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همدان، چشم انتظار
جشن صعود پـاس

■ فردا پاس با قدرت مقابل ذوب آهن ظاهر مى شود
ــزاري  برگ ــد  موع روز  ــرانجام  س ــام:  همدان پي
ــيد و فردا در  ــاي پلي آف ليگ برتر فرا رس رقابت ه
ــان ميهمان  ــاس همدان در اصفه ــدار رفت تيم پ دي
ــي  ــت. رقابت هاي فرسايش ــهر اس ذوب آهن اين ش
ليگ دسته اول و اتفاقات تباني سرنوشت تيم شانزدهم 

ــاند و پس از چند بار تعويق  ــگ برتر را به درازا كش لي
برگزاري مسابقات سرانجام سازمان ليگ تصميم گرفت 
ــدار را فردا برگزار كند و پنجم تيرماه نيز ديدار  اين دي
ــت در همدان انجام مي شود. صعود مستقيم تيم  برگش
ــورمان به جام جهاني و حضور باشكوه مردم  ملي كش

ايران زمين پاي صندوق هاي رأي شور و شعف خاصي 
را به مردم ايران داد و جوانان ايراني به شادماني و سرور 
پرداختند و حال نوبت پاس است تا اين شور و شعف 
ــادي مردم  ــف كند و با صعود به ليگ برتر ش را مضاع

ورزش دوست استان را دوچندان سازد.

 خلف وعده شهردارى
در اتمام پل ها

■ 3ماه اول تمام شد، قرار بود دو پل تختى و شريعتى
تا پايان خردادماه به بهره بردارى برسند

ــوند كه با  ــهرها معموالً در مراكزي ايجاد مي ش ــطح  در ش همدان پيام: پل ها و تقاطع هاي همس
ــاري از ترافيكي كه در اين محل ها به  ــتند تا با اين اقدام بلكه ب ــم ترافيكي بااليي مواجه هس حج

لحاظ تردد باال به وجود آمده است، كاسته شود.
ــت از جمله پل  ــا در حال اجراس ــده ي ــطح اجرا ش ــدان 7 پل و تقاطع همس ــهر هم در ش
ــد و در سال 90 به  ــال 1385 در طول 850 متر آغاز ش فرهنگيان با 220 ميليارد ريال كه از س
ــال 1390 اجرا  ــيد. پل پژوهش هم با هزينه 45 ميليارد ريال در 1389 آغاز و در س پايان رس
شد و به بهره برداري رسيد. پل بهشت با اعتبار 42 ميليارد ريال از 1391 نيز از جمله پل هايي 
ــيده است. عمليات اجرايي پل رسالت هم با 35 ميليارد ريال  كه در همدان به بهره برداري رس

ــيد. ــال 1391 به بهره برداري رس ــد و در س ــال  1390 آغاز ش در س

سرانجام ائتالف و ليست ها
كدام يك موفق بودند؟!

ــاي گوناگون»،  ــام: «ائتالف ه همدان پي
ــگ» و كانديداهايي  ــت هاي رنگارن «ليس
ــبك خاص خود انگار  ــت و س كه با ژس
ــه بودند.  ــلوار پرداخت ــه تبليغ كت و ش ب
تعدادشان هم آنقدر زياد بود كه مي ماندي 
ــي چه  ــي را مي شناس از بين آنها چه كس

برسد به آنكه بخواهي به او رأي دهي.
ــي انتخابات  ــاي اساس ــا تفاوت ه اينه
ــهر همدان با دوره هاي  شوراي چهارم ش
ــي آن هم 15  ــه دليل اصل ــته بود ك گذش
ــوراي چهارم بود. حاال كه  ــدن ش نفره ش
كالس همدان در سطح كالنشهر باال رفته 
ــورا هم بايد در  ــنه كشيده هاي ش بود پاش
ــطح انتخابات شوراي كالنشهرها عمل  س
مي كردند. تب ارائه ليست و ائتالف براي 

شورا به وجود...

برابر شنيده هاى يك خبرگزارى 
عنوان شد

24 گزينه احتمالى 
كابينه حسن روحانى

ــنيم در  ــزارى تس ــام: خبرگ همدان پي
ــى شنيده هاى خود را درباره كابينه  گزارش
ــر كرد.  ــن روحانى منتش ــى حس احتمال
ــس از انتخاب  ــت:  پ اين خبرگزارى نوش
ــوان رئيس جمهور  ــه  عن ــن روحانى ب حس
ــى براى  ــردم گزينه هاى مختلف ــب م منتخ
ــى  ــت بررس وزارتخانه هاى دولت در دس
ــب تاكنون با  ــتند. رئيس جمهور منتخ هس
برخى شخصيت ها و چهره ها براى تصدى 
سمت هاى مختلف در كابينه يازدهم رايزنى  
ــى براى تصدى  ــرده و گزينه هاى مختلف ك
ــت هاى مهم دولتى مطرح شده اند و به  پس
برخى از گزينه هاى احتمالى اعضاى كابينه 
كه همچنان در دست بررسى هستند، دست 

يافته است. 

اعطاى نشان 100سكه اى به وزراى دولت

حاجى بابايى هم 
در بين وزرا بود
هر دولتى بايد راه بنده را ادامه دهد

تمامي اختيارات را يكجا 
به بخش خصوصى مى دهم

■ واگذارى تمامى اختيارات سازمان ميراث 
فرهنگى به بخش خصوصى غير قانونى است

برگزاري جشنواره 
حضرت علي اكبر(ع) 
به مناسبت ميالد حضرت علي اكبر(ع) 
ــان به جوانان و  ــخصيت ايش و معرفي ش
ــالد حضرت علي اكبر (ع)  جامعه روز مي
ــوان نام گذاري  ــه عنوان روز و هفته ج ب

شده است.

شهيد چمران
از ارزشمندترين 
انسان هاي علي گونه بود

ــاد  ــا ابع ــهيدي ب ــن از ش ــخن گفت س
ــوه اي كه جمع اضداد بود،  گوناگون،  از اس
از آهن و اشك،  از شير بيشه نبرد و عارف 

شب هاي قيرگون...

كشاورزى استان
در تالش براى
امنيت غذايى

ــى همه مردم در تمام اوقات  «دسترس
ــتن يك زندگى  به غذاى كافى براى داش
ــاده ترين تعريف امنيت غذايى  ــالم» س س

است.

استقبال از حضور روحانى در ژنو 2                                                                                 ادارات يك استان ديگر هم پنجشنبه ها تعطيل شد

■ تقديرفرمانداران ازحماسه حضور مردم
■ عقالنيت وتدبيرجاي توهم را گرفت
■ انتخاب آگاهانه اي كه مردم داشتند
■ مرورى برانتخابات شوراى اسالمى شهر همدان
■ هفتمين منتخب مردم ايران كيست؟

گام اول انتخابات
حماسه اقتصادى ادامه راه

در ضميمه "پيام آدينه" بخوانيد

رى
 نظ
ود
حم

- م
يام

ن پ
مدا

: ه
رح

/ط

7

4

6 3

تبريك و تهنيت

جناب آقاي
حسين قراباغي

حسن انتخاب 
شايسته شما به عنوان

عضو شوراي اسالمي 
شهر همدان

مايه سربلندي است از خداوند بزرگ 
توفيق و سعادت براي شما آرزو داريم.

مديريت بنياد قرآن استان همدان

تبريك و سپاس
بدينوسيله از مردم فهيم و شريف همدان

سياسي  حماسه  خلق  در  مشاركت  و  حداكثري  حضور  براي   
قدرداني نموده و ضمن تبريك به منتخبين چهارمين دوره شوراي 
اسالمي شهر همدان از تمام دوستان، همكاران و بزرگواراني كه به 

اينجانبان رأي دادند كمال تشكر و قدرداني را داريم.
داريوش نوشاد و مهدي كريمي عظيم

تبريك و تهنيت

ضمن عرض تبريك به راه يافتگان 
شوراي اسالمي شهر همدان

بدينوسيله صميمانه ترين درودها و 
سپاس خويش را تقديم مردم بافرهنگ 

شهرم، همدان هميشه سربلند مى فرستم 
كه با حضور سبز خويش حماسه اي 

جاودانه خلق نمودند.
علي وحدت طلب (كاشي نهنجي)
نامزد چهارمين دوره انتخابات 
شوراي اسالمي شهر همدان

رشته هاى كاردانش و فنى و حرفه اى
 سال تحصيلى 92-93 

آموزش و پرورش ناحيه 1 همدان

صفحه 6

با هرگونه افزايش قيمت 
برخورد مى شود 

ــور عمرانى و برنامه ريزى فرماندارى ويژه  همدان پيام: معاون ام
ــتگاههاى اجرايى بايد در تنظيم بازار اثرگذار باشند  مالير گفت: دس

و با هرگونه افزايش قيمت در بازار به طور جد برخورد مى شود.
ــنا ، صحبت اله نجفى در جلسه كميسيون تنظيم  به گزارش ايس
بازار شهرستان مالير اظهار كرد: دستگاه هاى اجرايى شهرستان بايد 
ــود را شناسايى و  ــفتگى بازار مى ش هر نوع تغييراتى كه موجب آش

معرفى كنند.
وى افزود: نظارت و بازرسى هاى مستمر در بازار نيز بايد اعمال 
شود. نجفى با اشاره به اهميت ايجاد نمايشگاه دائمى عرضه كاال در 
مالير، گفت: ايجاد چنين نمايشگاهى در شهرستان يك ضرورت و 

اقدام مهم محسوب مى شود.
ــگاه دائمى عرضه  ــدن نمايش ــان كرد: براى داير ش وى خاطرنش
كاال، چند موقعيت مكانى جانمايى شده و نياز به پيگيرى هاى الزم 

توسط دستگاه هاى مرتبط است.
ــاره به در پيش بودن ماه  رييس مجمع امور صنفى مالير نيز با اش
رمضان و اهميت تنظيم و كنترل بازار، تصريح كرد: از همه پتانسيل 
اصناف، واحدهاى بازرسى و نظارت شهرستان براى تنظيم بازار در 

ايام ماه رمضان استفاده مى شود.
ــگاه "طرح ضيافت" در مالير  تيمورى همچنين از برپايى نمايش
ــر داد و اظهار كرد: تمام اقالم و كاالهاى مورد نياز مردم در ايام  خب
ــگاه ارايه خواهد  ــب در اين نمايش ماه مبارك رمضان با قيمت مناس

ــا تخفيف 10 تا 15  ــهروندان ب ــد. وى توزيع اقالم مورد نياز ش ش
درصدى در برخى از واحدهاى فعال در سطح شهرستان را يكى از 

راهكارهاى تنظيم بازار در ماه رمضان خواند.
 توزيع بيش از 250 تن برنج هندى و آرژانتينى

ــارت مالير نيز  از توزيع 137  ــس اداره صنعت، معدن و تج ريي
تن برنج هندى و 120 تن برنج آرژانتينى در سه ماهه نخست امسال 

در شهرستان خبر داد.
داريوش صفارى گفت: در اين مدت يك تن گوشت منجمد، 30 
ــكر نيز جذب و در سطح شهرستان  تن برنج خارجى و 895 تن ش
توزيع شد. وى همچنين از پيش بينى هاى الزم براى تامين مايحتاج 
ــكلى در اين زمينه در  ــر داد و افزود: مش ــاه رمضان خب ــردم در م م

شهرستان وجود ندارد.
ــگاه دائمى در مالير، داير  صفارى با بيان اينكه راه اندازى نمايش
ــگاههاى بهاره، پاييزه و طرح ضيافت را آسان مى كند،  شدن نمايش
اظهار كرد: براى ايجاد اين نمايشگاه در مالير، زمينى در اختيار اداره 
ــته شده است. وى با اشاره به انجام  صنعت، معدن و تجارت گذاش
روزانه هشت تا نه مورد بازرسى از سطح بازار شهرستان، گفت: در 
صورت مشاهده، با هرگونه تخلف و گرانفروشى برخورد مى شود.

رييس اداره صنعت، معدن و تجارت مالير ادامه داد: در بازرسى 
ــه ارزش 200 هزار تومان،  ــده از 122 فرم تعزيرات ب هاى انجام ش
ــى، هفت مورد تقلب، 32 مورد عدم  يك مورد مربوط به گرانفروش
درج قيمت و يك مورد مربوط به عرضه خارج از شبكه بوده است.

ــرمايه گذارى در شهرستان و  وى با تاكيد بر اهميت جذب و س
حمايت از سرمايه گذاران، تصريح كرد: از ابتداى سالجارى تاكنون 
تنها پنج فقره مجوز سرمايه گذارى در شهرستان صادر شده است.

همدان پيام: كارشناس فوتبال كشور گفت: 
ــه جام جهاني  ــه راهيابي تيم ملي ب ــا توجه ب ب
برزيل، مسووالن ورزش كشور براي موفقيت 
اين تيم در جام جهاني بايد از هم اكنون سنگ 

تمام بگذارند. 
ــيدي در گفت وگو با ايرنا   مجتبي خورش
ــتمر، ديدارهاي  افزود: برگزاري اردوهاي مس
ــا و توجه به  ــي با تيم هاي مطرح دني تداركات
نيازهاي تيم ملي الزمه موفقيت در جام جهاني 

2014 برزيل است. 
ــته تيم  ــوص بازي روز گذش وي در خص
ــت: در اين  ــي مقابل كره جنوبي اظهار داش مل

ــق مختلف بازي  ــره اي ها مالك دقاي بازي ك
ــجاعت و دوندگي  ــد اما بازيكنان ما با ش بودن
ــتند يك موقعيت مناسب ضدحمله  زياد توانس
ــي رضا قوچان نژاد به گل برتري  را با تيزهوش

تبديل كنند. 
ــيدي اضافه كرد: كادر فني تيم ملي  خورش
ــابقه پياده كرد  نيز تاكتيك خوبي را در اين مس
و با چيدن دفاع بسته ضمن جلوگيري از نفوذ 
ــرايط  ــرعتي كره به عمق دفاع، ش بازيكنان س
فشرده را مقابل موقعيت سازي آنان ايجاد كرد. 
مربي تيم پاس همدان در ادامه بيان داشت: 
ــورمان به جام جهاني صعود  اگر تيم ملي كش

ــل  ــدن نس ــوخته ش نمي كرد قطعا منجر به س
ــب  ــد و اكنون با كس ــروزي تيم ملي مي ش ام
ــاهد شكوفايي دوباره  اين موفقيت مي توان ش

فوتبال ايران در جهان باشيم. 
ــووالن فوتبال  ــزود: با اين حال مس وي اف
كشور بايد از هم اكنون به دنبال پشتوانه سازي 
باشند تا بتوانيم شرايط خوبي را در آينده براي 
ــود به دوره هاي  ــي فراهم كنيم تا صع تيم مل

آينده جام جهاني مستمر باشد. 
ــازي تيم پاس  ــن با توجه به ب وي همچني
ــان در مرحله پلي آف  مقابل ذوب آهن اصفه
ــيار  ــت: بازيكنان با آمادگي بس ــگ برتر گف لي

ــد و پاداش  ــدار مي رون ــه اين دي ــي ب مطلوب
ــگاه نيز روحيه  ــته هيات مديره باش روز گذش

بازيكنان را دگرگون كرد. 
ــيدي اظهار داشت: براي تيم مسابقه  خورش
ــه دليل عمل جراحي بيني  مهرداد رضايي را ب
ــايد در اختيار نداشته باشيم و علي مطوري  ش
ــن بازي  ــش آمده به اي ــا مصدوميت پي ــز ب ني

نمي رسد. 
وي يادآور شد: كاروان تيم پاس براي انجام 
ــه در دور رفت پلي آف ليگ  ــازي روز جمع ب
برتر مقابل ذوب آهن، عصر روز چهارشنبه به 

اصفهان عزيمت مي كند. 

ــهناز، استاد برجسته تار  همدان پيام: جليل ش
بر اثر بيمارى طوالنى و كهولت سن، صبح روز 
27 خردادماه در 92 سالگى درگذشت و هيأت 
ــيقى در پيامى اين ضايعه را به  مديره خانه موس

جامعه موسيقى ايران تسليت گفت.
ــال 1300 در  ــهناز، در خردادماه س جليل ش
اصفهان و در خانواده اى اهل موسيقى چشم به 

جهان گشود.
پدرش (شعبان خان) عالقه زيادى به موسيقى 
ــت و عالوه بر تار كه ساز اختصاصى  ايرانى داش
ــهناز از  ــنتور مى نواخت. ش ــه تار و س او بود، س
ــيقى عالقه مند شد و نواختن تار  كودكى به موس
ــرادر بزرگ خود  ــهناز و ب ــين ش را نزد عبدالحس
ــهناز فراگرفت. پشتكار زياد و استعداد  حسين ش
شگرف جليل به حدى بود كه در سنين جوانى از 

نوازندگان خوب اصفهان شد.
جليل شهناز در جوانى با حسن كسايى آشنا 
ــد كه اين آشنايى آغاز همكارى بلندمدت آن  ش

ــال 1324 در تهران  ــهناز از س دو بود. جليل ش
ــد و با راديو تهران آغاز به كار كرد و  ساكن ش
در بسيارى از برنامه ها به عنوان تكنواز شركت 
كرد. اقامت جليل شهناز در تهران مصادف بود 
با پخش برنامه هاى تخصصى موسيقى از راديو 
و تلويزيون كه جليل شهناز از تكنوازان بى بديل 

اين دوران بود.
ــرز پايور،  ــه همراه فرام ــه 60 ب وى در ده
ــماعيلى و محمد  ــر بهارى، محمد اس على اصغ
ــوى در قالب گروه اساتيد به اجراى برنامه  موس
در ايران و كشور هاى ديگر پرداخت. اين استاد 
ــود با هنرمندانى  ــار در طول زندگى هنرى خ ت
ــب ا... بديعى، پرويز  ــور، حبي ــد فرامرز پاي مانن
ــى تجويدى، منصور  ياحقى، همايون خرم، عل
صارمى، رضا ورزنده، اميرناصر افتتاح، جهانگير 
ــايى، محمد  ــن كس ــدا... ملك، حس ــك، اس مل
ــارى،  ــى، اديب خوانس ــوى، تاج اصفهان موس
محمودى خوانسارى، عبدالوهاب شهيدى، اكبر 

ــين خواجه اميرى و محمدرضا  گلپايگانى، حس
شجريان همكارى داشت.

ــال 1383 به عنوان چهره  اين هنرمند در س
ــيقى برگزيده شد و مدرك  ماندگار هنر و موس
ــد و بار ها مورد  درجه يك هنرى به وى اهدا ش
ــت  ــرار گرفت. در تاريخ دوم ارديبهش تقدير ق
ــهناز  ــت جليل ش ــيقى به دس 1389 خانه موس
نوگشايى شد و در اين مراسم نيز از سوى خانه 

موسيقى تجليل شد.
به نقل از سايت خانه موسيقى، جليل شهناز 
ــال هاى پايانى عمر خود با بيمارى دست  در س
ــيارى از هنرمندان،  ــرد و بس ــه نرم مى ك و پنج
ــئوالن فرهنگى از جمله  ــت اندركاران و مس دس
اعضاى هيأت مديره خانه موسيقى هر از گاهى 
ــه و از نزديك پيگير وضعيت  به عيادت او رفت

جسمانى اين هنرمند بودند.

جليل شهناز درگذشت

مسووالن بايد براي تيم ملي فوتبال سنگ تمام بگذارند 

ــام  ــات از اتم ــوزش قض ــركل آم ــر: مدي مه
ــان و ورود 35 داديار به  ــي زن دوره هاي آموزش

دادسراهاي كشور خبر داد.
ــه  ــه اينك ــاره ب ــا اش ــان ب ــا موحدي غالمرض
ــود،  ــه مرحله انجام مي ش آموزش قضات در س
ــد از گزينش نهايي وارد بخش  گفت: قضات بع
كارآموزي مي شوند كه مدت اين دوره ها يكسال 
ــه 40 درصد دوره  ــت. در دوره هاي علمي ك اس
ــن متد  ــا جديدتري ــت قضات ب ــوزي اس كارآم
قضاوت، بازپرسي و دادياري آشنا شده و بعد از 
گذراندن اين دوره وارد دوره كارگاهي مي شوند. 
ــن دوره 60 درصد كارآموزي را در بر مي گيرد  اي

ــارت پرونده خواني  ــوزان قضاوت با مه و كارآم
آشنا مي شوند. وي افزود: آخرين مرحله آموزش 
ــات، دوره يكصد روزه كارورزي  كارآموزي قض
ــه كارآموزان قضاوت در  ــت كه در اين مرحل اس
دادگاه ها در كنار قضات حاضرند و كسب تجربه 
ــخ به  ــركل آموزش قضات در پاس مي كنند. مدي
ــتن بر پست  اينكه اكنون چند كارآموز آماده نشس
ــتند، گفت: دوره كارآموزي يكسال  قضاوت هس
ــون در حال  ــي هم اكن ــد و گروه ــول مي كش ط
ــتقيم قاضي نمي شوند.  ــتند ولي مس آموزش هس
كارآموزان بعد از اتمام دوره داديار شده و بعد از 

مراحل مختلف كاري قاضي خواهند شد. 

همدان پيام: مدير پروژه سالمت الكترونيك 
ــكي  ــت، درمان و آموزش پزش وزارت بهداش
ــار  ــي الكترونيكي فش گفت: دوره هاي آموزش
www.barakatel. ــامانه ــون از طريق س خ

ir ، آغاز شد.
ــيدرضا مظهري گفت: متقاضيان شركت  س
در اين دوره مي توانند با استفاده از كارت هاي 
اعتباري توزيع شده اين شركت در همايش ها 
ــركت بركت تل، به  يا تهيه اين كارت ها از ش
ثبت نام در اين دوره به صورت كاربر عمومي 

اقدام كنند.
ــت، درمان و  ــزارش وزارت بهداش ــه گ ب

ــكي، وي با اشاره به اينكه شعار  آموزش پزش
ــت به موضوع  ــازمان جهاني بهداش امسال س
ــار خون اختصاص دارد، خاطرنشان كرد:  فش
ــالم، داشتن قلبي سالم  براي داشتن زندگي س
از ضروريات است و براي داشتن قلبي سالم، 
تنظيم فشار خون جزو يكي از اقدامات اصلي 

است.
ــركت بركت تل وابسته به  گفتني است، ش
ــتاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني(ره)  س
ــت، درمان  و مجري طرح هاي وزارت بهداش
ــكي در ارائه خدمات سالمت  و آموزش پزش

الكترونيك و حامي سالمت ايرانيان است .

ورود 35 داديار زن به دادسراهاي كشورآغاز برگزاري دوره هاي آموزشي الكترونيكي فشار خون
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در  ــتان  اس ــدگان  نماين از  ــن  ت دو   -1
ــهيد قرار  هيأت تحقيق و تفحص از بنياد ش
ــته نماينده همدان  گرفته اند. گويا امير خجس
ــدآباد  ــن و بهروز نعمتي نماينده اس و فامني
ــازمان بنياد  در هيأت تحقيق و تفحص از س
ــهيد قرار گرفته اند. گفته مي شود موضوع  ش
ــص از اين نهاد اختالس  اين تحقيق و تفح
چند ميلياردي است كه با واكنش مديران اين 

سازمان مواجه شده است.
ــهرها  2- آب در همدان زودتر از باقي ش
ــده است. شنيده شده است كه  جيره بندي ش
ــي از مناطق  ــتان برخ ــتانه فصل تابس در آس
شهر همدان با مشكل قطعي آب چند ساعته 

روبه رو بوده اند.
گويا اين قطعي از نخستين ساعات صبح 
ــب ادامه دارد. گفته مي شود  ــي از ش تا پاس
مسئوالن اداره آب در پاسخ به انتقادات مردم 
ــدن شرايط تا چند روز آينده  وعده عادي ش
ــت چند روز پيش هم  ــد. گفتني اس را داده ان
ــئوالن آبفاى همدان بر لزوم صرفه جويي  مس
مشتركان خانگي در مصرف آب تأكيد كرده 

بودند.
ــى  برخ ــينى  مسندنش ــاى  3-پيامك ه
ــده  ــتانى در دولت آينده رد ش چهره هاى اس
ــت. گويا با به راه افتادن برخى پيامك ها  اس
مبنى بر واگذارى پست هاى اجرايى استان به 
برخى از افراد، ستاد روحانى هرگونه قول و 
ــت.  قرارى در اين خصوص را رد كرده اس
ــتاد بر استفاده از برخى  گفته مى شود اين س

مديران فعلى استان تاكيد كرده است.

سرانجام ائتالف و ليست ها
كدام يك موفق بودند؟!

ــت هاي رنگارنگ» و كانديداهايي  ــام: «ائتالف هاي گوناگون»، «ليس همدان پي
ــلوار پرداخته بودند.  ــبك خاص خود انگار به تبليغ كت و ش ــت و س كه با ژس
تعدادشان هم آنقدر زياد بود كه مي ماندي از بين آنها چه كسي را مي شناسي چه 

برسد به آنكه بخواهي به او رأي دهي.
ــوراي چهارم شهر همدان با دوره هاي  ــي انتخابات ش اينها تفاوت هاي اساس

گذشته بود كه دليل اصلي آن هم 15 نفره شدن شوراي چهارم بود. 
حاال كه كالس همدان در سطح كالنشهر باال رفته بود پاشنه كشيده هاي شورا 
ــطح انتخابات شوراي كالنشهرها عمل مي كردند. تب ارائه ليست  هم بايد در س
ــورا به وجود اين ذهنيت برمي گشت كه همدان بايد انتخاباتي  و ائتالف براي ش
ــد. هرچه هم به زمان برگزاري انتخابات  ــته باش ــهرها داش ــابه ديگر كالنش مش
ــت يا ائتالف قرار نداشتي كانديداي قدر و  ــديم گويي اگر در ليس نزديك مي ش
ــكيل ليست و ارائه ائتالف  ــاب نمي آمدي و اينگونه شد كه تش مطرحي به حس

در انتخابات شوراي چهارم همدان به «مد» سياسيون در سال 92 تبديل شد.
ــغ برتر» انتخابات تبديل  ــا اما اين نبود كه به «مد» و «تبلي ــت ائتالف ه خاصي
ــهرهاي بزرگي مانند تهران، كانديداها به ارائه ليست و ائتالف  شوند؛ اگر در ش
ــردرگمي مردم براي شناخت و رأي دهي  رو آوردند، دليل اصلي جلوگيري از س

به نامزدهاي انتخاباتي بود.
ــربرمي آوردند  ــه اي س ــا ائتالف هايي كه مثل قارچ از هر گوش ــدان ام در هم
نشانه اي از برنامه ريزي براي خروج مردم از سردرگمي و رسيدن آنها به انتخابي 

آگاهانه تر نداشت.
در اين ائتالف ها عده اي مشخص از كانديداها از اين تيم به آن تيم مي شدند 
ــان در ائتالف هاي ديگر پايين و باال شده بود. اما تجربه خوبي بود؛  و فقط نامش
ــتين نامزدي براي انتخابات شورا در يك كالنشهر  حداقل براي افرادي كه نخس
را تجربه مي كردند. وجود اين ائتالف ها موجب شد تا در دوره هاي بعد پخته تر 

و منسجم تر اين شيوه تبليغاتي را ارائه كنند.
ــور كه قبل از  ــهر همدان، همانط ــوراي ش ــا در دوره چهارم انتخابات ش ام
ــهر در «همدان پيام» به انتشار رسيد، عمده  ــت اكثر ائتالف هاي ش انتخابات ليس

كانديداهاي راه يافته به شوراي چهارم در اين ليست ها قرار داشتند.
 آبادگران بيشترين سهم را برد

ــت و ائتالف  ارائه شده براي چهارمين دوره انتخابات  در بين حدود 13 ليس
ــوراي شهر همدان، اين ليسِت موسوم به «آباداني و پيشرفت» بود كه اكثريت  ش

اعضاي آن توانستند به عضويت شوراي چهارم درآيند. 
ــتان هاي كشور  ــرفت» كه در اكثر اس برنامه ريزان ائتالف «آباداني و پيش
ــتند به تنهايي، 7 كانديداي  ــت ارائه كرده بودند، توانس ــوراها ليس براي ش
ــي نمايند. اين ليست كه از تركيب  ــوراي شهر صاحب كرس خود را در ش
ــوراي  ــي كانديداهاي مطرح و رأي آور ش ــوم و برخ ــوراي س اعضاي ش
ــهم را در شوراي  ــترين س ــكل گرفته در بين ديگر ائتالف ها بيش چهارم ش
ــمه ليست آباداني و پيشرفت  چهارم به خود اختصاص داده است. سرچش
ــوراي تهران، آراي  ــت كه در ش ــين اس ــف اصولگرايان پايتخت نش از طي

ــب كردند. خوبي كس
ــت آباداني و پيشرفت، اين ليست «فعاالن فرهنگي هنري حاشيه  پس از ليس
ــت يكي از موفق ترين ائتالف ها در شهر  ــهر» بود كه با ورود 5 نفر از اين ليس ش

همدان بوده است.
علي اكبر نظري كه تركيبي از كانديداهاي حاشيه شهر و داراي دغدغه طبقات 
ــهري بود- سرليست شد. پس از اين ليست، باز هم ائتالفي از  ضعيف جامعه ش
ــيه شهر در انتخابات موفق شد كه اتفاقًا نام آن هم، «حاشيه شهر» بود. پس  حاش
ــهر موفق بودند. بر همين  ــاي داراي دغدغه هاي مناطق پايين ش از آن، كانديداه

اساس4 نفر از ليست موسوم به «نسيم كوثر» به شوراي چهارم راه يافتند.
ــهر» با 4 نفر و پس از آن ليست «اصناف» و  ــيه ش ائتالف  «خدمتگزاران حاش
ــان دادند كه در  ــه عضو در انتخابات، نش «جامعه طالب» با موفقيت چهار و س
تب تازه شكل گيري ائتالف ها موفق عمل كرده و توانستند نظر مردم را به خود 

جلب كنند.
ــده در انتخابات شوراي شهر همدان از سوي  ــك ليست ارائه ش اما بدون ش
ــد. اگرچه در باقي ائتالف ها هم  ــالمي در حد انتظار ظاهر نش حزب مؤتلفه اس
ــوراي شهر داشت، اما مؤتلفه  مي توان ائتالفي را نام برد كه تنها يك عضو در ش
از آنجايي كه داراي سابقه سياسي و تحركات انتخاباتي بوده رأي نياوردن بيش 

از يك نفر از ليست آن نشانه اي دور از انتظار بود.
ــت اين حزب سرليست آنـ  خانم نيكوـ  كه احتمال رأي آوريش هم  در ليس
ــد كه به عنوان فرد  ــد تا فقط اين علي  رضايي باش مي رفت، عضو على البدل ش
ــت «مؤتلفه» قرار بگيرد. پس از اين ليست در بين ناموفق ها  پيروز نامش در ليس
مي توان به ليست فرهنگيان اشاره كرد كه هيچ كدام از اعضاي آن موفق به ورود 

به شوراي چهارم نشدند. 
در ذيل نام افراد و ليست هاي آنها براي قضاوت بهتر آورده مي شود.

ــت آباداني و پيشرفت: 1) علي رضايي 2) محمدعلي پرزاد 3) سيداحمد  ■  ليس
ــني حلم 4) رضا غالمي خجسته 5) حسين قراباغي 6) علي رحيمي فرد 7)  حس

علي اكبر نظري
■ فعاالن فرهنگي هنري حاشيه شهر: 1) علي اكبر نظري 2) رضا غالمي خجسته 

3) محمد تبريزي 4) علي رحيمي فرد 5) علي رضايي
■ ليست حاشيه شهر: 1) علي رضايي 2) رضا غالمي خجسته 3) اكبر نظري 4) 

رضا ميرزايي 5) حسين قراباغي
ــت نسيم كوثر: 1) علي اكبر نظري 2) حسين قراباغي 3) محمدعلي پرزاد  ■ ليس

4) نرگس نورا... زاده
■ ائتالف خدمتگزاران حاشيه شهر: 1) رضا غالمي خجسته 2) رضا ميرزايي 3) 

محمد تبريزي 4) علي رحيمي فرد 
■ جامعه طالب: 1) سيدمجيد موسوي 2) علي رضايي 3) رضا غالمي خجسته

■ جبهه  خدمت: 1) حسين قراباغي 2) محمدعلي پرزاد
■ ليست مؤتلفه: 1) علي رضايي 

طرح المان شهداى گمنام ميدان ميشان
ايراد داشت تغيير كرد

ــتان همدان گفت: طرح  ــهيد و امور ايثارگران اس همدان پيام: مديركل بنياد ش
المان شهداى گمنام ميدان ميشان ايرادهايى داشت كه باعث شد طرح تغيير كند.
احمد رستمى در گفتگو با ايسنا، افزود: در كميته مهندسى كارگروه ساماندهى 
گلزار شهدا بر روى طرح المان شهداى گمنام ميدان ميشان بحث صورت گرفت 

و نتيجه اين شد كه طرح ايراد داشته و بايد تغيير كند.
وى ادامه داد: شهداى گمنامى كه وارد استان مى شوند در دو بخش ساماندهى 
ــهداى گمنام براى دفن به دانشگاه مى روند كه مسئوليت  ــوند، برخى از ش مى ش

ساماندهى و مرمت بناى يادبود آنها با دانشگاه است.
رستمى اضافه كرد: بخش ديگرى از شهداى گمنام ورودى به استان در مركز 
ــهرى دفن مى شوند كه مسئوليت نگهدارى و مرمت بناى آن با هيأت  عمومى ش

امنايى كه تشكيل مى شود، است. 
وى تأكيد كرد: هم اكنون در شهرستان هاى تويسركان، كبودراهنگ، فامنين و 

همدان شهداى گمنام در مراكز عمومى شهرى دفن شده اند.

خلق حماسه سياسي راه 
تحقق اهداف اقتصادي

را هموار كرد
ــيج  ــازمان بس  همدان پيام: رئيس س
ــدان  ــتان هم ــگاه هاي اس ــاتيد دانش اس
ــه سياسي با حضور  گفت: تحقق حماس
ــران در 24 خرداد راه  ــور ملت اي پرش
ــور را  ــيدن به اهداف اقتصادي كش رس

هموار كرد. 
 علي طاهري در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: با تحقق حماسه سياسي ملت ايران 
ــراي ارتقاى اهداف  در 24 خرداد راه ها ب
ــده و بايد براي رسيدن  اقتصادي هموار ش
به اهداف بزرگ اقتصادي حركت جهادي 

را آغاز كنيم. 
ــا، وي در ادامه گفت:  ــه گزارش ايرن ب
ــطح كشور  ــاتيد در س ــازمان بسيج اس س
ــت  ــي برخوردار اس ــاي خوب از ظرفيت ه
ــكيل  ــاتيد به دنبال تش ــيج اس و امروز بس

حلقه هاي محتوايي است. 
ــداد حلقه هاي  ــه تع ــا بيان اينك وي ب
ــت، افزود:  ــر اس ــا 25 نف ــن 10 ت صالحي
ــتقبال اساتيد  حلقه هاي صالحين مورد اس
ــم اكنون يك هماهنگي و  قرار گرفته و ه
ــگاه هاي مختلف  هم افزايي را در بين دانش

در سطح كشور ايجاد كرده است. 
ــا برگزاري  ــت: ب ــان داش ــري بي طاه
ــگاه ها در  ــن دانش ــترك بي ــات مش جلس
افزايش  هماهنگي ها  ــن  صالحي حلقه هاي 
ــي و حل  ــائل علم ــي مس ــه و بررس يافت
ــته هاي مختلف  ــي در رش معضالت علم

مورد بررسي قرار گرفته است. 

بهره بردارى از 9 واحد 
توليدى و صنعتى در 

شهرك هاى صنعتى همدان
ــركت  ش ــل  مديرعام ــام:  همدان پي
ــدان از  ــتان هم ــى اس ــهرك هاى صنعت ش
بهره بردارى 9 واحد توليدى و صنعتى در 

هفته صنعت و معدن خبر داد.
ــرى در گفتگو با فارس،  مهدى جعف
ــاره به بهره بردارى 9 واحد توليدى  با اش
ــدن  ــت و مع ــه صنع ــى در هفت و صنعت
ــا با هدف  ــن واحده ــت: اي ــار داش اظه
ــدار و رونق اقتصادى  ــتغال پاي ايجاد اش
ــتان در سال حماسه سياسى  و صنعتى اس
ــه صنعت و معدن  ــادى و در هفت و اقتص
ــه  ب ــدان  هم ــى  صنعت ــهرك هاى  ش در 

بهره بردارى مى رسد.
ــاالى  ــت ب ــه ظرفي ــاره ب ــا اش وى ب
ــهرك ها و نواحى  ــرمايه گذارى در ش س
ــن واحدهاى  ــدان افزود: اي ــى هم صنعت
ــر 92 هزار  ــارى بالغ ب ــا اعتب ــدى ب تولي
ــدات فوالدى، مواد  ــون ريال و تولي ميلي
ــيدنى، گرانول، معدنى و...  غذايى و نوش
بهاران،  ــان،  وي صنعتى  ــهرك هاى  ش در 
رزن، نهاوند و مالير يك فعاليت خواهند 
ــهرك هاى  ــركت ش ــل ش ــرد. مديرعام ك
ــان كرد:  ــتان همدان خاطرنش ــى اس صنعت
ظرفيت توليد واحدهاى آماده بهره بردارى 
120 هزار تن در سال با اشتغالزايى 97 نفر 

به طور مستقيم خواهد بود.

همكاري ميان دانشگاه هاي
همدان و تركيه افزايش مي يابد
ــتان  ــام: رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن اس همدان پي
ــالمي  ــگاه آزاد اس ــدان گفت:  روابط همكاري ميان دانش هم
ــپارتاي تركيه  ــليمان دميرل اس ــگاه س ــد همدان با دانش واح

افزايش مي يابد. 
ــت مشترك  ــوي پس از برگزاري نشس ــيد مجيد موس  س
ــاي  ــالمي همدان با روس ــگاه آزاد اس ــاي دانش ــان روس مي
ــپارتاي تركيه در ساختمان علوم  ــليمان دميرل اس دانشگاه س

ــگاه آزاد اسالمي همدان در جمع خبرنگاران اظهار  پايه دانش
ــگاهي و تبادل اطالعات و  ــعه روابط بين دانش ــت: توس داش
ــزاري اين  ــل برگ ــن دالي ــگاه ها از عمده تري ــات دانش تجربي

نشست بوده است. 
ــهر همدان  ــزود: با توجه به اينكه ش ــزارش ايرنا، وي اف به گ
ــت برنامه هايي براي گسترش  ــپارتاي تركيه اس خواهر خوانده اس
ــهر در سفر استاندار اسپارتا به همدان منعقد شد  روابط بين دو ش
كه اين نشست نيز به منظور اجراي اين برنامه ها با هدف گسترش 

همكاري هاي دوجانبه برگزار شده است. 
وي توسعه روابط فرهنگي و اقتصادي ميان دو شهر همدان و 
ــپارتا را از مهمترين دستاوردهاي اين نشست دانست و اظهار  اس
داشت: مفاد قرارداد خواهرخواندگي اين دو شهر در ابعاد مختلف 

فرهنگي و اقتصادي بسته شده است. 
وي ادامه داد:  ميز مشتركي نيز در اتاق بازرگاني همدان فعاليت 
ــترش روابط فرهنگي و اقتصادي  دارد كه عملكرد آن موجب گس

دو كشور شده است. 
موسوي گفت: توسعه روابط همدان با اسپارتاي تركيه موجب 
ــوم  ــهر با فرهنگ و آداب و رس ــل مردم اين دو ش ــنايي متقاب آش

يكديگر مي شود. 
ــگاه الهيات همدان، بازديد از مقبره  نشست با روساي دانش
شيخ الرئيس بوعلي سينا و اماكن تاريخي و گردشگري همدان 
ــالمي همدان از ديگر برنامه هاي  ــگاه آزاد اس و بازديد از دانش
ــفر روساي دانشگاه سليمان دميرل اسپارتاي تركيه به همدان  س

است. 

ــركان گفت: روند  همدان پيام: فرماندار تويس
ــطح  ــام نانوايى هاى فعال در س ــه  كارى تم برنام

شهرستان بازبينى شود.
ــركائى در جلسه  به گزارش فارس، حسين ش
ــى و نظارت بر نانوايى ها با تأكيد بر اينكه  بررس
ــاى فعال در  ــه  كارى تمام نانوايى ه ــد برنام رون
ــتان بازبينى شود، ابراز كرد: همه ما  سطح شهرس
ــت و به موقع به مردم در  براى خدمات دهى درس
ــان، كيفيت، توزيع  ــه بخش ها به ويژه پخت ن هم
ــتا موظف به خدمت  ــطح شهر و روس و... در س

صادقانه هستيم.
ــردم از  ــه رضايت مندى م ــان اينك ــا بي وى ب
ــده بايد مد نظر همه فعاالن اين  خدمات ارائه ش
ــت: اگر در هنگام انجام  ــد، ابراز داش عرصه باش
ــته باشيم بايد در درگاه  كار كوتاهى و تعلل داش

خداوند پاسخگوى اعمال خود باشيم .
ــت:  داش ــان  اذع ــركان  تويس ــدار  فرمان
ــتفاده بهينه و كاربردى از  آگاهى بخشى براى اس
ــت، كمك  ــه نعمت هايى كه در اختيار ما اس هم
ــته استفاده  مى كند كه از آن به نحو كامل و شايس

كنيم.
ــه  ــه كاال را الزم ــازى در عرض وى كيفى س
موفقيت در كار خواند و تأكيد كرد: همه نانوايان 

ــت و عرضه آن به  ــول در پخ ــت تمام اص رعاي
ــتريان را در اولويت كار خود قرار دهند، در  مش

اين صورت رضايت مندى دوسويه خواهد بود.
ــازى مصرف درست نان و  شركائى فرهنگس
توجه به كيفيت نان براى استفاده مصرف كنندگان 
ــت و اضافه كرد: مصرف بهينه  را ضرورى دانس
ــخص از هدررفت منابع  ــن كاهش هزينه ش ضم
ــاز رشد و پيشرفت هم  ملى جلوگيرى و زمينه س

مى شود.
ــانه ها براى  وى تعامل نهادهاى مربوطه با رس
ــازى در خصوص نان  ــانى و شفاف س اطالع رس
ــد و گفت: آگاه سازى در مبحث  ــتار ش را خواس
موضوعات حياتى و ارزشمندى همانند نان يك 
ــت، و تبادل و نشر اطالعات اين  امر ضرورى اس
مهم در بستر اجتماع كمك بسزايى در مصرف و 

پخت نان خواهد داشت.
فرماندار شهرستان تويسركان با تأكيد بر اينكه 
همه عوامل مجرى و نانوايان بايد قانونمند عمل 
كنند تأكيد كرد: در هر زمينه اى كه كارى بخواهد 
با سفارشى درست شود، نه تنها به نتيجه نخواهد 
ــكالت را دوچندان مى كند، پس  رسيد بلكه مش
ــتن قانون  ــا رعايت و به كار بس ــت كنيد كه ب دق

كارها پيش برود.

ــتاندارد همدان گفت:  همدان پيام: مديركل اس
تجهيزات شهربازي هايي كه فاقد گواهينامه ايمني 
ــند از اين پس توسط شركت هاي  استاندارد باش

بيمه گر تحت پوشش بيمه قرار نمي گيرند. 
ــتاندارد نبودن  ــزود: اس ــوري اف ــاد تيم  فره
ــت نكردن نكات  ــهربازي ها و رعاي تجهيزات ش
ــود آمدن حوادثي  ــي در آنها موجب به وج ايمن
ــود كه آثار سوئي بر ذهن كودكان و  ناگوار مي ش

والدين به جا مي گذارد. 
تيموري اضافه كرد: با توجه به اهميت ايمني 
تجهيزات شهربازي سازمان ملي استاندارد ايران 
ــالمت مردم استانداردهاي  براي حفظ ايمني و س
ملي تجهيزات شهربازي را تدوين كرده و اجراي 
آنها بر اساس مصوبه 105 اجالسيه شوراي عالي 

استاندارد اجباري است. 
ــا وجود  ــا، گفت: ب ــا ايرن ــو ب وي در گفتگ
ــن اداره كل برخي از  ــتمر اي ــاي مس نظارت ه
ــهربازي ها با اتكا به  ــرداران تجهيزات ش بهره ب
ــتند و در صورت  اينكه اين تجهيزات بيمه هس
ــارت هاي  ــروز حوادث قادر به پرداخت خس ب
ــتند استانداردسازي اين  ــده هس جاني ايجاد ش
ــزات را جدي نگرفته و به جاي پرداختن  تجهي
ــردن تجهيزات  ــه ك ــا بيم ــص ب ــه رفع نواق ب

ــئوليت را در پيش  ــرار از مس ــهربازي راه ف ش
مي گيرند. 

ــور و طبق  ــه همين منظ ــوري افزود: ب تيم
ــازمان  ــط س هماهنگي هاي صورت گرفته توس
ــي  ــه تمام ــزي ب ــه مرك ــتاندارد، بيم ــي اس مل
ــال كرده  ــه اي ابالغيه اي ارس ــركت هاي بيم ش
ــاس آن صدور بيمه نامه براي  ــت كه بر اس اس
ــه گواهينامه  ــهربازي منوط به ارائ تجهيزات ش
ــتاندارد ايران بوده  ــازمان ملي اس ــي از س ايمن
ــي در متن  ــه ايمن ــخصات گواهينام و درج مش

بيمه نامه نيز اجباري است. 
ــا بيان اينكه اين  ــتاندارد همدان ب مديركل اس
ــتاي تأمين حقوق مصرف كنندگان  اقدام در راس
ــت از مديريت و  ــركت هاي بيمه اس و به نفع ش
ــتان خواست مفاد  ــتقر در اس ــعبات بيمه مس ش
ابالغيه بيمه مركزي را رعايت نمايند و تجهيزات 
ــي را زير  ــه ايمن ــد گواهينام ــهربازي هاي فاق ش

پوشش بيمه قرار ندهند. 
ــرداران  بهره ب ــرد  ك ــدواري  امي ــراز  اب وي 
ــهربازي با گرفتن گواهينامه ايمني  تجهيزات ش
ــادي بخش براي  زمينه ايجاد محيطي ايمن و ش
ــافران را  ــتان و مس كودكان و نوجوانان اين اس

مهيا كنند. 

تجهيزات شهربازي فاقد گواهينامه 
ايمني استاندارد، بيمه نمي شوند 

روند برنامه  كارى نانوايى هاى
فعال تويسركان بازبينى شود

همدان پيام: پنجم تيرماه به عنوان روز جهاني 
ــت.  ــده اس ــواد مخدر نام گذاري ش ــارزه با م مب
ــبب شده اين يك روز  اهميت اين نام گذاري س
ــايد با  ــد تا ش ــته باش ــه يك هفته افزايش داش ب
برنامه هايي كه در اين مدت اجرا مي شوند آگاهي 
افراد را در جامعه نسبت به آسيب ها و زيان هاي 
ــتقات آن افزايش دهد و آنها را از  اين مواد و مش

شدت اين آسيب ها مطلع سازد.
ــيوع مصرف  ــاس آخرين آمار، نرخ ش بر اس
ــني 15  ــدر و روانگردان ها در گروه س مواد مخ
ــزان 2 و 65 صدم  ــت كه اين مي ــال اس تا 64 س
درصد شايد رقمي برابر يك ميليون و 325 هزار 
ــور شامل شود همين آمار جنسيت   نفر را در كش
ــدگان را 91 درصد مرد و 9 درصد از  مصرف كنن

زنان اعالم كرده است.
ــواد مخدر  ــارزه با م ــي مب ــوراي هماهنگ ش
ــا هدف اعالم  ــته ب ــتان همدان روز گذش شهرس
ــواد مخدر  ــي مبارزه با م ــاي روز جهان برنامه ه
ــه داد. هريك از دستگاه هايي كه از  تشكيل جلس
ــورا محسوب مي شوند با  جمله كميته هاي اين ش
ارائه مهمترين اقدامات خود برخي برنامه هاي اين 
هفته را اعالم كردند و بيشتر برنامه ها منحصر بود 
به برگزاري نمايشگاه هاي عكس و كاريكاتور و 
ــم  صبحگاهي براي  ــي و مراس دوره هاي آموزش
كاركنان و نيز همايش هاي پياده روي كه در طول 

هفته برگزار خواهد شد.
ــاس آمار نمونه گيري   با توجه به اينكه بر اس
ــت 53 درصد مصرف كنندگان  كه انجام شده اس
ــتند و 64 درصد آنها زير ديپلم  داراي شغل هس
ــتند  ــد ديگر آنها متأهل هس ــن 63 درص همچني
برنامه هايي كه اجرا مي شوند بيشتر براي كاركنان 
ــيوع اين افيون  ــت كه از ش ادارات و مراكزي اس
ــاي جامعه كمتر  ــاير گروه ه ــبت به س تقريبًا نس
ــتن  ــت. انتظار مي رود حداقل با در نظر داش اس
ــدر جديدتري با  ــواد مخ ــه روز م ــه روز ب اينك
روش هاي تازه تر وارد بازار مصرف مردم مي شود 
حداقل روش هاي آموزش و پيشگيري نيز در اين 
خصوص به روز شوند و تنها منحصر به ادارات 

و كاركنان آنها نشود.
ــارزه با  ــي مب ــوراي هماهنگ ــت ش در نشس
ــتاندار همدان از مسئوالن  ــتان، اس مواد مخدر اس
خواسته بود تا همايش هاي پياده روي را افزايش 
ــد و آن را بدون جايزه برگزار كنند كه همين  دهن
ــد كه در  ــت نيز عنوان ش ــوع در اين نشس موض
ــركت كنندگان بيم  ــن جوائز براي ش نظر نگرفت
ــركت مردم در اين همايش  ــئوالن را براي ش مس
ــدار همدان در  ــود آورده بود كه فرمان را به وج
ــن برنامه ها براي  ــه اي ــن خصوص گفت: هم اي
ــت و اگر تا كنون نتوانسته ايم  ــازي اس فرهنگ س
با برگزاري همايش هاي متعدد اصل و هدف اين 

ــالمت مردم است  برنامه ها كه همان اهميت به س
را جا بيندازيم موفق عمل نكرده ايم.

ــاط  ــن قهرماني مطلق ايجاد آرامش و نش حس
ــدات مقام معظم رهبري در  ــد را بنا بر تأكي و امي
جامعه مورد تأكيد و اهميت دانست و گفت: اگر 
ــود عالوه  به ورزش هاي همگاني اهميت داده ش
بر ايجاد نشاط اجتماعي شاهد كاهش آسيب هاي 

اجتماعي خواهيم بود.
ــق بحث حمل مواد مخدر را بعد  قهرماني مطل
ــودترين  ــه عنوان يكي از پرس ــالح ب از حمل س
ــم هزينه هاي  ــه مبارزه با آن ه ــت ك كاالها دانس
ــت كشور  ــياري را روي دس جاني، مالي و... بس
ــياري در اين راه در  ــته است و شهداي بس گذاش

مرزباني ها داده است.
ــاس بحث كار  ــدار همدان بر همين اس فرمان
ــت كار مطرح كرد  ــوان اولوي ــي را به عن فرهنگ
ــيب اين  ــت كه هيچ گروهي از آس و تأكيد داش
ــود؛ بنابراين، تالش كنيد  مواد در امان نخواهد ب
ــرهايي از شركت هاي خصوصي  حتي با اسپانس
ــت  همايش روز 7  ــي كرده و در نهاي و... رايزن
تيرماه را پشتيباني كنند تا مردم رغبت بيشتري به 

شركت داشته باشند.
ــه برنامه هايي كه  ــاره ب ــق با اش قهرماني مطل
كميته هاي مربوط براي پنجم تيرماه و هفته مبارزه 
ــر كارهاي  ــرده بودند، ب ــواد مخدر اعالم ك با م

ــتار برگزاري  عميق و اثرگذار تأكيد كرد و خواس
برنامه هايي شد كه نوع آنها اثرگذاري بااليي را به 

دنبال داشته باشد.
ــتان  رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر شهرس
ــف 81 كيلو و  ــت از كش همدان نيز در اين نشس
ــدر در همدان در 2دو  ــرم انواع مواد مخ 570 گ
ماهه نخست سال  خبر داد كه در اين زمينه 396 

نفر دستگير شدند و 4 باند متالشي شده است.
ــه 966 كيلوگرم  ــمي تصريح كرد ك نادر قاس
انواع مواد مخدر با 21 درصد افزايش در سال 91 
ــت كه 303 نفر در اين خصوص  كشف شده اس

دستگير شده و3 باند نيز منهدم شده است.

 فرماندار همدان در شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر:

فرهنگ سازي و ايجاد نشاط 
موثرترين عامل در كاهش آسيب هاي اجتماعي

حضور بانوي كبودراهنگي 
در انتخابات شورا 

عرصه را براي فعاليت 
زنان گسترده كرد

كبودراهنگ  همدان پيام: حماسه آفرينان شهر 
ــاير مردم سراسر كشور با حضور  هم همانند س
ــات رهبر  خود پاي صندوق هاي رأي به فرمايش
ــت محكمي بر دهان  عزيزمان لبيك گفته و مش
ــالمي  ــمنان انقالب و ايران اس ياوه گويان و دش

زدند.
ــداى منتخب  ــيده بهناز مجيدزاده، كاندي س
ــهر كبودراهنگ در مراسمي  شوراى اسالمى ش
ــبت اعياد بزرگ شعبانيه و همچنين  كه به مناس
ــور حداكثري مردم در  ــم قدرداني از حض مراس
انتخابات رياست جمهوري و انتخابات اسالمي 
ــينيه جواداالئمه اين  ــتاها در حس ــهر و روس ش
ــده بودگفت: اميدوارم به پاس  ــهر برگزار ش ش
ــاركت حداكثري زنان و مردان كبودراهنگ  مش
ــورا بتوانم گام هاي  ــوان نماينده آنها درش به عن

ــالم و انقالب و  ــراى اهداف اس ــذاري ب تأثيرگ
بخصوص اهداف زنان مؤمن بردارم.

ــين همت  ــا تحس ــن ب ــدزاده همچني مجي
ــته اند اراده و  ــر توانس ــار ديگ ــه ب ــردم ك م
ــه اي ماندگار نشان  تالش خود را در حماس
ــت: پيروزي و موفقيت من  دهند، اظهار داش
ــهر ، در واقع پيروزي  حضور در شوراي ش
ــام زنان و مادران و خواهران  و موفقيت تم
ــخص  ــت و متعلق به يك ش ــهر بوده اس ش
ــت و بلكه تمام آناني كه در اين حماسه  نيس

ــدند. ــربلند ش ــتند موفق و س حضور داش
ــاني  ــدزاده ضمن قدرداني از تمام كس مجي
ــاري كردند،  ــن انتخابات ي ــه وي را در اي ك
ــات و برنامه هاي  ــعي مي كنيم جلس گفت: س
ــهر برگزار كنيم  متعددي را با حضور بانوان ش
ــاوره هاي آنان براي پيشبرد  و از نظرات و مش
ــه اجراي  ــتفاده نماييم و از جمل ــداف اس اه
ــدازي مجتمع  ــون پيگيري و راه ان ــي چ اهداف
ــاي حمايت  ــوان، برنامه ه ــراي بان ــي ب رفاه
ــبه،  ــان، بازاريان و كس ــودكان و نوجوان از ك
ــهري،  ــازي فضاي ش ــازي و زيباس مناسب س

ــخگويي به مشكالت مردم و...  پيگيري و پاس
ــود قرار خواهيم  ــاي كاري خ را در اولويت ه

داد.
مجيدزاده خطاب به زنان حاضر گفت: زنان 
ــالله  پاكي و صميميت و  ــهرم! شما س غيور ش
ــق خدمتگزاري به  ــتيد و من توفي وفاداري هس
ــه اي الهي مي بينم و  ــدا را بر خود هدي خلق خ
ــرافرازي براي من  ــور عموم بانوان مايه س حض

خواهد بود.
وي از تمام زنان خواست براي تحقق اهداف 
و توسعه و پيشرفت شهر او را ياري نمايند و با 
بيان مشكالت و پيشنهادات و انتقادات سازنده 
ــاركت  ــانند و با مش ــن ياري را به اثبات برس اي
فعال و همه جانبه و پربار در عرصه هاي مختلف 
ــهر خود را به  ــي، اجتماعي و فرهنگي ش سياس

سوي پيشرفت و سربلندي پيش ببرند.
ــگ در ادامه  ــب كبودراهن ــداى منتخ كاندي
ــتعانت از فاطمه  ــتم تا با اس ــما هس گفت: با ش
زهرا(س) با روحي برگرفته از اميد و همفكري 
ــينيم. آمده ام تا  و همدلي آباداني را به نظاره بنش
ــوان و مردان غيور  ــوز و پرتوان بان نماينده دلس

ــم و بر خود الزم مي دانم كه از اين  ــهرم باش ش
حركت حماسي و غرورآفرين همشهريان خود 
ــن از تالش و  ــم، همچني ــكر نماي تقدير و تش
ــوم و تمام اشخاصي  ــوراي دوره س زحمات ش
كه كانديداي انتخاباتي براي شوراي شهر بودند 
ــي كنم.مجيدزاده در پايان اظهار اميدوارى  قدردان
ــتفاده از برنامه ها و اهداف سازنده براى  كرد با اس

آباداني شهر اقدام كند.
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معصومه كمالوند
همدان پيام: پل ها و تقاطع هاي همسطح  در شهرها 
معموالً در مراكزي ايجاد مي شوند كه با حجم ترافيكي 
ــه باري از  ــا اين اقدام بلك ــتند تا ب ــي مواجه هس باالي
ترافيكي كه در اين محل ها به لحاظ تردد باال به وجود 

آمده است، كاسته شود.
ــطح اجرا  ــدان 7 پل و تقاطع همس ــهر هم در ش
ــل فرهنگيان  ــت از جمله پ ــده يا در حال اجراس ش
ــال 1385 در طول  ــال كه از س ــارد ري ــا 220 ميلي ب
ــيد.  ــال 90 به پايان رس ــد و در س 850 متر آغاز ش
ــل پژوهش هم با هزينه 45 ميليارد ريال در 1389  پ
ــد و به بهره برداري  ــال 1390 اجرا ش آغاز و در س
رسيد. پل بهشت با اعتبار 42 ميليارد ريال از 1391 
ــه در همدان به بهره برداري  ــز از جمله پل هايي ك ني
ــيده است. عمليات اجرايي پل رسالت هم با 35  رس
ــال  ــد و در س ــال  1390 آغاز ش ميليارد ريال در س

1391 به بهره برداري رسيد.
ــات اجرايي  ــرايط عملي ــال حاضر با اين ش در ح
پل هاي خواجه رشيد با اعتبار هزينه شده 55 ميليارد و 
ــي با 50 ميليارد ريال همچنين چهارراه ميدان بار-  تخت
ــي- 220 ميليارد ريال پيش بيني اعتبار در  آيت ا... نجف

سال 91 آغاز شد و هم اينك نيز در حال اجراست.
ــي اين پل ها  ــرار بود عمليات اجراي ــي كه ق زمان
ــي و مغازه داراني كه اين  ــود،  اهال ــهر آغاز ش در ش
ــان نزديك  ــب و كارش ــا به محل زندگي و كس پل ه
ــهرداري در  ــان دادند و مي گفتند ش بود واكنش نش
ــا به تعهدي كه اعالم مي كند،  اجراي پروژه هايش بن
عمل نمي كند بخصوص پروژه هاي پل سازي، آنقدر 
ــتن و  ــود كه مردم از داش ــر مي ش ــي و زمان ب طوالن
ــوند.اما  ــيمان مي ش برخورداري از اين خدمات پش
ــهرداري قول داده بود كه اين پل ها را در حداقل  ش

فرصت، به اتمام برساند.
ــات اضافه در اين گزارش پرهيز كرده و  از توضيح
تالش مي كنيم تا اصل مطلب را از زبان خود مسئوالن 

در اجراي اين پل ها و زمان تحويل آن جويا شويم.
  بهره برداري از سه تقاطع همسطح شهر

همدان در آينده نزديك

ــه تقاطع غير همسطح شريعتي، تختي و آيت ا...  س
ــدند كه به  ــال 1391 وارد مراحل اجرايي ش نجفي، س
گفته مسئوالن مرتبط در شهرداري همدان قرار بود در 
آينده نزديك شاهد بهره برداري از اين پروژه ها باشيم. 
حدود يك سال از آغاز اجراي اين پل ها گذشته است 
ــت به رغم قولي كه به مردم  ــهرداري نتوانسته اس و ش

داده است اين كار را تمام كند.
ــوراي اسالمي  ــيد احمد حسني حلم رئيس ش س
ــايت شوراي شهر  ــهر همدان، (90/9/17) در س ش
ــن پروژه ها  ــي اي ــات اجراي ــاز عملي ــدان از آغ هم
ــان با آغاز فصل كاري عمراني با اتمام مطالعه  همزم
ــارراه تختي، چهارراه  ــاي روگذر چه طرح پروژه ه

ــريعتي و چهارراه ميدان بار خبر داده بود.  ش
  بهره بردارى از دو تقاطع غير همسطح همدان 

خردادماه سال آينده
ــفند 91 نيز خبرگزارى مهر به نقل از (موسي  23 اس
رسولي معاون فني و عمراني شهردار همدان خبرداده بود 
كه دو تقاطع غير همسطح همدان خردادماه سال آينده به 

بهره بردارى مى رسد.
ــهري با ارائه  ــئوالن ش ــش از اين نيز برخي مس پي
گزارش هايي از روند پيشرفت اين پروژه ها در همدان 
ــي را مبني بر اتمام پروژه و زمان تحويل آنها  وعده هاي

داده اند كه از جمله آن مي توان به 
  اتمام سه تقاطع به دليل قرار گرفتن در

محدوده پرترافيك شهر تا 8 ماه  
ــالمي 91/2/25 نيز به نقل  ــه جمهوري اس روزنام
ــگريان شهردار همدان آورده بود: براي  از مسعود عس
اجراي سه تقاطع جديد و مورد نياز شهر بالغ بر 300 
ــه 150 ميليارد  ــده ك ــارد ريال اعتبار پيش بيني ش ميلي
ــت و تا 25 درصد نيز  ــهرداري اس ريال آن از منابع ش
ــراي اين طرح ها  ــود. وي اج ــل افزايش خواهد ب قاب
ــه دليل آنكه  ــته و ب ــروري و حائز اهميت دانس را ض
ــطح چهارراه خواجه رشيد  طرح هاي تقاطع غير همس
ــهر  و تختي با توجه به اينكه در محدوده پرترافيك ش
ــن پروژه ها را تا 8 ماه آينده  ــرار دارند وعده اتمام اي ق

اعالم كرده بود.
ــنا به نقل  ــم تيرماه 91 هم  خبرگزاري ايس در هفت

ــهرداري همدان در شوراي  از معاون فني و عمراني ش
ــه  ــتان از آغاز عمليات اجرايي س ترافيك اين شهرس
ــطح در چهارراه تختي، خواجه رشيد  تقاطع غير همس
ــه 31 ميليارد و  ــدان و هزين ــت ا... نجفي در هم و آي
ــون توماني براي اين پروژه ها خبرداده بود و  600 ميلي
ــه پروژه عنوان شده اعالم  تاريخي را مبني بر پايان س
كرده بود كه پيش از آن شهردار وعده اش را داده بود. 
محمد رسولي گفته بود كه براي احداث اين تقاطع ها 
ــده  31 ميليارد و 600 ميليون تومان اعتبار پيش بيني ش
ــن دو تقاطع 8 ماه  ــورد نياز براي اي ــه مدت زمان م ك
است و عمليات اجرايي از مردادماه آغاز خواهد شد.

  بهره برداري از تقاطع همسطح سه ماه نخست
سال 92

ــفندماه  اس  26 در  ــم  ه ــدان  هم ــهردار  ش
ــان  زم ــران  اي ــح  صب ــري  سراس ــه  روزنام در   91
ــطح                                                                                                                        همس ــر  غي ــاى  تقاطع ه از  ــرداري  بهره ب
ــه ماهه اول سال 92  ــيد و تختي را در س خواجه رش

اعالم كرده بود.    
ــئوالن عمراني اين نهاد به همين  ــهرداري و مس ش
ــد تا در 11  ــنده نكردن ــده بس روزهاي وعده داده ش
ــل از معاون  ــدان پرس به نق ــز هم ــت 92 ني ارديبهش
ــهرداري همدان از تحويل اين پروژه ها در  عمراني ش
دو تا سه ماه آينده خبر داد و عمًال اتمام پروژه هايي كه 
تا پيش از اين از پيشرفت آن گزارش مي دادند و زمان 
ــري تعيين و اعالم مي كردند  قطعي حداقلي و حداكث
ــده  ــد كرد. در نهايت همه وعده هاي اعالم ش را تمدي
ــد  اتمام اين تقاطع ها به پايان خردادماه 92 ختم مي ش
ــتين وعده اتمام  ــهرداري كه نخس و معاون عمراني ش
ــده يعني همين  ــال آين پروژه ها را اواخر خردادماه س
ــا به تعويق  ــالم كرده بود ب ــرداد 92 اع ــروز 30 خ ام
ــردم و اهالي اطراِف  ــن اين تاريخ، چيزى كه م انداخت
محِل اجراي اين تقاطع ها بيم داشتند عمًال تأييد شد.

  پروژه هاى پل سازى هر چه زودتر به پايان
برسد

ــاي تكراري  ــي و انقضاي وعده ه ــاي پايان  روزه
ــته نماينده مردم  ــهرداري در راه بود كه امير خجس ش
ــت ماه  همدان و فامنين در مجلس نهم در 26 ارديبهش

خطاب به شوراي شهر همدان گفته بود كه شوراهاى 
ــان دوره مأموريت خود پروژه هاى  موجود بايد تا پاي
ــانند. رئيس كميسيون شوراها  عمرانى را به اتمام برس
ــس در گفتگو با همدان پيام، تأكيد  و امور داخلى مجل
ــهر  ــوراى جديد ش ــود: با انتخاب اعضاى ش ــرده ب ك
ــد پروژه هاى در حال  ــرايط پيش آمده باي همدان و ش
ــوم هر چه زودتر به  ــده از دوره س اجرا و تكميل نش
اتمام برسد تا شوراى چهارم ديگر وقت و انرژى خود 

را صرف تكميل آنها نكند.
اگر به تاريخ وعده هايي كه مسئوالن شهري نسبت 

ــه پروژه به مردم اعالم كرده اند،  به زمان تحويل اين س
ــه همراه اين تاريخ ها و  ــرفت هايي ك دقت كنيم با پيش
مقايسه آنها با زمان اجرا عنوان شده، بايد اين پروژه ها 
در زماني كه به مردم اعالم كرده بودند به بهره برداري 
برسد به اتمام مي رسيد. كار ساخت اين پل ها آن چنان 
كه بر مي آيد تا ماه هاى تير و شهريور هم ادامه خواهد 

داشت.
با اين تفاسير انتظار مي رود با انتخاب و مشخص 
ــوم حداقل  ــوراي چهارم شهر، شوراي س ــدن ش ش
ــه اتمام  ــهر ب ــاي خود را در ش ــا و پروژه ه برنامه ه

ــاند و نتيجه آنها را به اطالع شهروندان برساند  برس
تا شايد از اين دوره پرحاشيه، مردم خاطره عمراني 
ــند بلكه  ــته باش و خدماتي را در ذهن به يادگار داش
ــارم هم كار خود را بداند  ــوراي چه از اين طريق ش
ــهريورماه آغاز به كار  و اين دوره جديد هم كه از ش
ــوراي قبلي  خواهد كرد به جاي پيگيرى كارهاي ش
ــد  ــراي راهكارها و برنامه هاي خود باش به فكر اج
ــت؛ چرا كه مالك انتخاب  كه به مردم وعده داده اس
مردم شهر براي حضور آنها در شوراي چهارم شهر 

قرار گرفته است.

  خلف وعده شهردارى در اتمام پل ها
■ 3ماه اول تمام شد، قرار بود دو پل تختى و شريعتى تا پايان خردادماه به بهره بردارى برسند

بانك ملتآگـهي مزايده عمومى
بدينوسيله به اطالع عموم مي رساند مديريت شعب بانك ملت استان همدان در نظر دارد امالك مازاد 

بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
لذا تمام متقاضيان مي توانند ضمن بازديد از امالك براي دريافت اوراق شركت در مزايده به اداره ساختمان و تداركات مديريت شعب بانك ملت استان 

همدان واقع در چهارراه خواجه رشيد همدان مراجعه يا براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4-2520301 و 0811-2525008 
تماس حاصل نمايند.

شرايط و مهلت شركت در مزايده:
1- واريز مبلغ 5 درصد قيمت پايه به صورت نقدي به حساب بستانكاران مديريت شعب بانك ملت استان همدان (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت استان 
همدان) بابت سپرده شركت در مزايده 2- مديريت شعب بانك ملت استان همدان در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهادها مختار است. 3- هزينه نشر آگهي 
ارزيابي (كارشناسي) امالك به عهده برنده مزايده خواهد بود. 4- مهلت شركت در مزايده تا ساعت 12/30 مورخه 92/4/17 خواهد بود. 5- تاريخ بازگشايي پاكات 

ساعت 8 صبح روز مورخه 92/4/18 خواهد بود. 
امالك عبارتند از:

1- سه باب مغازه تجاري به مساحت (عرصه و اعيان) حدوداً 122/84 مترمربع واقع در مالير، خيابان خيام (ملك سابق بانك ملت شعبه مركزي مالير) به قيمت پايه 37/000/000/000 ريال
2- يك باب كارگاه بسته بندي به مساحت (عرصه) حدوداً 7550 مترمربع واقع در كيلومتر 20 جاده نهاوند- فيروزان به قيمت پايه 5/200/000/000 ريال
3- يك باب كارگاه توليد مصنوعات چرم به مساحت (عرصه) حدوداً 14276 مترمربع واقع در شهرك صنعتي ويان به قيمت پايه 6/000/000/000 ريال

4- يك باب كارگاه توليد مصنوعات چوبي به مساحت (عرصه) حدود 2880 مترمربع واقع در تويسركان، شهرك صنعتي فرسنج، صنايع چوب افرا به قيمت پايه 1/300/000/000 ريال
5- يك باب منزل مسكوني به مساحت (عرصه) حدوداً 367 مترمربع واقع در شهرستان كبودراهنگ، روستاي مزرعه مهدي آباد به قيمت پايه 370/000/000 ريال

6- يك واحد گاوداري به مساحت (عرصه) حدوداً 2742 مترمربع واقع در شهرستان اسدآباد محله سيدان باغات سيدان به قيمت پايه 2/300/000/000 ريال
7- يك باب منزل مسكوني- تجاري به مساحت (عرصه) حدوداً 403 مترمربع و اعياني حدوداً 1360 مترمربع واقع در مالير، خيابان عاشورا، تقاطع صادقي به قيمت پايه 

3/800/000/000 ريال
8- يك باب مغازه تجاري به متراژ حدود 216 مترمربع به انضمام يك دستگاه ساختمان دو طبقه واقع در شهرستان فامنين، خيابان سي متري قيمت پايه 2/500/000/000 ريال

بانك ملت

كارت ملي به شماره 1-195299-405 و بيمه نامه رازي
 موتور به نام سعيد محمودي و كارت موتور به شماره پالك 

شاسى M 902115 89138  به شماره  شماره  51817-498 به 
موتور FML 87999082 180 به نام كمال چاياني به شماره شناسنامه 

3860302728 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي فاطمه رافعي همت فرزند ايرج 
به شماره شناسنامه 818 رشته روانشناسي 

دانشگاه پيام نور كبودراهنگ به شماره 
دانشجويي 8110884500 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

موتورسيكلت  سند  سفيد  كارت  و  مالكيت  سبز  كارت 
شماره  به  ايران63519-498  پالك  شماره  به  هيرمن 
موتور FMI*32365117 156* به شماره تنه 8978741 
N2P***125C  به نام محمدرضا رنجبر به شماره شناسنامه 

118 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

ارزش توليدات كشاورزى نهاوند
390 ميليارد تومان است

ــاورزى  ــاورزى نهاوند گفت: ارزش توليدات محصوالت كش همدان پيام: مدير جهاد كش
نهاوند ساالنه بيش از 390 ميليارد تومان است.

ــبت هفته جهاد كشاورزى اظهار  ــتان به مناس احد ظفرى در ديدار با فرماندار اين شهرس
ــاورزى كه  ــت: نهاوند به دليل وجود اراضى حاصلخيز و توليد محصوالت مختلف كش داش
شامل محصوالت زراعى، باغى، لبنيات و شيالت است به قطب كشاورزى و دامدارى استان 

تبديل شده است.
ــر در عرصه هاى مختلف  ــش از 17 هزار و 500 نف ــه اينكه در نهاوند بي ــاره ب وى با اش
كشاورزى اشتغال دارند، افزود: اين شهرستان در توليد سه محصول حائز رتبه برتر كشور و 

در توليد 14 محصول حائز رتبه برتر استان همدان است.
ــاورزان را نبود صنايع تبديلى و توليدى و بسته بندى  ــكالت كش ظفرى يكى از عمده مش
ــاورزان، اين  در توليد برخى محصوالت عنوان و تصريح كرد: با وجود زحمات فراوان كش

دالالن و واسطه ها هستند كه سود بااليى مى برند.
ــنتى به صنعتى را مهم خواند و گفت:  ــاورزان از س فرماندار نهاوند نيز تغيير نگرش كش
ــمت كشاورزى صنعتى  ــاورزان بتوانند به س ــود كه تمام كش بايد به گونه اى برنامه ريزى ش

حركت كنند.
مجتبى مولوى يكى از راه هاى نزديك شدن به كشاورزى صنعتى را استفاده از روش هاى 
ــه گانه كاشت، داشت و برداشت بيان كرد و افزود: بايد صد درصد اين  مكانيزه در مراحل س

مراحل توسط دستگاه ها و ماشين آالت مكانيزاسيون انجام شود.
وى از فعاليت 21 شركت مكانيزاسيون در نهاوند خبر داد و اظهار داشت: اين شركت ها 
ــاورزى، موجب صرفه جويى  ــان و فارغ التحصيالن بخش كش عالوه بر به كارگيرى كارشناس
ــاورزان شده اند تا جايى كه با انجام مراحل  ــانى و هزينه مادى براى كش در وقت، نيروى انس
ــاورزى به روش مكانيزه ميزان توليد محصوالت كشاورزى افزايش چشمگيرى  مختلف كش

در اين شهرستان داشته است.
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ايران و جهان
گزيده اخبار خبر
استقبال از حضور روحانى 

در ژنو 2
ايسنا نوشت: رئيس  جمهور فرانسه گفت: 
اگر حضور حسن روحانى در كنفرانس ژنو 

2 سازنده باشد، از آن استقبال مى شود.
فرانسوا اوالند، در را به روى ايران براى 
ــوريه گشود،  ــركت در كنفرانس صلح س ش
ــچ آينده اى  ــد كرد كه هي ــا بار ديگر تأكي ام
ــوريه  ــد، رئيس جمهور س ــار اس ــراى بش ب
ــتر حضور ايران در  وجود ندارد. پاريس پيش
كنفرانس سوريه را منتفى دانسته و ادعا كرده 
بود كه تهران تمايلى به صلح ندارد و از اين 
ــا براى دورى توجهات از مذاكرات  گفتگوه

درباره برنامه هسته اى خود استفاده مى كند.
ــه خبرنگاران گفت:  ــا اين حال اوالند ب ب
ــران، بگذاريد منتظر رئيس  درباره حضور اي
ــه آيا او  ــيم و ببينيم ك ــد باش ــور جدي جمه

مى تواند سازنده باشد، يا خير.
وى افزود: نظر من اين است كه اگر حضور 
رئيس جمهور جديد سازنده باشد، آنگاه، بله، 

از (حضور) وي استقبال خواهد شد.

ادارات يك استان ديگر هم 
پنجشنبه ها تعطيل شد

ــتاندار كهگيلويه  ــر خبر داد: با نظر اس مه
ــنبه ادارات در  و بويراحمد، روزهاى پنجش
ــين صابرى در  ــتان تعطيل شد. حس اين اس
ــتگاه هاي اجرايى استان  ــنامه اى به دس بخش
ــازمان ها را 6  ــروع كار ادارات و س زمان ش
ــنبه  و20 دقيقه صبح تا 15 عصر روزهاى ش

تا چهارشنبه اعالم كرده است.
و  ــه  كهگيلوي ــتاندار  اس ــنامه  بخش در 
ــت: به لحاظ ارزيابى هاى  بويراحمد آمده اس
ــيرى بودن  ــده با توجه به گرمس به عمل آم
ــتاى  ــتان اين تصميم در راس ــى از اس بخش
ــره ورى، جلب رضايت مراجعان،  افزايش به
ــان دولت و صرفه جويى  رضايتمندى كاركن

در مصرف انرژى اتخاذ شده است.
ــران و اراك اين  ــت؛ پس از ته گفتنى اس
ــور است كه پنجشنبه ها  سومين نقطه از كش

اداراتش تعطيل مى شوند.

سازمان ملل نگران
تركيه است

ــازمان ملل از  ــت: دبيركل س ــنا نوش ايس
ــا در تعامل با  ــت ت ــاى تركيه خواس مقام ه
ــر و  ــت صب ــف، نهاي ــدگان مخال تظاهركنن
ــند. ادواردو دل  ــتندارى را داشته باش خويش
ــازمان ملل گفت: بان كى  بوى، سخنگوى س
ــل در خصوص  ــازمان مل ــون، دبيركل س م
درگيرى ها ميان معترضان و نيروهاى امنيتى 
ــن جهت از دو  ــت به همي ــه نگران اس تركي
ــتندارى  ــديداً خويش طرف مى خواهد كه ش
ــات و جلوگيرى  ــراى حل اختالف كنند و ب
ــتر، به  ــونت آميز بيش ــاى خش از درگيرى ه

گفتگوهاى سازنده بپردازند.

شمار پناهندگان جهان
به باالترين حد رسيد

مهر اطالع داد: آژانس پناهندگان سازمان 
ــى از پناهنده شدن 45  ملل با انتشار گزارش
ــردم جهان به  ــون و 500 هزار نفر از م ميلي
ــال 2012 ميالدى  كشورهاى مختلف در س
خبر داد.  بحران سوريه موجب شده تا تعداد 
پناه جويان و افراد بى خانمان شده در جهان 
ــطه جنگ ها، با رسيدن به 45 ميليون  به واس
و 500 هزار نفر به باالترين حد در 18 سال 
ــد. اين در حالى است كه در پايان  اخير برس
سال 2011 ميالدى، تعداد پناه جويان و افراد 
ــا 42 ميليون  ــه جنگ ه ــده در نتيج آواره ش
ــش  ــزار نفر بود و اين ميزان با ش و 500 ه
ــد در پايان سال 2012 ميالدى به  درصد رش
45 ميليون و 500 هزار نفر رسيد.  بر همين 
ــاس، 46 درصد از اين پناهندگان را افراد  اس
ــكيل مى دادند كه اغلب آنها  زير 18سال تش
از پنج كشور جنگ زده افغانستان، سومالى، 

عراق، سوريه و سودان هستند.

موافقت مشروط پوتين با 
كناره گيرى اسد

ــت:  رئيس جمهورى روسيه  ــنا نوش ايس
ــبت به كناره گيرى  همتاى سورى خود از  نس
قدرت اظهار تمايل كرد و اين امر را در صورتى 
كه اين روند باعث تعادل در نظام شده و خأل 
خطرناك قدرت را در اين كشور سبب نشود، 
تأييد كرد. به نوشته روزنامه گاردين، والديمير 
ــيه در جريان دو  پوتين، رئيس جمهورى روس
ــت گروه هشت گفت كه  روز مذاكره در نشس
ــار اسد، همتاى سورى خود  به كناره گيرى بش
ــند  ــر كناره گيرى وى از مس ــل دارد اگ تماي
قدرت منجر به خأل قدرت در سوريه نشود 
ــقوط صدام در عراق  و روندى كه پس از س

رخ داد، در سوريه نيز به وجود نيايد.

ــى: نه تحليل ها نتيجه  همدان پيام-گروه سياس
ــرد و نه  ــى مى ك ــم را پيش بين ــات يازده انتخاب
ــتند حرف  ــن  ماهه توانس ــنجى هاى چندي نظرس
ــند.  ــان مردم بيرون بكش ــر زب ــت را از زي حقيق
انتخابات يازدهم مثل اينكه قرار بود همه چيزش 
ــد. حتى نتيجه اش.  متفاوت از دوره هاى قبل باش
حضور مردم و مشاركت آنها على رغم فضايى كه 
ــال 88 و يأس پراكنى بيگانگان  بر اثر اتفاقات س
ــازترين  به وجود آمده بود، هم يكى از شگفتى س
ــات رخ داد.  ــه در اين انتخاب ــى بود ك پديده هاي
ــج همچنان ادامه  ــس از اعالم نتاي ــاى پ تحليل ه
ــان و اصالح طلبان و اعتداليون  دارد و اصولگراي
ــر يك به فراخور، نظرى متفاوت در اين رابطه  ه
ــيون امنيت  ــنايى عضو كميس ــدى س ــد. مه دارن
ــگاه  ــتاديار دانش ــت خارجى و اس ملى و سياس
ــوص عقيده دارد كه عملكرد  تهران در اين خص
ــن روحانى  ــت فعلى موجب رأى آورى حس دول
ــس درباره  ــت. نماينده نهاوند در مجل ــده اس ش
ــت جمهورى  ويژگى هاى انتخابات يازدهم رياس
ــكاف هاى اجتماعى را  مى گويد: اين انتخابات ش
كاهش، اميد را افزايش و اعتماد را به بخش هاى 
مختلف و گروه هاى سياسى بازگرداند. براى هر 
ــت كه  ــزى بزرگتر از اين نيس ــى چي نظام سياس
ــازوكار  مردم به ايجاد تغيير و تحول از طريق س
ــند. اين كارشناس مسائل سياسى  باور داشته باش
ــده دارد كه رأى 40 ميليونى مردم به مجموع  عقي
ــراى نظام، مردم و  ــتاورد بزرگى ب كانديداها دس

رهبر معظم انقالب بوده است.
ــن  ــاره چرايى اقبال مردم به حس ــنايى درب س
ــد:  يكى از  ــم مى گوي ــات ه ــى در انتخاب روحان

ــردم از عملكرد  ــل اين پيروزى نارضايتى م دالي
ــن اينكه  ــت؛ ضم ــته دولت اس ــال هاى گذش س
ــات دولت را در اين  ــوان خدمات و توفيق نمى ت
ــا مردم نتيجه اين عملكرد  دوره ناديده گرفت ام
ــترك در اظهارات  ــتند. نكته مش ــت ندانس را مثب
ــه وضعيت موجود  ــبت ب هر 8 كانديدا انتقاد نس
ــد كردند و با رأى  ــود و مردم اين انتقاد را تأيي ب
ــبت به اين وضعيت راضى  خود اعالم كردند نس
ــتند. مردم براى تغيير وضعيت فعلى و براى  نيس
ــكالت داخلى و خارجى از بين  حل و فصل مش
ــه روحانى رويكرد  ــاس كردند ك 8 كانديدا احس
ــاره به نوع شخصيت  ــبترى دارد. وى با اش مناس
ــر آن در اقبال مردم به او تصريح  روحانى و تأثي
كرد:  مناظرات كمك كرد تا مردم بفهمند روحانى 
ــورى كه  ــت؛ به ط ــنج اس باهوش و موقعيت س

ــت توانايى هاى خود را در مناظرات نشان  توانس
دهد.

در همين رابطه عماد افروغ مدرس دانشگاه و 
ــناس اظهار داشته است:  نتيجه انتخابات  جامعه ش
ــت و  ــى اعتدال اس ــت از ميل مردم به مش حكاي
ــان مى دهند،  ــراط و تفريط كه دو جناح نش از اف
بيزارند. مردم از تنش گريزانند و به دنبال اعتدال 

هستند.
ــت اصولگرايان در  ــد حرك ــاره رون وى درب
ــت جمهورى گفت: داستان زياد  انتخابات رياس
ــته بندى هاى ما محل  ــوع دس ــت، ن پيچيده نيس
ــم در جامعه  ــت؛ چرا كه فكر مى كني ــكال اس اش
يك طرف اصالح طلبان و يك طرف اصولگرايان 
ــائل پيچيده را  ــان اينكه ما مس ــتند. وى با بي هس
ــاده فرض كرديم، افزود: اين دو حزب تداخل  س

ــادى دارند و بارها گفته ام كه بحث بر  معنايى زي
سر معيارها و اصول هاست، االن هيچ اصولگرايى 
ــت كه اصالح طلب نباشد يا اصالح طلبى كه  نيس
ــت كدام  ــد، بحث اين اس ــد به اصول نباش پايبن

اصول، اصول مورد تأييد نظام يا اصول ديگر؟
ــم ادامه داد:  ــده اصولگراى مجلس هفت نماين
ــتى و افراطى گرى  ــردم از ماجراجويى ليبراليس م
ــه دولت به نيازهاى  ــى بيزارند، مى خواهند ك دين
ــته باشد و البته اين توجه ها را در  آنها توجه داش
ــانى كه  ذيل نظام و انقالب مى خواهند، تمام كس
ــام و رهبرى دادند، مردم  ــد، رأى به نظ رأى دادن
ــال هاى  ــى را كه در اردوگاه س ــى افراط اين مش
ــته بويژه اردوگاه دولت كه جز فرقه گرايى  گذش
ــن و  ــتفاده از عناوي ــوء اس ــاالرى و س و يكه س

نقاب هاى سياسى نبود، نمى خواستند.
ــاره به اينكه مردم از  ــى با اش اين فعال سياس
ــى دولت كه  ــادى و فرهنگ ــت هاى اقتص سياس
ــت بيزارند  ــده اس ــب و دروغ آميخته ش ــا فري ب
و  ــا  بى تدبير ى ه ــى،  داخل ــت هاى  سياس از  و 
ــت هاى خارجى خسته شدند، گفت: توقع  سياس
ــى  ــتيم اگر واقعيت طيف گونه آرايش سياس داش
ــتر به سمت  ــى بيش ــايد اين مش حفظ مى شد ش
ــوق پيدا مى كرد تا  ــى اصولگرايانه س اعتدال گراي
ــمت اعتدال گرايى اصالح طلبانه برود،  آنكه به س
ــا را قطبى  ــه اصالح طلبان فض ــر همانگونه ك اگ
ــد اصولگرايان نيز فضاى انتخابات را قطبى  كردن

مى كردند اين اتفاق نمى افتاد.
ــه طرف مقابل  ــى حكم مى كرد ك عقل سياس
ــه اصولگرايان اين كار  ــا را قطبى كند ك نيز فض

را نكردند.

ادامه تحليل ها از نتيجه انتخابات

مردم ازتنش گريزان بودند
■ مردم از سياست ها خسته شده بودند

همدان پيام: اعطاى نشان هاى خدمت از سوى 
دولت به مسئوالن دولتى، شايد در وهله نخست 
ــى براى تقدير از زحمات دولتيان  همچون پاداش
ــد افكار عمومى مطرح  ــئوالن دولتى در دي و مس
ــان ها برابر با ميزان دقيق و  ــود. اما اگر اين نش ش
ــد، تفسير آن چگونه  ــخصى از سكه طال باش مش

خواهد بود؟
به گزارش تابناك، دادن نشان هاى دولتى طبق 
آيين نامه اى كه دقيق و مفصل جزئيات اعطاى آن 
مشخص شده است، به تعدادى مشخص و در دو 
ــاس  رده عمومى و تخصصى به افرادى كه بر اس
تشخيص كميسيون هاى مربوط شايسته دريافت 

اين نشان ها هستند، داده مى شود.
هفته گذشته محمود احمدى نژاد دو روز قبل 
ــورى اقدام به اعطاى  ــت جمه از انتخابات رياس
نشان هاى دولتى به 11 تن از وزرا و مسئوالن قوه 
ــوت) كرد. در  ــه (و يك كارآفرين پيشكس مجري
اين مراسم، محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس 
ــزاد وزير راه و  ــان خدمت، علي نيك جمهور نش
ــازندگي علي اكبر صالحي  ــان س ــازي نش شهرس
ــت، حميدرضا  ــان خدم ــر امور خارجه نش وزي
حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش نشان تعليم 
و تربيت، رستم قاسمي وزير نفت نشان خدمت، 
ــر صنعت، معدن و تجارت  مهدي غضنفري وزي
نشان خدمت، سيدشمس الدين حسيني وزير امور 
ــرين سلطان  ــان خدمت، نس اقتصاد و دارايي نش

ــس جمهور  ــي و فناوري رئي ــواه معاون علم خ
ــروز مرادي معاون  ــان خدمت و مديريت، به نش
ــردي رئيس جمهور  ــزي و نظارت راهب برنامه ري
ــر محرابيان  ــت، علي اكب ــت و مديري ــان لياق نش
ــازندگي،  ــان س ــتيار ويژه رئيس جمهور نش دس
ــأت عامل صندوق  ــا فرزين رئيس هي محمدرض
توسعه ملي نشان خدمت و محسن خليلي عراقي 
ــوتان عرصه صنعت نشان كار و توليد  از پيشكس

را از دستان رئيس جمهور دريافت كردند.
ــال به ترتيب درجه به  ــان ها در هر س اين نش
ــنهاد هر يك  ــخصى از افراد و به پيش شمار مش
ــواد (22)  ــوع م ــيون هاى موض از وزرا در كميس
ــئوليت دفتر اعطاى  تا(25) اين آيين نامه كه با مس
ــكيل مى شود، مورد بررسى  نشان هاى دولتى تش
ــيون ها پس از  ــزارش كميس ــرد. گ ــرار مى گي ق
ــيون فرهنگى به هيأت دولت تقديم  تأييد كميس
ــأت وزيران اعطا  ــان ها پس از تصويب هي و نش
مى شود. حال در مراسمى كه در هفته گذشته در 
آن نشان هاى دولتى به وزراى دولت دهم تقديم 
ــش وزير خود مفتخر به دريافت  ــده است، ش ش

نشان خدمت و تعليم و تربيت شده اند!
ــت: آيا وزرايى كه  ــت اين اس ــش نخس پرس
ــنهاد  ــان ها را دريافت كرده اند، خود پيش اين نش
ــود را داده اند؟! بر  ــه خ ــان دولتى ب دريافت نش
ــاس همين گزارش،  اما نكته جالبتر آن كه اين  اس

نشان ها، ما به ازاى سكه اى دارند. 

ــى  ــام: مجله معروف تايم در گزارش همدان پي
ــت؟ نوشت:  ــن روحانى كيس تحت عنوان "حس
ــى كانديداى  ــن روحان ــه ايرانيان حس زمانى ك
ــه رو را به عنوان رئيس جمهور خود انتخاب  ميان

كردند، واشنگتن و دنيا را غافلگير ساختند.
به گزارش انتخاب، پروسه رمزگشايى از معناى 
انتخاب او به عنوان رئيس جمهور جديد ايران تازه 
ــت. پيروزى روحانى فرصتى براى  ــده اس آغاز ش

ترميم رابطه ايران با غرب ايجاد كرده است.
ــى بيش از 50 درصد آرا را از آن خود  روحان
ــداد آراى مأخوذه پنج  ــرد كه در مجموع از تع ك
ــود. وى در مبارزات  ــتر ب ــداى ديگر بيش كاندي
ــت تأكيد  ــدال و عقالني ــود بر اعت ــى خ انتخابات
ــايش مذاكرات با غرب  ــت. او خواستار گش داش
ــگام با برنامه  ــه اقتصاد، هم ــرفت در زمين و يپش
ــده بود. وفادارى او به رهبر انقالب  ــته اى ش هس
ــت كه  ــت. او فردى اس ايران غير قابل انكار اس
ــمت هاى بلندپايه اى در  ــه مدت چندين دهه س ب

جمهورى اسالمى در اختيار داشته است.
خب، پس حسن روحانى كيست؟ يك اصولگرا، 
يك اصالح طلب؟ يك خدمتگزار صادق و بيطرف؟ 
در حالى كه ايران به خط قرمز اسرائيل نزديكتر مى شود 

و ريسك يك درگيرى نظامى وجود دارد.
ــه 1970، در محافل عمومى از  ــر ده از اواخ
ــود كه عنوانى  روحانى به عنوان "دكتر" ياد مى ش
ــيارى از دانشجويان ايرانى است  افتخارى به بس

كه به خاطر انقالب درس خود را ناتمام گذاشته 
و به كشورشان بازگشتند.

ــال 1995، روحانى فوق ليسانس خود  در س
را در رشته فلسفه از دانشگاه كالدونيان گالسكو 
ــال بعد در همان دانشگاه  دريافت كرد و چهار س
ــاند. او به زبان هاى  ــرى خود را به اتمام رس دكت
ــوى، آلمانى و  ــى، عربى، فرانس فارسى، انگليس
ــخن مى گويد.  كليف كاپچن تحليلگر  روسى س
ــائل ايران در گروه اوراسيا كه با روحانى در  مس
ــت،  كنفرانس امنيت خليج فارس ديدار كرده اس

مى گويد: اين مرد به واقع فرزند انقالب است.
ــتركى با  ــات مش ــد: او خصوصي وى مى افزاي

محمد خاتمى رئيس جمهور اسبق ايران دارد.

اعطاى نشان 100سكه اى به وزراى دولت

حاجى بابايى هم در بين وزرا بود
انتخاب روحانى از نگاه مجله «تايم»

 فرصتى براى ترميم رابطه ايران و غرب

تأكيد عارف بر احياى سازمان هاي مردم نهاد 
ــت  ــام گفت: يازدهمين دوره انتخابات رياس ــخيص مصلحت نظ ــام: عضو مجمع تش همدان پي

جمهورى، ظرفيت كشور و مردم را نشان داد و مايه عزت نظام شد.
به گزارش فارس، محمدرضا عارف در ديدار با اعضاى بنياد فردوسى افزود: نبايد فضاى ايجاد 

شده در كشور را بر اساس نگاه قيم  مآبانه و خودخواهانه برهم زد. 
ــازمان هاي مردم نهاد) در كشور خاطرنشان كرد:  ــدن «NGO»ها (س وي با تأكيد بر فعال ش
ــد، ولى در اين  ــيار توجه مى ش ــازمان هاي مردم نهاد بس در دولت اصالحات به فعاليت هاى س
ــدن «NGO»ها بايد در  ــد از اين رو به نظر من فعال ش ــال با تنگ نظرى مواجه ش ــت س هش

اولويت قرار گيرد.
ــد:  ــت، يادآور ش ــازمان ها انگيزه باالى نيروهايش اس ــا بيان اينكه ويژگى بارز اين س ــارف ب ع

«NGO»ها در حل بحران هاى اجتماعى و كاهش گسست نسل ها بسيار تأثيرگذارند.
وي تصريح كرد: رويكرد دولت آينده نمى تواند ادامه رويكرد دولت فعلى باشد. 

خاتمى تلفنى به روحانى تبريك گفت
ــت جمهورى،  ــن روحانى در انتخابات رياس ــالم حس ــام: پس از پيروزى حجت االس همدان پي
ــتين افرادى بوده كه به صورت تلفنى به روحانى  ــيد محمد خاتمى يكى از نخس ــالم س حجت االس

تبريك گفته است.
به گزارش انتخاب، خاتمى در اين تماس براى روحانى آرزوى موفقيت كرده است.

روحانى نيز در اين تماس نسبتًا طوالنى، از وي تشكر كرده است.
ــت به  ــده «خاتمى حاضر نيس ــت كه يكى از روزنامه ها، مدعى ش ــن تماس تلفنى در حاليس اي
منتخب مردم تبريك بگويد.» خاتمى همچنين روز گذشته در ديدار با اعضاى هيأت رئيسه انجمن 
اسالمى دانشگاه تهران و علوم پزشكى گفت: خدا را شكر مى كنم كه نتيجه انتخابات آمدن روحانى 
ــتفاده كند؛ امروز روز تقابل  ــا مواضع منطقى كه دارد. روحانى هم بايد از تمام جريانات اس ــود؛ ب ب
ــعار ائتالف مى دادند و از همه  ــت.  وى افزود: در هفته هاى اخير مردم ش ــت، روز همدلى اس نيس

بخصوص عارف كه اجماع را ايجاد كرد، تشكر مى كنم. 

برابر شنيده هاى يك خبرگزارى عنوان شد
24 گزينه احتمالى كابينه حسن روحانى

ــنيده هاى خود را درباره كابينه  ــنيم در گزارشى ش همدان پيام: خبرگزارى تس
احتمالى حسن روحانى منتشر كرد.

اين خبرگزارى نوشت:  پس از انتخاب حسن روحانى به  عنوان رئيس جمهور 
ــى  ــت بررس منتخب مردم گزينه هاى مختلفى براى وزارتخانه هاى دولت در دس
ــخصيت ها و چهره ها براى  ــب تاكنون با برخى ش ــتند. رئيس جمهور منتخ هس
ــمت هاى مختلف در كابينه يازدهم رايزنى  كرده و گزينه هاى مختلفى  تصدى س
ــى از گزينه هاى  ــده اند. به برخ ــم دولتى مطرح ش ــت هاى مه براى تصدى پس
ــت بررسى هستند، دست يافته است.  احتمالى اعضاى كابينه كه همچنان در دس
ــخص نشده اند و  با اين وجود هنوز هيچ كدام از اعضاى كابينه به طور قطعى مش
ــالم والمسلمين حسن  ــى هاى حجت االس رايزنى ها با اين افراد و همچنين بررس
ــد گزينه هاى  ــه دارد. آنچه در ذيل مى آي ــه همچنان ادام ــى در اين زمين روحان

احتمالى 24 سمت مهم دولتى است:
ــن  1- معاون اول رئيس جمهور: محمدرضا عارف، محمدعلى نجفى و محس
ــانس را دارد ولى اگر  ــترين ش مهرعليزاده؛ (در اين زمينه محمدرضا عارف بيش
ــود، نجفى بيشترين شانس را خواهد  ــمت منصوب نش به هر دليل وى به اين س
ــرود مهرعليزاده محتمل ترين  ــازمان برنامه و بودجه ب ــت و اگر نجفى به س داش
ــت.) از  ــالم روحانى اس ــدى معاونت اولى دولت حجت االس ــه براى تص گزين

آل اسحاق و جهانگيرى نيز ياد شده است.
ــالم على يونسى و حجت االسالم مصطفى  2- وزارت اطالعات: حجت االس
ــتند؛ (در صورت ماندن  ــق  داماد مطرح ترين گزينه براى اين وزارتخانه هس محق
يونسى در دفتر تحقيقات و مطالعات استراتژيك، احتماالً محقق داماد تنها گزينه 
تصدى وزارت اطالعات خواهد بود و در صورت اينكه محقق داماد رئيس مركز 
ــى وزير اطالعات خواهد شد). در اين بخش  ــتراتژيك شود، يونس تحقيقات اس

از حجت االسالم شفيعى معاون اسبق وزارت اطالعات نيز به ميان آمده است.
ــور خارجه: محمود واعظى، على اكبر صالحى و كمال و صادق  3- وزارت ام
ــانس  ــتند كه در اين ميان ش ــرازى گزينه هاى مطرح براى اين وزارتخانه هس خ

محمود واعظى از ديگران بيشتر است.
ــحاق  ــق نورى، مجيد انصارى و اس ــالم ناط ــور: حجت االس 4- وزارت كش
جهانگيرى مطرح ترين گزينه ها براى تصدى اين وزارتخانه مهم در دولت حسن 

روحانى هستند. 
5- وزارت اقتصاد: گفته مى شود در حال حاضر محمدباقر نوبخت تنها گزينه 
ــاور وى است، به  عنوان  ــت و احتماالً "نيلى" كه هم اكنون مش وزير اقتصاد اس

مديركل مناطق آزاد اقتصادى معرفى مى شود.
ــت كه على اكبر واليتى  ــده اس ــنيده ش ــوراى عالى امنيت ملى: ش 6- دبير ش

به عنوان دبير شوراى عالى امنيت ملى منصوب خواهد شد.
ــركان گزينه هاى  ــمخانى و اكبر ت ــين دهقان، على ش ــاع: حس 7- وزارت دف
ــتر از  ــين دهقان بيش ــانس حس ــتند كه در اين ميان ش تصدى وزارت دفاع هس

ديگران است.
ــالمى: گفته مى شود على مطهرى تنها گزينه  ــاد اس 8- وزارت فرهنگ و ارش
اين وزارتخانه است و احتماالً سلطانى فر به  عنوان معاون وى در اين وزارتخانه 

انتخاب خواهد شد.
9- وزارت دادگسترى: از حجت االسالم شوشترى به عنوان گزينه مطرح براى 
وزارت دادگسترى نام برده مى شود و در عين حال گفته مى شود كه احتمال دارد 
ــترى را براى ابقا در سمت خود به  روحانى مرتضى بختيارى وزير فعلى دادگس

مجلس معرفى كند.
10- وزارت ورزش و جوانان: محمد دادكان و سعيد فائقى گزينه هاى اصلى 

تصدى اين وزارتخانه هستند.
ــيدكاظم وزيرى هامانه به  عنوان  11- وزارت نفت: از بيژن نامدار زنگنه و س

اصلى ترين گزينه هاى تصدى اين وزارتخانه كليدى نام برده مى شود.
12- رياست سازمان انرژى اتمى: على اكبر صالحى وزير فعلى امور خارجه، 
ــت  انرژى  ــانس هاى اصلى تصدى رياس ــين فريدون ش غالمرضا آقازاده و حس

اتمى هستند.
13- وزارت رفاه و امور اجتماعى: مرتضى بانك و صفدر حسينى گزينه هاى 

اصلى تصدى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى هستند.
14- وزارت ارتباطات: از نصرا... جهانگرد به  عنوان گزينه اصلى تصدى اين 

وزارتخانه نام برده مى شود.
ــبى و جواد اطاعت گزينه هاى  15- وزارت علوم: جعفر توفيقى، عبدا... جاس
ــانس جعفر  ــتند كه در اين ميان ش اصلى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى هس
ــابقه تصدى وزارت علوم در  ــت. جعفر توفيقى س ــتر اس توفيقى از ديگران بيش

دولت خاتمى را هم دارد.
ــود صالح الدين دلشاد و مسعود  ــت و درمان: گفته مى ش 16- وزارت بهداش

پزشكيان گزينه هاى اصلى اين وزارتخانه هستند.
ــى زاده و على اكبر آقايى به   ــى عبدالعل ــازى: از عل 17- وزارت راه و شهرس

عنوان گزينه هاى تصدى اين وزارتخانه نام برده مى شود.
ــود محمد نهاونديان رئيس  18- وزارت صنعت، معدن و تجارت: گفته مى ش
فعلى اتاق بازرگانى ايران از جمله افرادى است كه به  احتمال زياد براى تصدى 

وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفى خواهد شد.
ــت نهاد رياست جمهورى: گفته  ــاور ارشد رئيس جمهور و سرپرس 19- مش
ــتاد انتخابات حسن روحانى بود، به   ــود محمدرضا نعمت زاده كه رئيس س مى ش
ــت نهاد رياست جمهورى منصوب  ــاور ارشد رئيس جمهور و سرپرس عنوان مش

خواهد شد.
20- مشاور و رئيس دفتر رئيس جمهور: حسين فريدون گزينه اصلى تصدى 

سمت رياست دفتر رئيس جمهور است.
ــاركت زنان: زهرا پيشگاهى فر به  احتمال فراوان به  21- رئيس مركز امور مش

سمت رياست مركز امور مشاركت زنان منصوب خواهد شد.
ــدرت ا... عليخانى و  ــالم ق ــاون پارلمانى رئيس جمهور: حجت االس 22- مع
حجت االسالم تيمورعلى عسگرى از جمله افرادى هستند كه بيشترين شانس را 

براى تصدى معاونت پارلمانى رئيس جمهور دارا هستند.
ــت كه عليرضا الفت به  ــنيده شده اس ــانى دولت: ش 23- معاونت اطالع رس

سمت معاون اطالع رسانى دولت منصوب خواهد شد.
ــت: از  ــازمان حفاظت محيط زيس ــس جمهور و رئيس س ــاون رئي 24- مع
ــت سازمان حفظ محيط زيست  معصومه ابتكار به  عنوان اصلى ترين گزينه رياس

نام برده مى شود.

مهدى سنايى عماد افروغ

آگهي تأسيس مؤسسه پيشگامان عدالت 
فامنين به شماره ثبت 14 و شناسه ملي 

14003471012
مؤسسـه مزبور در تاريخ 92/3/22 تحت شـماره 14 به شناسـه ملي 
14003471012 در ايـن اداره بـه ثبت رسـيده كه اينـك خالصه اي از 
اساسـنامه و تقاضانامه آن جهت اطالع عموم به شرح ذيل در روزنامه 

رسمي كشور و روزنامه كثيراالنتشاردرج مي گرد:
1- نام مؤسسه: مؤسسه پيشگامان عدالت فامنين

2- موضوع مؤسسـه: انجام انواع فعاليت هاي حقوقي، وكالت، داوري، 
حل و فصل دعاوي و مشاوره حقوقي

3- مركز اصلي و نشاني موسسه: فامنين، ابتداي خيابان شهدا، جنب 
آژانس علمدار، طبقه همكف، كد پستي 65617-16333

4- تابعيت: ايراني
5- تاريخ تشكيل موسسه و مدت آن: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
6- سرمايه مؤسسه: مبلغ يك ميليون ريال كه در نزد مديرعامل مي باشد.

7- مديران و دارندگان حق امضا مجاز مؤسسـه: آقاي بهروز شـاكري 
به كد ملي 5029942963 به عنوان رئيس هيأت مديره و آقاي مهدي 
بهرامي به كد پستي 5029941827 به عنوان نايب رئيس و مديرعامل 
انتخاب شـدند و حق امضاي كليه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسـه از 
قبيل چك، سفته، برات، قراردادها و عقود اسالمي به عهده هر دو نفر 
(مهدي بهرامي مديرعامل و بهروز شـاكري رئيس هيأت مديره) متفقًا 

بوده و با مهر مؤسسه معتبر است. م الف 1087
مهدي عزيزي- رئيس اداره ثبت و امالك شهرستان فامنين

آگهي حصر وراثت
آقاي حسن رسمتي شهريور داراي شناسنامه شماره 
908 به شـرح دادخواسـت به كالسـه115/5/92ح از 
اين حـوزه درخواسـت گواهي حصر وراثـت نموده و 
چنين توضيـح داده كه شـادروان برجعلي رسـتمي 
شهريور به شناسنامه شـماره 85 در تاريخ 72/5/10 
در اقامتگاه دائمي خود بـدرود زندگي گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر اسـت به: 1- حسـن رستمي شهريور 
به شـماره شناسنامه 908 صادره از حوزه 3 ورقستان 
پسـر متوفي 2- قربانعلي رسـتمي شهريور به شماره 
شناسـنامه 3 صـادره از ورقسـتان پسـر متوفي 3- 
معصومه رسـتمي شهريور به شـماره شناسنامه 906 
صادره از حوزه 3 ورقسـتان دختـر متوفي 4- مريم 
رسـتمي شهريور به شماره شناسـنامه 590 صادره از 
حوزه ورقسـتان دختـر متوفي 5- صديقه رسـتمي 
شهريور به شـماره شناسـنامه 9 صادره از ورقستان 
دختـر متوفـي6- خانم تـاج اسـماعيلي به شـماره 
شناسـنامه 408 صادره از حوزه 3 ورقسـتان همسر 
متوفي اينك با انجام تشـريفات مقدماتي درخواست 
مزبـور را در يك نوبـت 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 1084
دبيرخانه شعبه 115 شوراي حل اختالف رزن

آگهي حصر وراثت
داراي  خالـق وردي  موسـي  آقـاي 
شـرح  بـه   2064 شـماره  شناسـنامه 
دادخواسـت بـه كالسـه114/27/92ح 
گواهـي  درخواسـت  حـوزه  ايـن  از 
توضيح  چنيـن  و  نمـوده  وراثت  حصـر 
داده كـه شـادروان جـالل خالق وردي 
بـه شناسـنامه شـماره 35 در تاريـخ 
خـود  دائمـي  اقامتـگاه  در   91/11/21
بـدرود زندگـي گفته ورثـه آن مرحوم 
خالق وردي  موسي   -1 به:  است  منحصر 
از  صادره   2064 شناسـنامه  شـماره  به 
2 رزن پـدر متوفـي 2- فاطمه  حـوزه 
 1928 شناسنامه  شـماره  به  اسكندري 
2 رزن مـادر متوفي  صـادره از حـوزه 
مقدماتي  تشـريفات  انجـام  بـا  اينـك 
نوبـت  يـك  در  را  مزبـور  درخواسـت 
آگهـي مي نمايد تا هر كسـي اعتراضي 
دارد و يـا وصيتنامـه از متوفـي نزد او 
باشـد از تاريـخ نشـر نخسـتين آگهي 
گواهي  واال  دارد  تقديـم  ماه  يك  ظرف 

صادر خواهد شـد. م الف 1090
دبيرخانه شعبه 114 شوراي حل اختالف رزن

آگهي حصر وراثت
خانم معصومه همداني محمدآبادي داراي شناسـنامه شـماره 1134 
به شرح دادخواست به كالسه115/22/92ح از اين حوزه درخواست 
گواهـي حصـر وراثـت نمـوده و چنين توضيـح داده كه شـادروان 
يونسـعلي بخشـي به شناسـنامه شـماره 8 در تاريـخ 88/3/1 در 
اقامتـگاه دائمي خـود بدرود زندگي گفته ورثـه آن مرحوم منحصر 
است به: 1- معصومه همداني محمدآبادي به شماره شناسنامه 1134 
از حوزه 3 رزن همسر متوفي 2-  مهدي بخشي به شماره شناسنامه 
118 صـادره از حـوزه 3 رزن پسـر متوفي 3- ابوالفضل بخشـي به 
شـماره شناسنامه 65 صادره از حوزه 3 رزن پسر متوفي 4- محمد 
بخشي به شـماره شناسـنامه 3980101185 صادره از حوزه 3 رزن 
پسـر متوفي 5- روح اله بخشي به شماره شناسنامه 3980251497 
صـادره از حـوزه 3 رزن پسـر متوفي 6- علي بخشـي به شـماره 
شناسـنامه 6883 صادره از حوزه 12 تهران پسر متوفي 7- فاطمه 
بخشـي به شماره شناسنامه 27259 صادره از حوزه 5 تهران دختر 
متوفي 8- سـكينه بخشـي به شماره شناسـنامه 27260 صادره از 
حوزه 5 تهران دختر متوفي 9- مريم بخشـي به شـماره شناسنامه 
3980179060 صادره از حوزه 3 رزن دختر متوفي 10- زهرا بخشـي 
به شـماره شناسـنامه 3980364461 صـادره از حـوزه رزن دختر 
متوفـي اينك با انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسـي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخسـتين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 1085
دبيرخانه شعبه 115 شوراي حل اختالف رزن

آگهي دعوت مجمع عمومي 
عادي ساليانه نوبت اول

بسـتانكاران تاجـر در حـال تصفيـه آقـاي 
حميدرضا سالمتخواه شمايي

قانـون   217 مـاده  اجـراي  در  احترامـًا 
بسـتانكاران  كليه  از  بدينوسـيله  تجـارت 
جلسه  در  مي شـود  دعوت  فوق الذكر  تاجر 
اول  عـادي سـاليانه نوبت  عمومي  مجمـع 
10/30 صبح روز شـنبه  كـه رأس سـاعت 
شـهيد  بلوار  همدان،  در   92/4/15 مورخه 
ميدان بار،  چهـارراه  بـه  نرسـيده  رجايي، 
سـالن  اول،  طبقه  آخوند،  قضايي  مجتمـع 
اجتماعات تشـكيل مي شـود حضور به هم 

رسانند.
دستور جلسه:

1- گـزارش عضـو ناظـر و مديـر تصفيـه از 
كارهاي انجام شده

2- تصويب ترازنامه 
3- تعيين تكليف مغازه مهستان و پاركينگ 
آن بـه علت عدم فـروش در 4 فقره مزايده و 

خانه كوچه جويبار.
4- ساير موارد كه در صالحيت مجمع باشد.
ابراهيم نورعلي، مدير تصفيه منتخب دادگاه

پیام ھمدان  ی      ندی  بـــایاز

در سراسر استان ديده شويد
0811-8264400
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جامعه

نيش و نوش

خبر

گزيده اخبار

ــنبه نهم خردادماه همايشى با  همدان پيام: روز پنجش
ــى از كاركنان بانك مهر اقتصاد  حضور مديران و جمع

استان همدان در تاالر معلم برگزار شد.
ــعب بانك مهر  در ابتداى اين آيين مديركل امور ش
ــكوفايى بانك مهر اقتصاد در  ــد و ش اقتصاد گفت: رش
ــتان همدان نتيجه تالش و خدمت رسانى مديران و  اس
ــت كه توانسته  ــيجى بانك مهر اقتصاد اس همكاران بس
ــردم واليت مدار و  ــته و ارزنده اى به م ــات شايس خدم
بسيجيان عزيز ارائه كند كه بجاست از زحمات يكايك 

اين عزيزان قدردانى كنيم.
ــرى جوزانى افزود: بانك مهر اقتصاد  داريوش جعف
استان همدان با 180 نفر نيروى انسانى متعهد، بسيجى، 
كارآمد و جوان با 21 شعبه و 2 باجه كه عالوه بر شعبه 
ــه در تملك اين  ــن و باجه صالح آباد بقي قروه درجزي
ــغول فعاليت هستند شعبه جديد براى ارائه  بانك و مش
ــتر به مردم خريدارى مى شود كه ان شاءا...  خدمت بيش

بزودى افتتاح مى شود.
وى خاطرنشان كرد: منابع استان 7350 ميليارد ريال 
است كه 71 درصد مصارف اين بانك بوده كه به يارى 
ــته ايم در جهت به چرخش درآوردن اقتصاد  خدا توانس
استان به فعاالن اقتصادى بويژه در زمينه توليد، صنعت، 
كشاورزى خدمات ارائه كنيم و در جهت منويات مقام 

عظماى واليت نقش خود را ايفا نماييم.

ــر اقتصاد از  ــب نفوذ بانك مه ــه داد: ضري وى ادام
لحاظ جذب 19 درصد است؛ به طورى كه رتبه دوم را 
در بين بانك هاى استان به خود اختصاص داده و حدود 

21 درصد از مردم استان نزد اين بانك سپرده دارند.
ــتان و امام  در ادامه همايش نماينده ولى فقيه در اس
ــوى  ــال از س ــاره به نام گذارى امس جمعه همدان با اش
مقام معظم رهبرى به سال «حماسه سياسى و اقتصادى» 
گفت: اين نام گذارى زاييده فكر نورانى معظم له با توجه 
به شرايط سياسى و اقتصادى كشور است كه ملت ايران 
ــا بصيرت و آگاهى و با تقوا و رعايت حقوق يكديگر  ب
و حضور حماسى در انتخابات 24 خرداد منويات رهبر 

گرانقدرمان را تحقق مى بخشند.
ــود را با ذكر حديثى  ــخن خ آيت ا... طه محمدى س
ــر (ص) در  ــزود: پيامب ــدا ادامه داد و اف ــول خ از رس
ــريعت و  ــد «من كه صاحب ش ــث مى فرماي اين حدي
ــتم از فقر و بى چيزى نگران شما  پيامبر(ص) شما هس
نيستم ولى نگران مديريت غلط و اشتباه هستم؛ چرا كه 

فقر زاييده يك مديريت ناپسند و ناباب است.»
ــناختى شناخت  ــت: در رأس هر ش وى اظهار داش
ــپس شناخت و معرفت باطل،  و معرفت حق است، س
ــت و  ــى اس ــمن و دنياشناس ــت دش ــناخت و معرف ش
ــكالت و ضعف ما مسلمانان در  ــفانه يكى از مش متأس

شناخت دنيا و دنياشناسى نهفته است. 

ــفه وجودى بانك  ــام جمعه همدان در پايان فلس ام
ــايى از كار مردم در امر اقتصادى و معيشتى  را گره گش
ــت كه مردم  ــت: ابتكار در اين اس ــف كرد و گف توصي

خودشان معيشتشان را بسازند.
ــتان نيز  ــئول حوزه نمايندگى ولى  فقيه در اس مس
ــى براى عموم  ــاه رجب ماه پرفضيلت ــا بيان اينكه م ب
ــى را مغتنم  ــن فرصت اله ــت و بايد اي ــلمين اس مس
شمرده و براى خودسازى آماده شويم، گفت: بايد با 
ــب معنويت و با بهره گيرى از تعاليم ناب الهى در  كس
ــانى به مردم بكوشيم؛ زيرا بدون  راستاى خدمت رس
ــانى در  ــوى و اقتصادى خدمت رس ــت بنيه معن تقوي
ــك مهر اقتصاد  ــژه در مجموعه عظيم بان جامعه، بوي

امكان پذير نيست.
ــالم رضوى راد اظهار داشت: امسال دو  حجت االس
ــى و حماسه اقتصادى به فرموده  ويژگى حماسه سياس
ــه ظهور درآيد كه به  ــام عظماى واليت بايد به منص مق
ــاد مردم و لبيك  ــكوه آح يارى پروردگار حضور پرش
ــال تحقق  ــوت رهبر عزيزمان در 24 خرداد امس به دع

حماسه سياسى است.
ــين(ع)  ــپاه انصارالحس در ادامه همايش فرمانده س
ــتان با بيان اينكه شاخص اصلى واليت رهبر معظم  اس
ــى انقالب  ــت از اصول و مبان ــظ و صيان ــالب حف انق
ــت، گفت:  ــده راه امام بوده اس ــه دهن ــالمى و ادام اس

ــت، معنويت و عدالت  ــالم بر پايه عقالني محوريت اس
ــتكبار جهانى و  ــا در برابر اس ــى فقيه م ــده و ول بنا ش
زورگويى هاى دشمنان و قدرت هاى استعمارگر همواره 

ايستادگى كرده است. 
غالمعلى ابوحمزه افزود: اگر ما بخواهيم به حماسه 
اقتصادى بپردازيم سازوكار و مقدمه حماسه اقتصادى، 
ــت و حماسه سياسى به فضل الهى  حماسه سياسى اس

و عنايت ائمه (ع) به بهترين شكل بايد انجام شود. 
ــعه هم اعالم كرد: بانك  ــود، معاون طرح و توس بهن
مهر اقتصاد در بيستمين سال فعاليت خود قرار دارد كه 
ــنل در سطح كشور فعاليت  با 725 شعبه و 6000 پرس

مى كند؛ اميد است با نزديك شدن به اهداف خود بتواند 
ــه اقتصادى رهبر معظم انقالب  در جهت تحقق حماس

گامى موثر بردارد.
ــالت بانك مهر اقتصاد ارائه خدمات  وى گفت: رس
ــا بهره گيرى از دانش، تخصص  ــوع و نوين بانكى ب متن
ــك مهر اقتصاد  ــت و اهداف راهبردى بان و تجربه اس
ــتقرار و توسعه نظام بانكدارى اسالمى، توسعه سهم  اس
ــبكه بانكى، توسعه خدمات به جامعه هدف،  بازار از ش
ــعه زيرساخت هاى سازمانى، انسانى  چابك سازى، توس
ــعه محصوالت  ــالمى و توس و اطالعاتى، بانكدارى اس

نوين بانكى است.

ــرت  ــالد حض ــبت مي ــه مناس ــام: ب همدان پي
علي اكبر(ع) و معرفي شخصيت ايشان به جوانان 
ــرت علي اكبر (ع) به  ــالد حض ــه روز مي و جامع
ــت  ــده اس عنوان روز و هفته جوان نام گذاري ش
ــه از 30 خرداد تا 3 تيرماه ادامه دارد  كه اين هفت
ــن هفته برنامه هاي متنوعي در نظر گرفته  و در اي
ــده است. در برنامه هاي هفته جوان سعي شده  ش
است تا ابعاد شخصيتي حضرت علي اكبر (ع) به 
ــا به عنوان يك  ــود ت جوانان و جامعه معرفي ش

الگو در زندگي خود قرار دهند.
ــر اصلي  ــي كه جوانان جامعه ما قش از آنجاي
ــتند بايد مسائل مربوط به آنها  و تأثيرگذاري هس
در اولويت كاري دستگاه هاي فرهنگي قرار گيرد 
ــازي جوانان  ــر در جهت الگوس ــه مهمت و از هم

برنامه هاي عملي و اجرايي صورت گيرد.
با اين حال به منظور شناسايى، معرفى الگوها 
ــازى  و تجليل از جوانان برتـر با هدف زمينـه س
ــى و روحيـه  ــاى متعال ــعه ارزش ه ــراى توس بـ
ــاط  ــش نش ــت، افزاي ــار، خالقي ــداكارى و ايث ف
ــه آينده، تقويت ايمان، روحيه  اجتماعى و اميد ب
ــس، ايجاد زمينه هاى  ــاورى و اعتماد به نف خودب
ــى، اقتصادى،  ــاركت در عرصه هاى اجتماع مش
ــاى  ــت از فعاليت ه ــى، حماي ــى و علم فرهنگ
ــق، ابداع  ــه تحقي ــت روحي ــن، تقوي هويت آفري
ـــايى و  ــب، شناس ــازى منـاس ــكار، الگوس و ابت
ارزش نهادن به انديشه هاى سازنده جوانان ايـران 
ــنـواره حضرت على اكبـر(ع) همه  اسالمى، جش
ــالروز تولد  ــعبان، س ــاله در روز جوان (11 ش س
حضرت على اكبر(ع) بر اساس آيين نامه مصوب 
ــوراى عالى جوانان (به  در جلسه سى و سوم ش
ــه 1389/4/6  ــت رئيس جمهورى) مورخ رياس

برگزار مى شود.
معاونت فرهنگي و امور جوانان استان همدان 
ــده در هفته  در زمينه برنامه هاي در نظر گرفته ش
ــتان همدان نيز همزمان با سراسر  جوان گفت: اس
كشور از 30 خرداد تا 3 تيرماه برنامه هاي متنوعي 

با محوريت جوانان برگزار مي كند.
ــال  ــه امس ــان اينك ــا بي ــر ب ــدا... رباني مه اس
برنامه هاي جشن با مشاركت و همكاري سمن ها 
ــت فرهنگي و امور  ــاي مالي معاون و حمايت ه
ــود، يادآور شد: در  ــتان برگزار مي ش جوانان اس
ــن از امروز 30 خرداد  ــم جش اين هفته 21 مراس
ــا 3 تيرماه ميالد امام مهدي(عج) و روز جهاني  ت

مستضعفان برگزار مي شود.
ــرت  حض والدت  ــن  جش داد:  ــه  ادام وي 
ــب  ــر(ع) در بلوار ارم به مدت چهار ش علي اكب
ــن حضرت  ــاء، جش ــد از نماز مغرب و عش بع
ــب در محل تپه  ــر(ع) به مدت چهار ش علي اكب
ــن والدت حضرت علي اكبر  حاج عنايت و جش

(ع) در محل شهرك ولي عصر(عج) از جمله اين 
برنامه هاست.

ــالد حضرت  ــن مي ــن برگزاري جش همچني
ــي در دشت  علي اكبر(ع) همراه برنامه هاي ورزش
ميشان و برگزاري جشن ميالد حضرت علي اكبر 
ــب (جمعه، شنبه و يكشنبه)  (ع) به مدت سه ش
ــل آرامگاه  ــاء در مح ــد از نماز مغرب و عش بع
ــينا از ديگر برنامه هاي جشن اين هفته  بوعلي س

است.
ــاره به همايش دوچرخه سواري به  وي با اش
ــر (ع) گفت:  ــبت والدت حضرت علي اكب مناس
ــه 31 خردادماه در  ــن همايش عصر فردا جمع اي

مجموعه ورزشي مريانج برگزار مي شود.
ــتان  شهرس  7 در  ــد:  ش ــادآور  ي ــر  رباني مه
ــده است كه  برنامه هاي فرهنگي در نظر گرفته ش
در رأس آنها تقدير از جوانان نخبه و نمونه است 
ــراي اين امر اختصاص يافته  كه اعتبارات الزم ب

است.
ــتان به  ــي و امور جوانان اس ــت فرهنگ معاون
ــرد و توضيح داد:  ــاره ك طرح «جوان كارت» اش
ــتفاده جوانان همداني  در طرح «جوان كارت» اس
ــه صورت  ــگري ب ــي و گردش ــن فرهنگ از اماك

ــده است  رايگان و تخفيف ويژه در نظر گرفته ش
ــن گنجنامه،  ــاع مقدس، تله كابي ــه باغ موزه دف ك
ــينا، غار عليصدر، پيست اسكي  آرامگاه بوعلي س
ــخ طبيعي،  ــوزه تاري ــنا، م ــتخر ش تاريكدره، اس
آرامگاه باباطاهر و... در اين هفته پذيراي جوانان 

مي باشند.
«جوان  هزار  كرد:30  خاطرنشان  رباني مهر 
ــهر  ــطح ش ــنبه يكم تيرماه در س كارت»  از ش
ــگاه بوعلي جنب  ــكان آرام ــدان در دو م هم
ــگاه  ــريعتي جنب باش ــاالر فجر و ميدان ش ت
ــد كه اين طرح براي  معلمان توزيع خواهد ش
ــنين 15 تا 30 سال براي بهره مندي از  ويژه س
ــگري  تخفيفات ويژه اماكن فرهنگي و گردش

است.
وي به ديگر برنامه هاي اين هفته اشاره كرد و 
ــتگاه صلواتي در نماز جمعه و  افزود: برپايي ايس
چند خيابان اصلي شهر، برپايي نمايشگاه عكس 
ــبك زندگي  با موضوع نقش ماهواره در تغيير س
ــاف و حجاب و... از جمله  ــان ايراني و عف جوان

اين برنامه هاست.
ــهدا بويژه  ــه وي، ديدار با خانواده ش ــه گفت ب
ــهداي ورزشكار و ساكن در حاشيه شهر، تهيه  ش

ــريه با موضوع جوانان همچنين  ــور و نش بروش
ــتان و امام جمعه  ديدار با نماينده ولي فقيه در اس

همدان در اين هفته صورت مي گيرد.
رباني مهر از پيشنهاد نام گذاري يكي از ميادين 
يا خيابان هاي شهر به نام مبارك حضرت علي اكبر 
به رئيس شورا و كميسون فرهنگي شوراي شهر 
ــزود: در اين هفته از زوجين جوان  خبر داد و اف
نمونه و موفق كه اصول و آداب اسالمي همچنين 
مهريه 14 سكه را رعايت كرده اند تقدير به عمل 

خواهد آمد.
معاونت فرهنگي و امور جوانان استان يادآور 
شد: در جشنواره حضرت علي اكبر(ع) از جوانان 
ــگاهي،  نمونه و نخبه در حوزه هاي علمي، دانش
ــرباز  ــي، مخترع و مبتكر، فعال قرآني، س ورزش
نمونه، طلبه جوان نمونه و ورزشكار جوان نمونه 

تقدير به عمل خواهد آمد.
رباني مهر در پايان از تهيه سرود مستند توسط 
ــمن ها تحت عنوان جوانان ايران زمين  يكي از س
ــا هماهنگي هاي به  ــت: ب ــر داد و اظهار داش خب
ــه تلويزيوني با  ــده چند برنام عمل آمده مقرر ش
ــان و (ازدواج، برنامه هاي فرهنگي  موضوع جوان

و آسيب هاي اجتماعي) تهيه شود.

برگزاري جشنواره حضرت علي اكبر(ع) 
■ 21 مراسم جشن در همدان به مناسبت هفته جوان برپا مى شود

ــوه هاي پاكي و  ــن نمونه هاي كمال و اس ــي از بارزتري يك
ــهيد بزرگ حماسه عاشورا و فرزند با  مردانگي، «علي اكبر»، ش

فضيلت سيدالشهدا(ع) است. 
ــود خانه امامت و پرورده دامان  حضرت علي اكبر (ع) مول
واليت و نجابت است. تولد ايشان در روز يازدهم شعبان سال 
ــين بن علي (ع)  ــت. پدرش حس 33 هجري در مدينه بوده اس
ــر «ابي مره» بود كه از خانداني جليل و با  و مادرش ليلي دخت
ــرافت بود. به دليل اينكه او بزرگترين پسر سيدالشهدا بود،  ش
ــهور شد. البته بعضي هم امام سجاد(ع) را پسر  به علي اكبر مش
بزرگ امام حسين (ع) مي دانند. تربيت شايسته امام حسين(ع) 
ــد كه علي اكبر به بهترين صفات كمال آراسته شود.  ــبب ش س

ــب  عواملي همچون اصالت خانوادگي، تربيت و وراثت، كس
ــخصيت هر كس  ــكيل دهنده ش ــم و فضايل از عناصر تش عل
ــت، در وجود و زندگي او فراهم بود.  خلق و خوي او و  اس
ــتگي  ــار و حركات و ادب و متانتش در حد اعالي برجس رفت
ــته اند، رفتارش  ــندگي بود. آن گونه كه گفته و نوش و درخش
ــبب  ــركات و رفتار پيامبر خدا(ص) بود و همين س يادآور ح
مي گشت تا در چهره او شخصيت پيامبر (ص) را مشاهده نمايند 
ــول (ص) را در ذهن ها زنده كنند.  و با ديدن او ياد حضرت رس
ــخه اي برابر با اصل نسبت به رسول خدا (ص)  علي اكبر(ع)، نس
ــه پاك بود و وارث همه  ــجره طيبه و ريش ــاخه اي از آن ش و ش

خوبي هاي خاندان عصمت و طهارت به شمار مي رفت.

علي اكبر(ع) 
الگوي 
ايمان
و ادب

و شجاعت

همايش عمومى كاركنان بانك مهر اقتصاد همدان
در تاالر معلم اين شهر برگزار شد

افزايش احتمالى قيمت  
كتاب هاى  مقطع ابتدايى

ــر  ــركل نظارت بر نش ــام: مدي همدان پي
ــى وزارت آموزش  ــواد آموزش ــع م و توزي
ــده  ــرورش گفت: قيمت هاى برآورد ش و پ
ــخص و پيش بينى  ــى مش ــاى ابتداي كتاب ه
ــش قيمت  ــال درصدى افزاي ــود امس مى ش

كتاب ها را داشته باشيم.
ــينى  ــيد احمد حس ــنا، س به گزارش ايس
ــه، براى  ــاس برآوردهاى اولي ــت: بر اس گف
ــك دوره كامل كتاب هاى اول ابتدايى مبلغ  ي
6000 تومان، دوم 6500 تومان، سوم 9500 
ــان، پنجم 8000  ــان، چهارم، 7500 توم توم
ــز 10 هزار  ــم ابتدايى ني ــان و پايه شش توم

تومان قيمت تعيين شده است.
ــع كتاب ها از  ــه توزي ــان اينك ــا بي وى ب
شهريورماه در تهران و استان ها آغاز مى شود، 
ــر كتاب هاى دوره  ــه داد: در حال حاض ادام
ــطه قيمت گذارى  نشده كه  راهنمايى و متوس
پس از برآورد آن متعاقبًا نرخ كتاب هاى اين 

مقاطع نيز اعالم خواهد شد.

اجراى طرح ”شيوع شناسى 
اعتياد“ توسط بهزيستى

ــگيرى  ــعه پيش ــنا: رئيس مركز توس ايس
ــرح ملى  ــراى ط ــتى از اج ــازمان بهزيس س
«شيوع شناسى اعتياد» در ماه آينده خبر داد و 
گفت: نتايج اين طرح حداكثر يك ماه پس از 
ــت آمده و به مدت پنج سال  پژوهش به دس

قابل استناد است.
ــورد پژوهش طرح  ــم ده در م ــم نظ كاظ
ــان كرد:  ــى اعتياد، خاطرنش ملى شيوع شناس
ــتيابى به سن مصرف كنندگان،  به منظور دس
ــيت  ــرف، جنس ــوى مص ــواد، الگ ــوع م ن
ــاى مصرف اين  ــدگان و جغرافي مصرف كنن

پژوهش انجام مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه اين طرح به صورت 
ــتان هاى كشور با توجه به  ملى و در تمام اس
ــده،  ــارى خاص در نظر گرفته ش جامعه آم
ــود، اظهار داشت: قرار است اين  انجام مى ش
پژوهش هر پنج سال يك بار در كشور انجام 

شود.

آخرين وضعيت آزمون 
استخدامى مربيان 
پيش دبستانى

تسنيم: رئيس مركز اطالع رسانى وزارت 
ــتخدامى  آموزش و پرورش گفت: آزمون اس
ــتانى در حال پيگيرى بوده  مربيان پيش دبس
ــزارى اين آزمون  ــود اما برگ و برگزار مى ش

نيازمند كسب مجوزهايى است.
ــزارى آزمون  ــادى درباره برگ على فره
ــار  ــتانى اظه ــان پيش دبس ــتخدامى مربي اس
ــتخدامى مربيان  داشت: برگزارى آزمون اس
ــب مجوز است.  ــتانى نيازمند كس پيش دبس
ــه اين  ــل دارد ك ــرورش تماي ــوزش و پ آم
ــد و هم اكنون  ــزودى برگزار كن ــون را ب آزم
ــتيم،  ــراى مقدمات اين كار هس در حال اج
ــد بدانند كه آزمون  ــتانى باي مربيان پيش دبس

استخدامى به طور حتم برگزار مى شود.

تغيير نحوه برگزارى 
آزمون آيين نامه رانندگى

ــدور گواهينامه  ــز ص ــس مرك ــر: رئي مه
گفت: برگزارى آزمون آيين نامه رانندگى در 

آموزشگاه ها تغيير مى كند.
ــن خبر با بيان  ــريح اي هويدا تزار در تش
ــون آيين نامه  ــر آزم ــال حاض ــه در ح اينك
ــتي در  ــتاري و دس رانندگي به صورت نوش
آموزشگاه هاي رانندگي سراسر كشور انجام 
ــور كاهش  ــت: به منظ ــود، اظهار داش مي ش
ــون آيين نامه رانندگي  ــف و تقلب، آزم تخل
ــزه به اجرا در  ــتمي و مكاني به صورت سيس

مي آيد.
ــن آزمون در  ــه اينكه اي ــاره ب وي با اش
ــناس شماره يك  ــگاه ها توسط كارش آموزش
ــود، گفت:  ــي و رانندگي اجرا مي ش راهنماي
ــواالت آزمون  ــتم به صورت اتفاقي س سيس
ــي يا فارسي در اختيار  را با دو زبان انگليس
ــرار داده و آنها پس از انتخاب  ــان ق هنرجوي
ــواالت  نوع زبان، ظرف مدت 20 دقيقه به س
ــه قبولي يا  ــد؛ همچنين نتيج ــخ مي دهن پاس
مردودي از طريق سيستم به هنرجويان اعالم 

مي شود.
ــدور گواهينامه پليس  ــس مركز ص رئي
آيين نامه  آزمون  ــدن  ش مكانيزه  از  راهور 
ــرداد و  ــك خب ــده نزدي ــي در آين رانندگ
ــدت دو  ــرح به م ــن ط ــد: اي ــادآور ش ي
ــه پليس  ــدور گواهينام ــال در مركز ص س
ــود،  راهنمايي و رانندگي ناجا اجرا مي ش
ــي، طرح  ــس از گذراندن دوره آزمايش پ
رانندگي  آموزشگاه هاي  در  ابتدا  شده  ياد 
ــور به اجرا در  ــپس سراسر كش تهران س

مي آيد.

اعطاى وام ازدواج 50 ميليون ريالى
به زوجينى كه نيمه شعبان عقد كنند

ــتاد ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اعالم خبر خوش به  همدان پيام: عضو س
زوجينى كه در روز عيد نيمه شعبان عقد مى كنند، گفت: اين زوجين مبلغ 50 ميليون ريال از سوى 
ــت، اما  ــدوق وام ازدواج دريافت خواهند كرد، البته مبلغ وام ازدواج همان 30 ميليون ريال اس صن
ــند به عنوان هديه ميالد امام زمان (عج) 50 ميليون  ــعبان عقد كرده باش ــانى كه در روز نيمه ش كس

ريال دريافت خواهند كرد.
ــارد ريال براى  ــه اختصاص يكهزار ميلي ــاره ب ــنا، با اش ــين نژاد در گفتگو با ايس مهدى حس
ــدوق مهر امام رضا(ع)  ــغ از محل اعتبارات صن ــان، گفت: اين مبل ــت وام ازدواج جوان پرداخ
ــايت  ــت و متقاضيان مى توانند با مراجعه به س ــان اختصاص پيدا كرده اس ــه وام ازدواج جوان ب
ــام كنند و صندوق مهر امام رضا(ع) را به عنوان يكى از بانك هاى  ــك مركزى اقدام به ثبت ن بان

عامل انتخاب كنند.

واريز يارانه دارو به حساب خانوار بزودى
همدان پيام: رئيس سازمان غذا و دارو به تشريح راهكارهاى پيش رو و اقدامات وزارت بهداشت 
براى جبران افزايش قيمت داروهاى گرانقيمت ناشى از تغيير نرخ ارز از مرجع به مبادله اى پرداخت 

و از واريز يارانه دارو به حساب خانوار خبر داد.
ــت دارو در قبال تغيير نرخ ارز  ــاره راهكارهاى جبران افزايش قيم ــاس حاجى آخوندى درب عب
ــته وعده داده بود كه از سوى  ــال گذش عنوان كرد: دولت يك اعتبار 2200 ميليارد تومانى را در س

مجلس نيز مصوب شد.
ــركت هاى دارويى  ــخ به اينكه آيا اين اعتبار به بيمه ها يا ش ــه گزارش خبرآنالين، وى در پاس ب
ــازمان هاى  ــه را در اختيار بيمه ها نمى گذاريم؛ زيرا س ــود، عنوان كرد: اين ياران ــل داده مى ش تحوي

بيمه گر براى هر بيمه شده ضريبى از دولت مى گيرند و تعرفه شان افزوده شده است.
ــازمان غذا و دارو ادامه داد: متناسب با قيمت تعرفه ها، براى بيمه ايجاد هزينه كرده ايم  رئيس س

و افزون بر آن را خودمان به بيماران باز مى گردانيم.

دستگيري دو نفر اراذل و اوباش در همدان
ــتگيري دو نفر اراذل و  ــتان همدان از دس همدان پيام: فرمانده انتظامي شهرس

اوباش در خيابان كرمانشاه همدان خبر داد.
رسول مرادي در گفتگو با ايسنا، اظهار داشت: دو نفر اراذل و اوباش در سه شنبه 
ــاه اقدام به ايجاد اخالل و  ــريعتي، ابتداي خيابان كرمانش ــب در منطقه ميدان ش ش

بي نظمي در بين شهروندان كردند كه توسط مجموعه پليس دستگير شدند.
ــت  ــزود: اين دو نفر با انگيزه اي نامعلوم اقدام به ايجاد رعب و وحش وي اف
در بين شهروندان اين منطقه كردند كه يكي از آنها بر اثر درگيري با مردم كمي 

آسيب ديده و به صورت سرپايي تحت درمان است.
ــور مردم  ــان كرد: با توجه به پيروزي غرورآفرين فوتبال كش مرادي خاطرنش
ــاعت 23 و 30 دقيقه  ــادي كردند كه در س براي پايكوبي در بلوار ارم اقدام به ش
خبري مبني بر ايجاد رعب و وحشت در بين شهروندان در منطقه ميدان شريعتي 
ــرار گرفت و نيروهاي مجموعه پليس در  ــتور كار ق پيگيري اين موضوع در دس

اين منطقه حاضر شدند.
ــالح سرد داشتند كه اين  ــان كرد: اين دو نفر اراذل و اوباش س وي خاطرنش
ــد و تحقيقات براي هدف آنها از اين كار ادامه دارد كه در  ــف ش ــالح ها كش س

نهايت با تشكيل پرونده به مراجع قضايي ارجاع مي شود.
ــكايت خود را به  ــهروندان عليه اين افراد ش ــرادي گفت: چندين نفر از ش م
ــكايت  ــيدگي به ش مجموعه پليس در كالنتري مورد نظر اعالم كرده اند كه رس

آنها در حال پيگيري است.

برنامه امتحانى شهريورماه دانش آموزان بزودى
ابالغ مى شود

ــنجش وزارت آموزش و پرورش از ابالغ برنامه امتحانى  ــنا: رئيس مركز س ايس
شهريورماه در هفته آينده به استان ها خبر داد.

ــاره به برنامه امتحانى شهريورماه 92 گفت: برنامه ريزى  عبداالمير عرفى با اش
ــهريورماه در كارگروه امتحانات مورد  ــزارى هر چه بهتر امتحانات ش براى برگ

بررسى قرار گرفته و تا هفته آينده جزئيات آن اعالم خواهد شد.
ــا در نظر گرفتن  ــا برنامه ريزى ب ــه تالش مى كنيم ت ــا بيان اينك وى ب
ــه اينكه امتحانات  ــزود: با توجه ب ــود، اف ــب انجام ش فاصله زمانى مناس
ــاعت امتحانات طورى در نظر  ــود، س ــتان برگزار مى ش ــهريور در تابس ش
ــيرى  ــوزان بويژه دانش آموزان مناطق گرمس ــده كه براى دانش آم گرفته ش

مشكلى ايجاد نشود.

ــاره به كار  ــازمان برنامه  ريزي را دوب ــدگان مجلس قلب س ــروز: نماين ــران ام ته
مي اندازند

ــازمان رو منحــل كردند، انجام  ــه اين كار رو بايد موقعى كه اين س  البت
مى دادند نه حاال كه دولت جديد خودش قراره اين كار رو بكنه!!

جام جم: سالم به جام جهانى
 حاال اين باعث نشه كه ضعف هاى فوتبالمون فراموش بشه!

ــال پيام هاي تبريك همچنان براي رئيس جمهور منتخب  جمهورى اسالمى: ارس
ادامه دارد

 دنياست ديگه، قبل و بعد از انتخابات كلى با هم فرق ميكنه!
ــوم كشيده  ــال 91 رئيس جمهور به خبرنگاران به مرحله  س مهر: اعطاى هديه س

شد
 پس با اين حســاب هديه امسالشــون، 4 يا 5 ســال ديگه شايد به دست 

خبرنگاران برسه!
فرارو: وام ازدواج براى يك روز 5 ميليون تومان مى شود

 با اين 5 ميليون تومن، ميشه فقط براى همون روز ازدواج كرد!
آفتاب يزد: تكميل زنجيره  شادى هاى مردم

 البته اين شادى ها زمانى تكميل ميشه كه همه مشكالت حل شده باشه!
خبرآنالين: كليد روحانى واقعًا قفل گشاست

 حاال اولشه!
همدان پيام: شهردارى بى برنامه و عجوالنه مجوز ساخت مى دهد

 قابل توجه اعضاى جديد شوراى شهر!
گسترش صنعت: توليد محورى كليد استقالل ارزى

 كه متأسفانه اصًال مورد توجه قرار نگرفته!
خورشيد: قيمت نهايى سوخت شهريورماه نهايى مى شود

 پس تا شهريور هر چه مى خواهيد سوخت بسوزانيد!
مهر: شهريه ترم تابستان گران شد

 ايشاال اينم مثل دالر، طال و ساير موارد ارزون ميشه!
خبرآنالين: تبليغات صندوق هاى قرض الحسنه ممنوع شد
 البته ديگه از قرض الحسنه واقعى هم خبرى نيست!

تسنيم: مدارس از يك تا 5 ستاره دريافت مى كنند
 به ازاى هر مقدار پولى كه مى گيرند يا كيفيت خدماتشون؟!

فرارو: مربى تيم ملى فوتبال كره استعفا كرد
 البته با اين فضاحتى كه به بار آورد، بايد خودكشى مى كرد!
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اقتصاد
ــازمان جهاد  ــى، رئيس س ــا رنجبرضراب عليرض

ــت غذايى را  ــتان همدان امني ــاورزى اس كش
ــك جامعه در تمام  ــى همه افراد ي دسترس

ادوار عمر به غذاى كافى تعريف كرده 
ــنگ بناى  و مى گويد: امنيت غذايى س
ــه و عنصر  ــعه يافت يك جامعه توس
ــرى، روانى و  ــالمت فك ــى س اصل

جسمى اعضاى آن است.
ــاد رنجبرضرابى، از نگاه  به اعتق
ــت غذايى  ــاورزى، امني ــش كش بخ

ــوده و افزايش  ــى ب مقوله اى فرابخش
ــوزش،  ــوار، آم ــاد در خان ــد اقتص درآم

ــى جامعه، نظارت  ــت عموم ارتقاى بهداش
و ارزشيابى، تحقيقات كاربردى و نهايتًا اصالح 

ــت كه در تحقق  ــرف از جمله مواردى اس الگوى مص
ــا انجام آنها به نهادهاى ديگرى غير از  ــت غذايى موثر بوده ام امني

جهاد كشاورزى و بخش كشاورزى مربوط است.
ــردم امرى الزم و  ــاركت م ــير جلب مش ــن در اين مس همچني
ــيارى از برنامه هاى امنيت غذايى  اجتناب ناپذير است؛ چرا كه بس

مستلزم تغيير در برخى رفتارهاى جامعه مى باشد. 
ــدان يكى از  ــتان هم ــاورزى اس ــاد كش ــازمان جه ــس س رئي
ــطح كالن را  ــى در س ــنجش امنيت غذاي ــم س ــاخص هاى مه ش
ضريب خودكفايى محصوالت غذايى مى داند و مى افزايد: اگرچه 
ــى غذايى لزومًا به  ــور در زمينه محصوالت اساس خودكفايى كش
ــت، اما افزايش عرضه مواد غذايى  منزله امنيت غذايى پايدار نيس
ــور در گسترش دسترسى به مواد  و تقويت ضريب خودكفايى كش
ــتيابى گروه هاى  غذايى، كاهش قيمت مواد غذايى و در نهايت دس
ــيار  ــيب پذير و كم درآمد به مواد غذايى بس ــار آس محروم و اقش

موثر است.
ــتر در حوزه  ــن بخش از كار بيش ــد: اي ــان مى كن وى خاطرنش
ــاورزى متمركز است و افزايش ضريب امنيت غذايى از طريق  كش
ــعه توليد را شايد بتوان مهمترين وظيفه وزارت جهاد  حفظ و توس

كشاورزى به حساب آورد.
ــش افزايش بهره ورى در  ــاره به نق رنجبرضرابى در ادامه با اش
ــتفاده بهينه از  ــود ضريب امنيت غذايى مى گويد: اس ــد بر بهب تولي
ــد از نظر حجم، تنوع و  ــل توليد براى حداكثر تولي ــع و عوام مناب
ــفاف ترين تعاريفى است كه مى توان از افزايش  كيفيت يكى از ش
ــت؛ بر اين اساس توسعه و استمرار توليد به منظور  بهره ورى داش
ــتر، بهتر و متنوع در گرو توجه جدى به منابع و  عرضه غذاى بيش

عوامل توليد است.
ــار گروه عمده  ــل و منابع توليد را به چه ــى عوام رنجبرضراب
ــيم مى كند و اظهار مى دارد: عوامل زيربنايى، عوامل فيزيكى،  تقس
ــانى و عوامل تسهيل كننده به طور مستقيم بر پايدارى  عوامل انس

توليد و استمرار فعاليت هاى كشاورزى موثر هستند.
ــه مى دهد: درباره عوامل زيربنايى كه عبارتند از آب و  وى ادام
خاك، با تالش سازمان در زمينه پروژه هاى كوچك تأمين آب در 
حال حاضر 10 مورد سد خاكى، 10 مورد آب بند، 107 مورد بند 
ــره آب و بيش از 2 هزار و 450  ــتخر ذخي انحرافى، 157 باب اس
ــته قنات كه حدود 80 درصد آن مورد مرمت و اليروبى قرار  رش
ــود دارد. همچنين در زمينه مديريت مصرف  ــتان وج گرفته در اس
110 هزار هكتار از اراضى آبى استان به سيستم هاى  آبيارى تحت 
ــار تجهيز شده و حدود 1000 كيلومتر كانال آبيارى و پوشش  فش
ــته راندمان  ــده كه توانس انهار و 530 كيلومتر لوله گذارى اجرا ش
ــش داده و آن  را به بيش از 60  ــارى را حداقل 25 درصد افزاي آبي

درصد برساند.
در زمينه حفظ خاك نيز 13 هزار و 700 هكتار از اراضى استان 
تجهيز و يكپارچه سازى شده است كه مجموعه اين برنامه ها تأثير 

بسيار خوبى در پايدارى توليد داشته و دارد.
رنجبرضرابى در خصوص عوامل فيزيكى توليد هم بيان مى كند: 
عوامل فيزيكى شامل بذر، نهال، كود، ماشين، تكنولوژى و... است كه 
تأثير مستقيم بر حفظ كميت و كيفيت توليد دارند. در اين خصوص 
ــت بافت نياز استان به  ــته با راه اندازى دو واحد كش ــازمان توانس س
ــيب زمينى را تأمين و وابستگى استان به خارج از  پايه هاى بذرى س

ــور را قطع كند. در اين رابطه با توجه به  كش
تغييرات اقليمى با هدف كمك به كاهش مصرف 
ــات و بيمارى ها  ــارت آف آب و همچنين كاهش خس
مى توان ارقام جديدى چون بورن، سانته و بامبو كه جايگزين رقم 

مارفونا شده اند را معرفى و ترويج كنيم.
وى اضافه مى كند: با راه اندازى شركت هاى خصوصى توانسته-
ــتان را تأمين كنيم و در زمينه محصول گندم  ايم نيازهاى بذرى اس
ــگام و در محصول جو رقم  ــتاز، سايسون و پيش ارقام جديد پيش
جديد بهمن معرفى شده كه توانسته عالوه بر كاهش آب برى اين 
محصوالت ميزان توليد را نيز افزايش داده يا ثابت نمايد. همچنين 
هدايت مزارع بذرى به سوى توليد بذور با كيفيت و داراى گواهى 

سالمت از برنامه هاى سازمان در اين زمينه بوده است.
ــاورزى استان همدان با اشاره به اينكه مصرف  رئيس جهاد كش
ــوالت و حفظ  ــالمت محص ــدف ارتقاى س ــيميايى با ه ــود ش ك
ــاى مصرفى در تغذيه  ــيدن به كوده ــدارى توليد با تنوع بخش پاي
ــاى آلى ترغيب  ــتفاده از كوده ــوى اس گاهى بهره برداران را به س
كرده است، مى گويد: در سال هاى اخير شاهد كاهش 30 درصدى 
مصرف كود شيميايى در مزارع بوده ايم در حاليكه توليد محصول 

افزايش داشته است.
وى در ادامه توليد نهال هاى گردوى پيوندى و شناسه دار كردن 
ــالمت نهال كه قابل پيگيرى توسط باغدار باشد  و ارائه گواهى س
را از برنامه هاى موثر بر تأمين نهال سالم به عنوان نهاده اى موثر بر 
توسعه باغ ها مى داند و مى گويد: ساالنه 316 هزار اصله نهال هاى 
ــتان موجود استان توليد و عرضه مي شود؛ البته  مختلف در 4 نهالس
ــيب و يك  ــى س ــتان جديد براى توليد نهال پايه رويش دو نهالس
ــتان براى توليد نهال رويشى هسته دار در حال تكميل است  نهالس

كه بزودى مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت.
ــاره به نقش  ــتان با اش ــاورزى اس ــازمان جهاد كش رئيس س
ــد مى كند:  ــتمرار توليد تأكي ــوژى در اس ــين آالت و تكنول ماش
ــوب مي شود و افزايش  ــيون از نهاده هاى فيزيكى محس مكانيزاس
ــر بر افزايش  ــيون از مولفه هاى موث ــب و درجه مكانيزاس ضري
ــتا با افزايش تعداد  كمى و كيفى توليدات بوده و در همين راس
ــتگاه به 22 هزار  ــود از 13 هزار و 100 دس ــاى موج تراكتوره
ــب  ــيون زراعى از 0/8 اس ــب مكانيزاس ــتگاه، ضري و 700 دس
ــت. همچنين درجه  ــب بخار افزايش يافته اس بخار به 1/26 اس

مكانيزاسيون به 64 درصد رسيده است.
رنجبرضرابى در ادامه به ديگر عامل موثر بر توليد يعنى نيروى 
ــانى مى پردازد و اينگونه توضيح مى دهد كه پايين بودن سطح  انس
ــواد و باال بودن سن كشاورزان، توان فنى آنان را بشدت كاهش  س
ــش توان فنى و  ــاورزى با هدف افزاي ــازمان جهاد كش داده كه س
علمى نيروى انسانى با تشكيل شركت هاى خدمات فنى مهندسى 
ــان بويژه فارغ التحصيالن كشاورزى را در  متخصصان و كارشناس
ــت؛ به طورى كه در حال  مديريت علمى مزارعى به كار گرفته اس
حاضر افزون بر 50 شركت و بيش از 2000 نفر از فارغ التحصيالن 
ــغول همكارى با  ــاى توليد مش ــاورزى در عرصه ه ــته هاى كش رش
كشاورزان و بهره برداران هستند و اين حضور توانسته كيفيت و توان 
ــداران را در مديريت علمى مزارع توليد به ميزان قابل  ــان و باغ زارع
ــاليانه افزون بر 113 هزار نفر روز  قبولى افزايش دهد. همچنين س
ــه زارعان و باغداران ارائه و آنان  آموزش هاى مختلف ترويجى ب

را با روش هاى نوين كشاورزى آشنا مى كنند.
ــئول، توان تشكل ها  به گفته اين مقام مس
در تعاونى هاى توليد، تعاونى هاى روستايى و 
ــهاى تخصصى  اتحاديه هاى مختلف در بخش
ــاورزى  ــعه بخش كش به همراه صندوق توس

توانسته توان بهره ورى را افزايش دهد.
ــازمان جهاد كشاورزى استان در  رئيس س
ــاره  ــهيل كننده در توليد اش ادامه به عوامل تس
و خاطرنشان مى كند: در اين بخش از عوامل 
ــد صنايع تبديلى،  ــاخص هايى همانن توليد ش
ــرمايه و بيمه مورد  ــادرات، تنظيم بازار، س ص

توجه است.
ــردخانه هاى استان  به گفته وى، ظرفيت س
ــه 60 هزار تن  ــال 81 ب ــزار تن در س از 20 ه
ــن نيز ظرفيت در  ــش يافته و 233 هزار ت افزاي

حال ساخت است كه در افزايش مدت ماندگارى محصول و استفاده 
از آن در فصول غير زراعى بسيار موثر است. همچنين ظرفيت جذب 
(اسمى) فرآورى محصوالت كشاورزى در اين مدت از 972 هزار تن 

به 3 ميليون و 970 هزار تن افزايش يافته است.
ــاون توليدات گياهى  ــا ابراهيمى مع ــه گفتگو محمدرض در ادام
سازمان جهاد كشاورزى استان با تأكيد بر نقش توليد استمرار توليد و 

سالمت محصول در ارتقاى ضريب امنيت غذايى مى گويد: امروزه در 
جهان توليد سه گروه محصول مورد توجه است.

ــته بندى،  ــوالت ارگانيك كه در توليد، فرآورى، بس 1- محص
ــيميايى  ــل و نقل و عرضه آن از هيچ گونه مواد ش ــدارى، حم نگه
ــتفاده نمى شود و با توجه به وجود آالينده هاى مختلف  و كانى اس
در محيط زيست و طبيعت عمًال توليد چنين محصولى حداقل به 

ميزان كالن در جهان ممكن نيست.
ــم و صنعت در  ــه بدون دخالت عل ــوالت طبيعى ك 2- محص
طبيعت به وجود مى آيند و هر چند از سالمت بااليى برخوردارند 
ــوده و نمى تواند به عنوان توليد اقتصادى  اما از نظر ميزان اندك ب

مطرح باشد.
3- گروه سوم محصوالت سالم كه در استفاده از مواد شيميايى 
ــده به طورى  ــتانداردهايى تعريف ش ــى براى توليد آنها اس و كان
ــن محصوالت حداقل  ــيميايى و كانى در اي ــه باقيمانده مواد ش ك

ممكن باشد.
ــز امكانات  ــاره به تمرك ــى با اش ابراهيم
ــراى توليد اين نوع  ــا در جهان ب و توانايى ه
ــور ما ايران و  محصوالت مى افزايد: در كش
ــز توليد اين  ــتان همدان ني ــه تبع آن در اس ب
ــوان محورى ترين وظيفه  ــوالت به عن محص

بخش كشاورزى مورد توجه است.
ــازمان جهاد  ــدات گياهى س ــاون تولي مع
ــالم را گامى  ــاورزى توليد محصوالت س كش
ــت غذايى عنوان مى كند و  بلند در نيل به امني
ــده  اظهار مى دارد: كنترل علمى و مديريت ش
عوامل خسارت زاى محصوالت زراعى و باغى 
ــالمت  يكى از مولفه هاى فوق العاده موثر بر س

محصوالت و نيل به امنيت غذايى است.
ــاى مختلف  ــه مى دهد: روش ه وى ادام
پيشگيرى و كنترل عوامل خسارت زاى گياهى كه توسط مديريت 
ــت و باغبانى صورت مى پذيرد  ــظ نباتات در حوزه هاى زراع حف
مستلزم استفاده از مواد شيميايى بوده كه در صورت سوء مديريت 
ــموم و مواد شيميايى  و كنترل نكردن موجب ورود بيش از حد س
ــده و در نهايت احتمال باقى ماندن بيش از حد مجاز  به مزارع ش

تعيين شده اين مواد در محصول توليدى وجود خواهد داشت.

قائم مقام سازمان جهاد كشاورزى استان همدان با اشاره به سرانه 
ــم در استان تأكيد مى كند: امروزه ميانگين مصرف سم در  مصرف س
جهان به ازاى هر هكتار بين يك تا 1/2 ليتر و در ايران بين 9 دهم تا 1 
ليتر است در حالى كه اين مقدار در استان همدان بين 6 دهم تا 7 دهم 
ــود و اين بدان معناست كه محصوالت كشاورزى  ليتر برآورد مى ش

استان همدان از سالم ترين محصوالت كشور است. 
ــم در  ــش 30 درصدى مصرف س ــاره به كاه ــى با اش ابراهيم
ــال هاى اخير مى گويد: اين در حالى ست  ــاورزى استان در س كش
كه عالوه بر كاهش مصرف سم از نظر كيفى كم خطرترين سموم 

انتخاب و ترويج شده است.
ابراهيمى خاطرنشان مى كند: براى كنترل عوامل خسارت زا در 
 (IPM) كشاورزى استان چندين سال است روش تلفيقى مبارزه
ــود. در اين روش كه عمدتًاَ مبتنى بر  در مزارع و باغ ها اجرا مى ش
ــتفاده از روش هاى غير  ــارت زاى گياهى با اس ــرل عوامل خس كنت
ــت با استفاده از آخرين  ــيميايى بويژه روش هاى بيولوژيك اس ش
ــارت زا،  ــبت به تعيين دقيق نوع عامل خس يافته هاى تحقيقاتى نس
ــتانه و سطح زيان اقتصادى  ــارت، تعيين آس زمان دقيق بروز خس

آفات و نهايتًا تعيين نوع، ميزان و زمان مبارزه انجام مى گردد.
ــاره به فراهم كردن زمينه حضور دانش آموختگان  ابراهيمى با اش
ــوان علمى زارعان و  ــزارع توليد با هدف افزايش ت ــاورزى در م كش
ــال جارى با به كارگيرى  باغداران اظهار مى دارد: به عنوان مثال در س
138 نفر كارشناس رشته هاى مختلف بويژه گياهپزشكى در قالب 40 
ــطح مزارع، باغ ها و گلخانه ها توانسته ايم  كلينيك گياه پزشكى در س
بيش از 770 هزار تن محصول سالم توليد نماييم. همچنين در قالب 
ــتفاده از دشمنان طبيعى آفات در (زنبورهاى  مبارزه بيولوژيك با اس
پارازيت كننده آفات) در 9 هزار و 155 هكتار از مزارع ذرت و گوجه 
ــالم از مصرف بيش از 40 تن سم  فرنگى ضمن توليد محصوالتى س

در مزارع فوق جلوگيرى شده است.
ــوالت را نيز در  ــدارى و فرآورى محص ــت در نگه وى دق
ــت غذايى موثر مى داند و مى گويد: در اين  افزايش ضريب امني
ــردخانه ها و صنايع تبديلى استفاده از  رابطه عالوه بر توسعه س
ــود. همچنين  مواد نگهدارنده غير مضر مثل پارافين ترويج مي ش
ــدگارى محصوالت در حال  ــراى افزايش زمان مان ــى ب پرتوده

پيگيرى است.
ــتان از نظر وجود منابع آب با  ــت، هرچند اس ــايان ذكر اس ش
تنگناهايى مواجه است اما موفقيت هاى بخش كشاورزى در مورد 
ــالمت محصوالت همزمان با افزايش عملكرد در واحد  افزايش س
سطح حكايت از وجود توانمندى هاى استان در خصوص حركت 

به سمت كشاورزى پايدار با توليد محصوالتى سالم دارد.
ــعه عمليات آب و خاك، توسعه  اهتمام بر اصالح نباتات، توس
ــش توان و تخصص  ــعه صنايع تبديلى، افزاي ــيون، توس مكانيزاس
ــط  ــات و... برنامه هايى بوده كه توس ــعه تحقيق بهره برداران، توس
ــده و با توجه به نتايج مطلوبى كه در  ــاورزى پيگيرى ش جهاد كش
ــته به طور حتم ادامه خواهد يافت. اما نكته مهم اينكه در  پى داش
كنار تالش كشاورزان، از هدايت و مديريت جهاد كشاورزى نبايد 
ــل بود همچنين نقش مردم به عنوان مصرف كننده نيز در اين  غاف
ــت و اصالح الگوى مصرف  ــيار مهم و تأثيرگذار اس رابطه بس
ــالم و جلوگيرى  ــد با افزايش تمايل به مصرف غذاى س مى توان
ــتيابى به امنيت غذايى مطلوب را  ــات حين مصرف دس از ضايع

تسريع بخشد.
عبدالرضا حدادى

كشاورزى استان همدان در تالش براى امنيت غذايى

در سال جارى با 
به كارگيرى 138 نفر 
كارشناس بويژه 
گياه پزشك در قالب 40 
كلينيك گياه پزشكى در 
سطح مزارع، باغ ها و 
گلخانه ها توانسته  ايم 
بيش از 770 هزار تن 
محصول سالم توليد 
نماييم

ــى همه مردم در تمام اوقات  همدان پيام: «دسترس
ــالم»  ــتن يك زندگى س ــذاى كافى براى داش ــه غ ب
ــه  ــت كه به س ــاده ترين تعريف امنيت غذايى اس س
ــى به غذا» و  ــودن غذا»، «دسترس ــر «موجود ب عنص

«پايدارى در دريافت غذا» استوار است. 
ــامل توليد  ــروزه ش ــودن غذا ام ــر موجود ب عنص

ــى به  (عرضه داخلى) و واردات مواد غذايى، مفهوم «دسترس
ــى و اقتصادى به منابع براى  ــى فيزيك غذا» به معناى دسترس
تأمين اقالم غذايى مورد نياز و «پايدارى در دريافت غذا» نيز 
ــتمرار دريافت ارزش هاى غذايى مورد  به معناى ثبات و اس

نياز جامعه است.
ــاورزى و منابع آب، هزينه  ــر زمين هاى كش رقابت بر س

ــى و افزايش تقاضا در  ــاالى انرژى و تغييرات آب و هواي ب
ــع كمتر، غذاى  ــت كه بايد با مناب ــازار همگى بدان معناس ب

بيشترى توليد شود.
ــد پايدار در بخش كشاورزى، عاملى  ــاس رش بر اين اس
ــت و  ــراى حفظ امنيت غذايى در دهه هاى آتى اس حياتى ب
مشكالتى مانند محدوديت زمين هاى كشاورزى، كمبود آب، 

ــرمايه گذارى در زمينه تحقيقات  قيمت باالى انرژى، افت س
ــى مهمترين موانع در  ــش ضايعات غذاي ــاورزى و افزاي كش
ــوى امنيت غذايى است. درباره تحوالت اخير  حركت به س
ــاورزى استان  ــازمان جهاد كش در حوزه توليدات گياهى س
ــازمان گفتگويى  ــس و يكى از معاونان اين س همدان با رئي

انجام داده ايم.
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ــتي و  ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دس همدان پيام: رئيس س
ــت كه 9 تيرماه  ــاى متعدد عنوان كرده اس ــگري در خبره گردش
ــراث فرهنگى به بخش  ــازمان مي تمامي اختيارات تصديگرى س

خصوصى واگذار خواهد شد.
محمدشريف ملك زاده گفت: بايد از نگاه ادارى خارج شويم 
ــه امور را به بخش خصوصى واگذار كنيم. تمامى صنوف،  و هم
ــردى بايد توان  ــافرتى و جهانگ ــا و دفاتر خدمات مس اتحاديه ه

عمليات و اجرا داشته باشند. 
ــى نظارت و  ــازمان ميراث فرهنگ ــا در س ــت: كار م وى گف
سياستگذارى است. ما مى خواهيم تصديگرى دولت را به حداقل 
ــانيم. معاون رئيس جمهور افزود: اينكه برخى مى گويند آخر  برس
كار دولت دهم است،  بايد بدانند كه ما كار تخصصى انجام مى دهم 
ــر و تفكر فعاالن اين  ــه بخش خصوصى با نظ ــذارى امور ب و اگ
بخش صورت مى گيرد و يك كار كامًال كارشناسى شده است. 

ــد: هر دولت و هر سيستمى كه روى كار  ملك زاده يادآور ش
ــد؛ چراكه بخش  ــازمان ادامه ده ــد كار بنده را در س ــد باي مى آي
ــيل را براى توسعه گردشگرى  خصوصى بهترين ظرفيت و پتانس

دارد. 
ــا بيان اينكه  ــگرى ب ــازمان ميراث فرهنگى و گردش رئيس س
ــدارم، گفت: تمامي اختيارات  ــى ن احتياج به پند و نصيحت كس
ــش خصوصى واگذار  ــازمان را يكجا به بخ ــرى اين س تصديگ

خواهم كرد. 
به گزارش خبرگزارى هاى فارس و مهر، ملك زاده تأكيد كرد: 
ــه واگذارى وظايف  ــناس نظر مى دهند ك برخي به عنوان كارش
ــازمان ميراث فرهنگى چه معنايى دارد؟  حاكميتى، آن هم در س
ــت كه ما مى خواهيم از تصديگرى خارج شويم،  معنايش اين اس
ــك آژانس 6 تا 8 ماه طول  ــت كه وقتى مجوز ي معنايش اين اس
ــود چرخه اقتصادى و بازاريابى را محقق  ــد چگونه مى ش مى كش

كنيم، مگر مى شود؟ من اين را قبول ندارم.
ــي اختيارات تصديگرى در  ــح كرد: 9 تير ماه تمام وي تصري
ــازمان را يكجا به بخش خصوصى واگذار خواهم كرد و اين  س

كار را انجام مى دهم چون اين اعتقاد بنده است.
ــت: براى كمك به بخش خصوصى واگذارى ها  ملك زاده گف

انجام مى شود حتي مجوز  آژانس ها را هم واگذار مى كنيم.
ــام مى دهم خواهش مى كنم  ــزود: وقتي كار را من انج وى اف
بخش خصوصى هم اظهارنظر كند در حالي كه همه مى خواهند 
ــيد اتحاديه ها و  ببينند آخر صحبت ملك زاده به كجا خواهد رس
ــما انجام مى دهم،  ــاي  هتلدارى! من اين كار را براى ش جامعه ه
ــت و ملك زاده  ــر كنيد. اينكه مى گويند آخر دولت اس اظهار نظ
ــد اين وظايف را واگذار كند؛ آخر دولت كه چه عرض  مى خواه

ــانى بايد از  ــت. من كار خودم را مى كنم. كس كنم، اول دولت اس
ــند كه به كار  ــته باش ــت داش اينگونه حرف ها و حديث ها وحش

تخصصى خود آگاه نيستند.
ــده كارم تخصصى و  ــه داد: بن ــاون رئيس جمهور ادام مع
ــتم؛ بنابراين حرف تخصصى  ــتاد دانشگاه هس علمى است اس
ــر نمى كنم؛ چراكه  ــه دولت هاى قبل و بعد هم فك مى زنم و ب
ــتمى هم بايد راه بنده در سازمان را ادامه  هر دولت و هر سيس
ــا نظرات و تفكرات بخش خصوصى را گرفته ايم  دهد چون م
ــر از بخش  ــيم مگر ما متخصص ت ــا داريم مى رس ــه به اينج ك
ــتيم؟ تك تك اينها توسط كارهاى حقوقى انجام  خصوصى هس
ــد احتياج به پند و نصيحت كسى  ــرانجام مى رس ــده و به س ش
ــى بعداً نقدى  ندارم اين كار را هم انجام مى دهم حاال هر كس
ــد كند حتي مراكز اقامتى هم به بخش خصوصى  دارد بيايد نق

ــد. واگذار خواهد ش
  واگذارى امور سازمان به  بخش خصوصى كامًال غير

قانونى است
ــن روزهاى دولت  ــازمان ميراث  فرهنگى در آخري رئيس س
ــازمان ميراث  فرهنگى را به  بخش  ــم در حالى تمامى امور س ده
خصوصى واگذار مى كند كه كارشناسان ارشد اين سازمان، اقدام 
ــن،  ملك زاده را ناموجه و غير قانونى اعالم مى كنند. جليل گلش
ــوت ميراث  فرهنگى، معتقد است،  ــد و پيشكس ــناس ارش كارش
ــتى و گردشگرى طبق ماده  ــازمان ميراث  فرهنگى، صنايع  دس س
ــور، جزو دستگاه هاى حاكميتى به  8 قانون مديريت خدمات كش
ــمار مى رود و به  هيچ وجه قابل واگذارى نيست. اين سازمان   ش
در آخرين روزهاى دولت نيز از تيررس اقدامات عجوالنه و غير 
ــى مديران غير متخصص در امان نمانده است. مديرانى  كارشناس
ــى وارد سازمان ميراث  فرهنگى شده اند و گويى قرار  كه اتوبوس
ــازمان علمى و تخصصى را بار بزنند  ــت يك شبه كل اين س اس

و ببرند.
به گزارش ميراث فرهنگى، به گفته گلشن، طبق اين ماده، امور 
ــوب مى شود كه منافع آن بدون  حاكميتى آن دسته امورى محس
ــامل تمام اقشار جامعه گرديده و بهره بردارى از اين  محدويت ش
نوع خدمات موجب محدوديت براى استفاده ديگران نمى شود و 
طبق اين ماده سازمان ميراث  فرهنگى جزو دستگاه هاى حاكميتى 

به  شمار مى رود.
ــن همچنين اقدام ملك زاده را غير قانونى خواند و ادامه   گلش
ــازمان ميراث  فرهنگى  ــط سازمان رئيس س داد: اقدامى كه توس
ــاد اين ماده  ــت مگر آنكه در مف ــورت گرفته غير قانونى اس ص
ــد كه كار خدماتى مثل رانندگى، نظافت به بخش  ــده باش ذكر ش

خصوصى واگذار شود. 

هر دولتى بايد راه بنده را ادامه دهد

تمامي اختيارات را يكجا به بخش خصوصى مى دهم
■ واگذارى تمامى اختيارات سازمان ميراث فرهنگى به بخش خصوصى غير قانونى است

ف
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نوع نام آموزشگاه
كد رشته هاي پايه دومآموزشگاه

آدرس و تلفنرشته

هنرستان 1
كاردانشامام علي(ع)

6105كابينت سازي چوبي

خيابان كرمانشاه، 
خيابان جواديه (محل 

قبلي مدرسه غبار)
8354043

تعمير موتور و برق 
6114خودرو

6137طراحي صفحات وب
6184نقشه كشي ساختمان

تعمير ماشين هاي تهيه 
9493زمين و كاشت

9958تابلوساز برق صنعتي

غير دولتي 2
كاردانشخرد

خيابان مهديه، 6137طراحي صفحات وب
چهارراه پژوهش 
(پارك)، پالك 359

8371943

6172حسابداري مالي
6184نقشه كشي ساختمان

هنرستان 3
ديباج

فني و 
حرفه اي

1111نقشه كشي عمومي

خيابان هنرستان
8268293

1121ساخت و توليد
1141مكانيك خودرو

1161صنايع چوب و كاغذ
1201الكترونيك
1211الكتروتكنيك
1231متالورژي

1241صنايع شيميايي
1301ساختمان

غير دولتي 4
كاردانششهيد حيدري

خيابان مهديه، 6137طراحي صفحات وب
روبه روي بانك ملى 

مهديه
8264504

6184نقش كشي ساختمان
9958تابلوساز برق صنعتي

هنرستان 5
شهيد شبيرى

فني و 
حرفه اي

ميدان مدرس، 2391گرافيك
انتهاي بلوار آزادگان 

(چرمسازي)
8292012

2411نقشه كشي معماري
2471حسابداري بازرگاني

2501كامپيوتر

6
هنرستان 
شهداى 
مريانج

كاردانش 
و فني 
ضميمه

مريانج، خيابان 2411نقشه كشي معماري
شريعتي، روبه روي 
پارك آزادگان
4262166

6105كابينت سازي چوبي
6172حسابداري مالي

هنرستان 7
كاردانشعلم و صنعت

6104تزئينات داخلي چوبي

خيابان ميرزاده 
عشقي، نزديك 

چهارراه پاستور، 
روبه روي دبيرستان 

امام
8276454

تعمير موتور و برق 
6114خودرو

2471حسابداري بازرگاني
6184نقشه كشي ساختمان
نصب و سرويس 

9959آسانسور
9962برق ساختمان

9964الكترونيك صنعتي
AVR 9972ميكروكنتلر

آدرس و تلفنكد رشتهرشته هاي پايه دومنوع آموزشگاهنام آموزشگاهرديف

هنرستان 1
كاردانشام البنين

6139تصويرسازي كامپيوتري
سبدبافان، خيابان 
تاالر پيام (محل 
فعلي دبيرستان 

قدس
4226065

6169مديريت و برنامه ريزي خانواده
6171امور اداري

6172حسابداري مالي
6227خياطي لباس زنانه با كامپيوتر

6230بازاريابي
9803كشت گياهان دارويي
9905طراحى و بسته بندى

دبيرستان 2
انديشه

كاردانش 
ضميمه

مريانج6138توليد چند رسانه اي
4262343 6172حسابداري مالي

هنرستان 3
فني و حرفه ايتهذيب

2365پويانمايي (انيميشن)
خيابان شكريه، 
خيابان توحيد، 

روبه روي 
مسجدالنبي
8385610

2391گرافيك
2401طراحي و دوخت
2411نقشه كشي معماري

2431نقاشي
2471حسابداري بازرگاني

2491كودكياري
2501كامپيوتر

3561صنايع غذايي

هنرستان 4
كاردانشخورشيدپور

6139تصويرسازي كامپيوتري
اسالمشهر، كوچه 

عقيل 3
4433555

6147خياطي لباس شب و عروس
6169مديريت و برنامه ريزي خانواده

6172حسابداري مالي
6188معماري داخلي

9869طراحي و نقاشي فرش

كاردانش دبيرستان طيبه5
ضميمه

شهرك الوند، 6139تصويرسازي كامپيوتري
خيابان گلزار، 
كوچه شقايق
4253455

6172حسابداري مالي

هنرستان 6
كاردانشعبادي

6147خياطي لباس شب و عروس
حصار مطهري
4273499

6148خياطي دوخت هاي تزئيني
6169مديريت و برنامه ريزى خانواده

9901گرافيك كامپيوتري (314)

هنرستان 7
كاردانشفاضلي

خيابان جواديه، 6172حسابداري مالي
كوچه كوشش
8272450

6188معماري داخلي
9901گرافيك كامپيوتري (314)

9921عكاسي ديجيتال

دبيرستان فجر 8
2411نقشه كشي معماريفني ضميمهشاهد

خيابان شكريه، 
كوچه ئيل گلي، 
جنب هنرستان 

تهذيب
8385105

دبيرستان 9
فدك

كاردانش 
6137طراحي صفحات وبضميمه

حصار راه علي آباد 
(كوي كوثر)، كوچه 

مدرسه
4495325

دبيرستان 10
نوردانش

كاردانش 
ضميمه

شهرك فرهنگيان، 6137طراحي صفحات وب
فاز يك، كوچه 
چهاردهم

2549118

6169مديريت و برنامه ريزي خانواده
6188معماري داخلي

رشته هاى كاردانش و فنى و حرفه اى سال تحصيلى 93-92 آموزش و پرورش ناحيه 1 همدان
آموزش و پرورش ناحيه 1 همدان جهت سال تحصيلى 92-93 

در شاخه كار دانش و فنى و حرفه اى در رشته هاى زير ثبت نام به عمل مى آورد پسراندختران
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1- گذر گاه - از اثرهاي معروف علي اكبر دهخدا 2- كشور عجايب 
ــيريني ماه رمضان - شتابزده - آينده 4-  ــك - ميراب 3- ش - رش
ــت آذري - دلتنگ و پژمرده - توده بخار متراكم 5- كله پز -  گوش
گياه هندبا - بي پايه 6- ترك بند اسب - تلويزيون رايانه 7- حرف 
ــي - زادگاه حضرت ابراهيم - هميشگي و پايدار 8- از  آخر انگليس
حواريون حضرت عيسي (ع) - قديم و ديرينه - كارمند زيردست 9- 
ــتين 10- خلبان - براندازي  كافر و بي دين - از حروف الفبا - پوس
ــا - پرنده  ــورا - پانصد هزار 12- چه بس ــت 11- ليكن - ش حكوم
نجار - موسيقي مرثيه 13- عضو دفاعي گاو - اسباب زندگاني - قاره 
ــياه 14- حاكم مغول فاتح بغداد - بي وفايي - سروده 15- زقوم  س

- پاره اي از چيزي

افقـى

ــور اندونزي - بق 2- ما - اولين نت - حرف تعجب -  1- لقب كش
دشمن سخت 3- نمونه و الگو - حرف تاسف - سونا 4- اركئولوژيست 
- كاشف سل 5- كلمه اي در مقام افسوس - كثرت آمد و شد - قوم 
تركمن 6- شالوده - پشم نرم 7- باب روز - قوچ - كنگره سر ديوار 
8- از حبوبات آشي - مقابل آشتي - حرف آرزو 9- فيلمي با بازي 
جاني دپ - جوهر انسان - جام معروف 10- خاطر و انديشه - دقت 
ــتي  ــيار در كاري 11- بلند مرتبه - مايوس - پايبندي در دوس بس
12- دوستي - پرافاده 13- كارگردان فيلم طعم گيالس - صد متر 
ــطرنج - درون - ضمير  ــع - دندان تيز حيوانات 14- بازنده ش مرب

فراسوي - اتفاق و حادثه 15- صندلي اسب - درستكار
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باستانى كار همدانى
در چين هنرنمايى مى كند

در  ــى  همدان ــتانى كار  باس ــام:  همدان پي
ــب تيم ملى ورزش زورخانه اى جوانان  تركي
ــران و چين  ــورمان در هفته فرهنگى اي كش
هنرنمايى مى كند. به مناسبت برگزارى مراسم 
ــتانى كاران  ــه فرهنگى ايران و چين، باس هفت
ــورمان هفت روز در شهر پكن به  جوان كش
هنرنمايى و معرفى ورزش تاريخى، معنوى، 
ــورمان خواهند پرداخت.   ــى و هنرى كش مل
ــاى مادى و  ــه با حمايت ه ــن اعزام ك در اي
معنوى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى 
انجام مى شود، سيد سجاد موسوى از همدان 
ــورمان  ــه عنوان عضو تيم ملى جوانان كش ب

حضور خواهد داشت.

6 بسكتباليست همدانى
در اردوى بانوان كشور 

ــى  ــت همدان ــام: 6 بسكتباليس همدان پي
ــال بانوان  ــان زير 14 س ــه اردوى بلندقامت ب
ــدند. اردوى  ــوت ش ــور دع ــكتبال كش بس
ــنبه پانزدهم تيرماه  بلندقامتان بسكتبال از ش
ــكتبال مجموعه  ــالن بس ــال جارى در س س
ــد. در  ــد ش ــزار خواه ــى آزادى برگ ورزش
ــت  ــتعداديابى 6 بسكتباليس ــن اردوى اس اي
بلندقامت همدانى به نام هاى بوته تركاشوند، 
ــه زارعى، فريبا تركاشوند، رعنا معينى،  نفيس
نگار پرچمى و روژان البرزى دعوت شدند.

بانوان جودوكار همدانى
در اردوى تيم ملى

ــودوكار همدانى  همدان پيام: 8 بانوى ج
ــيوا  ــدند. ش ــم ملى دعوت ش ــه اردوى تي ب
ــرم، فاطمه  ــرى در وزن 40- كيلوگ جهانگي
ــرم، فاطمه  ــور در وزن 44 - كيلوگ قهرمانپ
حيدرى در وزن 48 - كيلوگرم، مبينا عزيزى 
52- كيلوگرم، شقايق مهرى و مريم بربط در 
ــرم، فاطمه آقاجانى در وزن  وزن 57- كيلوگ
63- كيلوگرم و ليال سياووشى 44- كيلوگرم 
در اردوى آمادگى تيم ملى جودوى دختران 
نوجوان كشور كه با شركت 16 جودوكار به 
ــهر مقدس مشهد در حال پيگيرى  ميزبانى ش

است، حضور دارند.

بانوان كونگ فوكار همدانى 
در اردوى آمادگى

ــوان كونگ فوكار همدانى  همدان پيام: بان
ــور  ــابقات قهرمانى كش براى حضور در مس
اردوى آمادگى تيم خود را آغاز كردند. سميه 
ــرى لطيفى، فاطمه  ــيرين گلنام، مه روحى، ش
ــحر مرتضايى، مرجان موسيوند،  مرتضايى، س
ــته زنگنه 8 كونگ فوكار  ــا كيانى و فرش پريس
همدان هستند كه تمرينات خود را به مربيگرى 
ــروز در پايگاه قهرمانى  پرى عباداللهى از ام

مجموعه ورزشى ملت آغاز مى كنند.

بانوان واليباليست همدانى 
در قهرمانى كشور

همدان پيام: بانوان واليباليست همدانى به 
مسابقات قهرمانى كشور اعزام شدند.

ــابقات واليبال قهرمانى كشور در رده  مس
سنى جوانان در تبريز برگزار مى شود كه تيم 
ــره همدان به مربيگرى الهام نبى پور و  12 نف
ــابقات  ــتى فاطمه اكبرى در اين مس سرپرس
ــابقات اميد در  ــركت دارند. همچنين مس ش
زنجان برگزار مى شود و تيم 12 نفره همدان 
به مربيگرى طيبه فرجى و سرپرستى سكينه 

سفاريزى راهى اين مسابقات شد.

در مسابقات سواركارى 
استقامت قهرمانى كشور

همدان پيام: مسابقات سواركارى استقامت با 
حضور تيم همدان برگزار مى شود. سواركاران 
ــد هگمتانه را  ــتقامت الون ــواركارى اس تيم س
ــن و مرتضى  بهنام كرمى، امين نيك نژاد، حس
ياراحمدى تشكيل مى دهند و احسان نيك نژاد 

به عنوان ذخيره اين تيم را همراهى مى كند. 

ــد برگزاري  ــرانجام روز موع ــام: س همدان پي
رقابت هاي پلي آف ليگ برتر فرا رسيد و فردا در 
ــدار رفت تيم پاس همدان در اصفهان ميهمان  دي

ذوب آهن اين شهر است.
رقابت هاي فرسايشي ليگ دسته اول و اتفاقات 
تباني سرنوشت تيم شانزدهم ليگ برتر را به درازا 
كشاند و پس از چند بار تعويق برگزاري مسابقات 
ــرانجام سازمان ليگ تصميم گرفت اين ديدار را  س
ــت  فردا برگزار كند و پنجم تيرماه نيز ديدار برگش
ــود. صعود مستقيم تيم ملي  در همدان انجام مي ش
ــورمان به جام جهاني و حضور باشكوه مردم  كش
ــعف  ــور و ش ايران زمين پاي صندوق هاي رأي ش
ــان ايراني به  ــردم ايران داد و جوان ــي را به م خاص
شادماني و سرور پرداختند و حال نوبت پاس است 
ــعف را مضاعف كند و با صعود  ــور و ش تا اين ش
ــت استان را  ــادي مردم ورزش دوس به ليگ برتر ش

دوچندان سازد.
در روزهاي اخير مسائل مالي، بازيكنان پاس 
ــي دوباره  ــا تعصب خاص ــا ب ــا آنه را آزار داد ام
ــتند  ــد و همچنان منتظر هس ــه تمرين پرداختن ب
ــوند و بخشي از  ــئوالن دست به جيب ش تا مس
ــا را پرداخت كنند كه اگر چنين  قراردادهاي آنه
ــه اي مضاعف به مصاف  ــود بازيكنان با روحي ش

ذوب آهن خواهند رفت.
ــورمان غيرممكن را ممكن  وقتي تيم ملي كش
ــاز گرفت و با اقتدار  ــاخت و از 3 بازي 9 امتي س
ــاس نيز  ــد تيم پ ــام جهاني برزيل ش ــافر ج مس
ــد در رقابت هاي پلي آف با تكيه بر اتحاد  مي توان
ــت پروردگار موفق باشد و به  و يكدلي و خواس

ليگ برتر صعود كند.
ــد روي كاغذ برتري از آن تيم اصفهان  هرچن
ــان داده  ــه در طول فصل نش ــت، اما پاس ك اس
ــر را دارد مي تواند با  ــي صعود به ليگ برت تواناي
ــان از پس تيم ذوب آهن  ــه بر غيرت بازيكن تكي
ــن صعود برپا  برآيد و هفته آينده همداني ها جش

كنند.
تيم پاس زير نظر خورشيدي تمرينات خوبي 

ــت و بازيكنان اين تيم آماده و  را دنبال كرده اس
ــرحال براي مصاف با ذوب آهن لحظه شماري  س
ــان  مي كنند. اصفهاني ها كه در بازي فردا ملي پوش
ــراه دارند قصد دارند در بازي  خود را نيز به هم
ــب كنند اما پاسي ها كه  خانگي امتياز الزم را كس
ــهر را به خوبي مي دانند  شرايط بازي در فوالدش
ــگاه در همدان  ــد آن ــر برگردن ــت پ ــر با دس اگ

مي توانند كار را تمام كنند.
ــئوالن تيم در صدد هستند تا قبل از بازي  مس
ــارژ كنند و آنها با  فردا بازيكنان را از نظر مالي ش

روحيه اي مضاعف به ميدان بروند.
پاس فردا پوراسدا... و احتماالً مهرداد رضايي 
ــاير  را به دليل مصدوميت در اختيار ندارد اما س

ــدان مي روند.  ــي كامل به مي ــان با آمادگ بازيكن
ــاس در اصفهان با يك فوتبال منطقي  بازيكنان پ
ــده ابتدا بايد دروازه خود را  ــاب ش و دفاع حس
بسته نگه دارند سپس در ضد حمالت از معدود 
ــا اندوخته  ــود را ببرند تا ب ــا نهايت س فرصت ه
مناسب به همدان برگردند و براي بازي برگشت 
توشه الزم را داشته باشند. كسب يك پيروزي يا 
ــد كار پاس را در  ــاوي با گل مي توان حداقل مس

بازي برگشت سهل و آسان كند.
ــاط ضعف و قوت  ــيدي به خوبي نق خورش
حريف را مي شناسد و مي تواند با اتخاذ تاكتيكي 
مناسب به هدف برسد. روي نيمكت ذوب مربي 
ــت كه خود  باتجربه اي چون ياورى خواهد نشس

را يك پاسي اصيل مي داند اما در طول 7 بازي كه 
سرمربي پاس بود نتوانست نتيجه الزم را بگيرد و 
ــقوط سوق داد و حال امروز رو در  پاس را به س

روي پاس بزرگ خواهد ايستاد.
ــه اگر پول  ــد ك ــاس خبر مي رس از اردوي پ
بموقع به تيم تزريق نشود شايد بازيكنان آن طور 

كه بايد مقابل حريف ظاهر نشوند.
ــا پاس در  ــتند ت ــردم همدان در انتظار هس م
ــد و در  ــب كن ــه مطلوب را كس ــان نتيج اصفه

بازگشت و در همدان جشن صعود برپا كنند.
بازي فردا ساعت 17 در ورزشگاه فوالدشهر 
ــدان به طور  ــبكه هم ــد و ش ــزار خواهد ش برگ

مستقيم اين بازى را پوشش خواهد داد.

همدان پيام: تيم ملي فوتبال كشورمان در يك 
ــان كره جنوبي با يك گل  نمايش دلپذير در اولس
ــور آسياي شرقي را شكست داد  تيم ملي اين كش
ــي فوتبال 2014 برزيل  ــا اقتدار به جام جهان و ب

صعود كرد.
ــد كه ترفند  ــيرين تر ش صعود ايران زماني ش
ــيه  خليج فارس قطر بي اثر  ــور كوچك حاش كش
ــز مانع از  ــتان ني ــد و تباني اين تيم با ازبكس مان
صعود مقتدرانه ايران نشد. ملي پوشان كشورمان 
ــخت حماسه ساز  ــان دادند كه در روزهاي س نش
ــر عالقه مندي به  ــي كه كمت ــوند و در زمان مي ش
ــاز از 3 بازي را  ــب 9 امتي ــال پيش بيني كس فوتب
ــيد و با اقتدار به عنوان  ــتند به اين نتيجه رس داش

تيم اول صعود كرد.
ــر در روزي كه 7 بازيكن اصلي   تيم ملي قط
ــا يك گل از  ــت ابتدا ب ــود را در اختيار نداش خ
ــنيدن اين  ــان با ش حريف پيش افتاد تا ملي پوش
ــت شوند اما شاگردان كي روش كه نيت  خبر مس

قطري ها را مي دانستند با اقتدار بازي كردند و بر 
ــره غلبه كردند. قطر نيز در ادامه 5 گل دريافت  ك
كرد تا ازبكستان در يك قدمي صعود ناكام بماند 
ــه رقابت هاي پلي آف راه  ــا تفاضل گل تنها ب و ب

پيدا كرد. 
ــافر جام  ــورمان چهارمين مس ــي كش تيم مل
ــد و ازبكستان حال بايد در شهريورماه  جهاني ش
ــگاه در آذرماه به مصاف  ــا اردن مصاف كند آن ب
تيم پنجم آمريكاي جنوبي برود و آنوقت به جام 

جهاني فكر كند.
ــم ملي مردم  ــروزي غرورآفرين تي ــس از پي پ
ــتان همدان همپاي ديگر مردم  ــت اس ورزش دوس
ــورمان به خيابان ها ريختند و با به اهتزاز  عزيز كش
ــادي  ــورمان به ش ــه رنگ كش ــم س درآوردن پرچ
پرداختند و بلوار ارم حال و هواي خاصي پيدا كرد.

ــور مردم و روشن كردن چراغ ها  حضور پرش
ــي را خلق كرد و  ــوق صحنه هاي زيباي و زدن ب
ــان  ــار ديگر عالقه خود را به نام ايران نش يك ب

ــور همداني  ــحالى جوانان پرش دادند. ابراز خوش
ــاعت ها رفت و آمد را در خيابان هاي منتهي به  س
بلوار ارم مختل كرد و مأموران نيروي انتظامي نيز 
ــادي  با رويى خوش ضمن كنترل جمعيت در ش

مردم سهيم شدند.
اميدواريم اين شادي يك بار ديگر با صعود پاس 

به ليگ برتر در خيابان هاي همدان موج بزند.

ــال در  ــيون فوتب ــته فدراس ــر روز گذش عص
ــگاه آزادي جشن صعود  برنامه اي زيبا در ورزش
برپا كرد و ملي پوشان در كنار مردم ورزش دوست 

ايران به جشن پرداختند. 
از  ــور  كش ورزش  و  ــيون  فدراس ــئوالن  مس
ــادي مردم كشورمان سهيم شدند و  نزديك با ش

جشن باشكوهي را برپا كردند.

همدان، چشم انتظار جشن صعود پاس
■ فردا پاس با قدرت مقابل ذوب آهن ظاهر مى شود

تباني قطر مانع از صعود ايران نشد

(Aگروه)جدول رده بندي مقدماتی جام جهانی قاره آسيا
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازينام تيمرديف

ايران 1  851282+616
614+8422137كره جنوبى2
514+8422116ازبكستان3
87-8215513قطر4
95-8125312لبنان5

(Bگروه)جدول رده بندي مقدماتی جام جهانی قاره آسيا
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازينام تيمرديف

1117+8521165ژاپن1
513+8341127استراليا2
910-8314716اردن3
39-8233710عمان4
45-812548عراق5

3 بانوى جودوكار همدانى در يكقدمى مسابقات ماكائو
ــابقات  ــى در اولويت اعزام به مس ــودوكار همدان ــوى ج ــام: 3 بان همدان  پي
ــم ملى جودوى  ــد. اردوى آمادگى تي ــور چين قرار دارن ــى ماكائو كش بين الملل
ــركت 16 جودوكار به ميزبانى شهر مقدس مشهد  ــور با ش دختران نوجوان كش

در حالى پيگيرى است كه 11 جودوكار دراين اردو از استان همدان هستند.
تيم ملى در اين اردو خود را براى حضور در يك دوره مسابقات بين المللى كه 
روزهاى 15 تا 17 مردادماه در ماكائو چين برگزار مى شود، آماده مى كند و هم اكنون 
3 جودوكار همدانى شانس نخست اعزام به اين مسابقات هستند. فاطمه قهرمان پور 
ــاى 52 كيلوگرم و فاطمه  ــرم، مبينا عزيزى در وزن منه ــاى 44 كيلوگ در وزن منه
ــى در وزن منهاى 63 كيلوگرم، نفرات اول تيم ملى جودوى دختران نوجوان  آقاجان
هستند و در صورت رفع مشكل گذرنامه به اين رقابت ها اعزام خواهند شد. تيم 

ملى كشورمان چهاردهم مردادماه به مسابقات چين اعزام مى شود.

انتقاد كاظم اوليايي
از وضعيت موجود تيم پاس

ــبق پاس همدان از شرايط به وجود  همدان پيام: مديرعامل اس
آمده در اين تيم ناراضي است و از اعضاي هيأت مديره به عنوان 

رأس امور خرده مي گيرد.
سيد محمد كاظم اوليايي كه در تثبيت انتقال پاس به همدان 
ــان مديريتي خود  ــت. اين مديرعامل در زم نقش پررنگى داش
ــت و  ــتاره هاي فوتبال ايران را در اختيار داش ــم پاس س در تي
ــد تا بدون دليل درستي از  اختالف او با بهروز مرادي باعث ش

سمتش كنار برود.
ــئوالن اجرايي در هيأت  ــزود: باالخره آفت حضور مس وى اف

مديره تيم هاي دولتي به اين مسائل ختم مي شود.

ــيده اند  ــند يا رس افرادي كه به عضويت هيأت مديره مي رس
ــت هزينه مي كنند.  ــت بوده و از جيب دول ــًا نماينده دول عمدت
ــاس بايد تدبير كنند اما داستان هيأت مديره همدان  برهمين اس
ــت و زماني كه تيم پاس به خوبي  ــته اس تدبير عاقالنه اي نداش
ــتند، اظهار نظر   ــرد، حضوري فعال و پررنگ داش حركت مي ك
ــتفاده مي كردند اما اكنون كه  ــود خود اس و از تبليغات آن به س
ــا پيش نيايد، به  ــايد ديگر براي آنه ــرايط كه ش پاس در اين ش
ــاز دارد، تنها مانده  ــئوالن ني ــت و حضور همه جانبه مس حماي

است.
ــابق پاس همدان اضافه كرد: پاس موتور توسعه  مديرعامل س
ــوب مي شود و با ليگ برتري شدن اين تيم حتي در  همدان محس
بخش اقتصادي و گردشگري مي توان از وجود پاس بهره مند بود؛ 
ــبكه هاي خبري  ــر هفته نام همدان را روي ش ــرا كه اين تيم ه چ

مي برد و اين براي استان تبليغ خوبي است.
ــان افتاده كه نبايد دخالت كنند  وى ادامه داد: االن آقايان يادش
ــته اند و اين تصور را دارند كه حضورشان ضروري  و عقب نشس
ــند و اين ضعف  ــه بايد االن در كنار تيم باش ــت؛ در حالي ك نيس
ــق و صحيح از  ــتن درك دقي ــوء مديريت و نداش ــان دهنده س نش
شرايط پاس، حساسيت هواداران و انتظارات جوانان فوتبالدوست 
ــته چندمي سپرده شده كه نه از  ــت و كار به افراد دس همداني اس
ــدرت مالي برخوردارند نه تأثيري در روند موفقيت تيم خواهند  ق

داشت.
ــاختار فوتبال دولتي با تعريف  اوليايى خاطرنشان كرد: س
ــون چيزي كه در پاس ديده  ــد پايدار نمي ماند و اكن و تمجي
ــود به ليگ  ــاي اميد در صع ــگ بودن بارقه ه ــود، كمرن مي ش

برتر است.

در مسابقات آزاد كشتى كشورى
كشتى گير تويسركانى قهرمان كشور شد

ــركانى استان در مسابقات كشتى  ــگر تكلو كشتى گير تويس همدان پيام: عس
ــوتان كشور خوش درخشيد و در وزن 69 كيلوگرم مقام نخست  آزاد پيشكس
ــركت 33 تيم از  ــود اختصاص داد. اين رقابت ها با ش ــابقات را به خ اين مس
ــالن 7 تير تهران برگزار شد. تيم همدان در اين مسابقات  ــر كشور در س سراس
ــتى گير داشت كه تنها عسگر تكلو به مدال طال دست يافت. به همين  14 كش

بهانه گفتگويى با وى انجام داديم كه با هم مى خوانيم.
■ مسابقات امسال چطور بود؟

ــابقات امسال در سطح بااليى برگزار شد و من در وزن 69 كيلو گرم با  مس
ــتى گيران شهرهاى زنجان،  ــتم كه با چهار برد برابر كش 13 حريف رقابت داش
مركزى، كرمانشاه و تهران توانستم مقام نخست مسابقات كشتى آزاد كشورى 
ــنى و  ــتى جهانى بوس ــابقات كش ــب كردم و دوبنده تيم ملى را در مس را كس

هرزگوين كه اول مهرماه امسال انجام مى شود به دست آوردم.
■ از سابقه ات در ورزش بگو؟

ــتى، دو  ــه عرصه ورزش فعاليت در حوزه ورزش كش ــال 49 با ورود ب س
ــردم و با عضويت در  ــورت همزمان آغاز ك ــى و كوهنوردى را به ص وميدان
ــال 54 به صورت جدى و  ــتى، دو وميدانى و كوهنوردى در س ــاى كش تيم ه

مستمر با برنامه اى هدفمند فعاليتم را تاكنون ادامه داده ام.
■ چه عناوينى را تا به حال كسب كرده ايد؟

ــورى كوهنوردى تعاونى دماوند با زمان 3  ــال 81 در مسابقه كش در س
ــت را كسب كردم.  ــاعت و 8 دقيقه در بين رقبا در اين رقابت رتبه نخس س
سال 76 در مسابقات كوهنوردى كشورى در فتح كوه آبى دره سنندج رتبه 
ــت آوردم. همچنين سال  ــيركوه يزد رتبه سوم را به دس ــال 68 ش دوم و س
ــورى پياده روى 5 هزار متر در استان مركزى مقام دوم  ــابقه كش 82 در مس
ــورى دو ماراتون 42 كيلومتر به ميزبانى نهاوند  ــابقه پيشكسوتان كش و مس

حائز رتبه دوم شدم.
■ اكنون به چه كارى مشغول هستيد؟

ــتان  ــه ورزش به عنوان مربى در شهرس ــن و كار در عرص ــراه با تمري هم
ــركان در تربيت ورزشكاران عالقه مند در اين سه رشته ورزشى مشغول  تويس
هستم و كار مربيگرى تيم كشتى نوجوانان، جوانان و بزرگساالن شهيد مؤمنى 
ــر چهاردولى انجام  ــن بيات و على اكب ــا همكارى على محمد بيات، محس را ب

مى دهم.

بانوى واليباليست همدانى در اردوى تيم ملى 
همدان پيام: سومين مرحله اردوى آمادگى تيم ملى واليبال نشسته با حضور 

بانوى همدانى برگزار مى شود.
زهرا نجاتى عارف بانوى واليباليست همدانى به اردوى تيم ملى جانبازان و 

معلوالن تيم ملى دعوت شد.
ــومين مرحله اردوى آمادگى تيم ملى واليبال نشسته بانوان در شهرستان  س
ــود. اين اردو براى آمادگى تيم براى حضور در نخستين دوره  گنبد آغاز مى ش
ــابقات قهرمانى آسيا و اقيانوسيه واليبال نشسته بانوان است كه شهريورماه  مس

سال جارى به ميزبانى ايران برگزار مى شود.

همدان آماده حضور در 
گلبال پيشكسوتان نابينا و 

كم بيناى كشور است
همدان پيام: رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان 
ــدان گفت: تيم منتخب همدان براى حضور  هم
ــوتان  ــال پيشكس ــى گلب ــابقات قهرمان در مس
نابينايان و كم بينايان كشور اعالم آمادگى كرد.

ــمين دوره  ــى افزود: شش ــد پورفرزيان ناهي
رقابت هاى قهرمانى كشورى گلبال پيشكسوتان 
ــال به ميزبانى استان تهران برگزار  باالى 35 س
ــد و 6 ورزشكار اين رشته از همدان  خواهد ش

اعزام مى شوند.

ــن رقابت ها در روزهاى  ــه كرد: اي وى اضاف
ــارى در مجموعه  ــيزدهم تيرماه ج ــا س دهم ت
ــور تيم هاى  ــا حض ــهيد هرندى ب ــى ش ورزش
خوزستان، همدان، كردستان، مازندران، لرستان، 
قزوين، چهارمحال و بختيارى، خراسان رضوى، 
تهران، آذربايجان غربى، اصفهان، فارس، كرمان 

و آذربايجان شرقى برگزار خواهد شد.
ــيون از تيم  ــد: فدراس پورفرزيانى يادآور ش
ــدان براى حضور در اين جمع دعوت كرده  هم
ــاى موجود تيم  ــه به ظرفيت ه ــت و با توج اس
ــرم كوليوند و  ــرمربيگرى محمدك 6 نفرى با س

مربيگرى جواد امدادى اعزام خواهيم كرد.
ــت: همچنين 8 بازيكن همدانى به  وى گف

ــان و نوجوانان  ــارم تيم ملى جوان اردوى چه
ــدند  ــان و كم بينايان دعوت ش ــال نابيناي گلب
ــرى فرد و  ــورى، مصطفى نصي ــالد س كه مي
ــدان در بين اين  ــد از هم ــرم كوليون محمدك

نفرات هستند.
چهارمين  ــرد:  ك ــان  خاطرنش ــى  پورفرزيان
اردوى تيم ملى گلبال جوانان و نوجوانان مردان 
كشور از روز دوشنبه گذشته در استاديوم شهيد 

هرندى تهران برپا شده است.
ــازى به  ــه كرد: اين اردوى آماده س وى اضاف
ــان گلبال براى  منظور حضور قدرتمند ملى پوش
ــيايى 2013 مالزى كه آبان ماه  رقابت هاى پاراآس

برگزار مى شود، داير شده است.
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حكمتحكمت
حق، سنگين و تلخ، و باطل، سبُك و شيرين است.

پيامبر اكرم (ص)

طــــرح روز

صعود شاخص بورس
و كاهش قيمت دالر

طرح : همدان پيام 
محمود نظرى

معرفى كتاب

مناسبت

خبر

سينما و تئاتر
 سينما

قدس: 
سالن شماره يك: چه خوبه كه برگشتى

سالن شماره دو: ملكه
كانون پرورش فكرى: رسوايى
بهمن مالير: قاعده تصادف

تويسركان: -----------

داستان كوتاه
كيك مادر بزرگ

ــه چگونه همه  چيز ايراد  ــر كوچكى براى مادربزرگش توضيح مى داد ك پس
دارد، مدرسه، خانواده، دوستان و… 

مادربزرگ كه مشغول پختن كيك بود از پسر كوچك پرسيد كه كيك دوست 
دارى؟ پسر پاسخ داد: البته كه دوست دارم.

مادربزرگ گفت: روغن، تخم مرغ، آرد و جوش شيرين چطور؟ 
پسر پاسخ داد: نه حالم از همه  اين مواد به هم مى خورد.

ــند، اما وقتى  ــزرگ گفت: بله، همه اين چيزها به تنهايى بد به  نظر مى رس مادرب
ــمزه درست مى شود. خداوند هم  ــتى با هم مخلوط شوند، يك كيك خوش به درس
به  همين ترتيب عمل مى كند. خيلى از اوقات تعجب مى كنيم كه چرا خداوند بايد 
بگذارد ما چنين دوران سختى را بگذرانيم، اما او مى داند كه وقتى همه اين سختى  ها 
را به درستى در كنار هم قرار دهد، نتيجه هميشه خوب است. ما تنها بايد به او اعتماد 

كنيم، در نهايت همه اين پيشامدها با هم به يك نتيجه فوق العاده مى رسند.

خانواده ها در دنياي امروز
ــد چيل و ترجمه  ــا در دنياي امروز» اثر ديوي ــام: كتاب «خانواده ه همدان پي
ــر افكار روانه بازار شده است. چاپ  ــط نش ــت كه توس محمد مهدي لبيبي اس
اول اين كتاب در سال 1388 انجام شد و در مجموع شامل 308 صفحه است.

ــمندان اين حوزه  ــي از موضوعات مهم فكري انديش ــوالت خانواده يك تح
ــي وضعيت  ــاب «خانواده ها در دنياي امروز» با بررس ــت. ديويد چيل در كت اس
ــد تصوير جامع و  ــعي مي كن ــروزي در نقاط مختلف جهان س ــاي ام خانواده ه

منحصر به  فرد از خانواده و روابط حاكم بر آن ارائه كند. 
در دنياي امروز ارائه تعريفي روشن از مفهوم خانواده دشوار به نظر مي رسد؛ 
ــت كه تاكنون سابقه  ــكل گيري اس چرا كه انواع گوناگوني از خانواده در حال ش
ــد فزاينده  فردگرايي شكل هاي  ــته است. روند عقالني  شدن زندگي و رش نداش

نويني از زندگي خانوادگي را به وجود آورده است.  
ــت كه از آن ميان مي توان به مفهوم  ــن اثر دربر دارنده عناوين متعددي اس اي
ــيمات اجتماعي، تغييرات  ــاختار آن، تعامل و معنا در خانواده، تقس خانواده و س
جمعيت شناختي، خشونت و بدرفتاري، شكل خانواده، پدر بودن و مادر بودن، 

خانواده و دولت اشاره كرد. 
هدف اصلي اين كتاب جمع بندي مناسب تمامي موضوعات مهمي است كه 
ــي خانواده ارائه شده و در پژوهش هاي اين حوزه  تاكنون در حوزه جامعه شناس

مورد نظر بوده است.
ــت كه تاكنون در  ــي جامع از تمامي مباحثي اس ــدف  ديگر نيز ارائه نگرش ه

كشورهاي مختلف جهان در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است. 
ــت كه در دنياي امروز، ما با ظهور خانواده از نوع  چيل بر اين نظر اس
ــعي مي كنند  ــاس ناامني كرده و س ــد آن مواجهيم؛ چرا كه افراد احس جدي
ــتقل، اما در  ــه جاي زندگي در يك خانواده به صورت خانواده هايي مس ب

نزديكي يكديگر زندگي كنند.

همدان پيام: سخن گفتن از شهيدي با ابعاد گوناگون،  از اسوه اي كه جمع 
اضداد بود، از آهن و اشك،  از شير بيشه نبرد و عارف شب هاي قيرگون، از 

پدر يتيمان و دشمن سرسخت كافران بسيار سخت است.
ــريع بر حيات كوتاه، اما پرحادثه و سراسر  ــت گذرا و س اين مروري اس

تالش، ايثار، عشق و فداكاري شهيد دكتر مصطفي چمران.
دكتر مصطفي چمران در سال 1311 در تهران، خيابان پانزده خرداد، بازار 

آهنگرها، سرپولك متولد شد.
ــه انتصاريه آغاز كرد و در دارالفنون و  ــالت خود را در مدرس وي تحصي
البرز دوران متوسطه را گذراند؛ در دانشكده فني دانشگاه تهران ادامه تحصيل 
داد و در سال 1336 در رشته الكترومكانيك فارغ التحصيل شد و يك  سال به 

تدريس در دانشكده  فني پرداخت.
ــتفاده از بورس تحصيلِي شاگردان ممتاز، به آمريكا  ــال 1337 با اس در س
ــد و پس از تحقيقات  علمي در جمع معروف ترين دانشمندان جهان  اعزام ش
ــگاه آمريكا – بركلي- با ممتازترين  ــگاه كاليفرنيا و معتبرترين دانش در دانش

درجه علمي موفق به اخذ دكتراي الكترونيك و فيزيك پالسما شد.
 فعـاليت هاي اجتماعي

ــير قرآن مرحوم آيت ا... طالقاني، در مسجد  ــالگي در درس تفس از 15س
ــهيد مرتضي مطهري و بعضي از  ــتاد ش ــفه و منطق اس هدايت و درس فلس
اساتيد ديگر شركت مي كرد و از نخستين اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان 
ــر مصدق از مجلس  ــي دوران دكت ــران بود.  در مبارزات سياس ــگاه ته دانش
ــدن صنعت  نفت شركت داشت و از عناصر پرتالش در  چهاردهم تا ملي ش
پاسداري از نهضت  ملي ايران در كشمكش هاي مرگ و حيات اين دوره بود. 
ــقوط حكومت دكتر مصدق،  به نهضت  بعد از كودتاي ننگين 28 مرداد و س
مقاومت ملي ايران پيوست و سخت ترين مبارزه ها و مسئوليت هاي وي عليه 
ــد و تا زمان مهاجرت از ايران، بدون خستگي  ــتبداد و استعمار شروع ش اس
ــد و خطرناك ترين  ــاه جنگي ــود، عليه نظام طاغوتي ش ــا همه قدرت خ و ب

مأموريت ها را در سخت  ترين شرايط با پيروزي به انجام رسانيد.
ــركوب ظاهري مبارزات  ــال 1342 و س پس از قيام خونين 15 خرداد س
ــورانه و  ــت به اقدامي جس ــري امام خميني(ره) دس ــلمان به رهب ــردم مس م
سرنوشت ساز مي زند و به همراه بعضي از دوستان مؤمن و هم فكر، رهسپار 
ــال، در زمان عبدالناصر،  سخت ترين دوره هاي  ــود و مدت دو س مصر مي ش

چريكي و جنگ هاي پارتيزاني را مي آموزد.
  در لبنان

بعد از وفات عبدالناصر، ايجاد پايگاه چريكي مستقل، براي تعليم مبارزان 
ــود تا چنين  ــپار لبنان مي ش ايراني، ضرورت پيدا مي كند؛ بنابراين وي رهس

پايگاهي را تأسيس كند.
 پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران

ــران، بعد از 23  ــالمي اي ــكوهمند انقالب اس ــر چمران با پيروزي ش دكت
ــات انقالبي و علمي خود  ــاز مي گردد. همه تجربي ــال هجرت، به وطن ب س
ــه و قاطعانه  ــوش و آرام ولي فعاالن ــالب مي گذارد؛ خام ــت انق را در خدم
ــتين گروه   ــازندگي مي پردازد و همه تالش خود را صرف تربيت نخس به س
ــعدآباد مي كند، سپس در شغل معاونت نخست وزير  پاسداران انقالب در س

در امور انقالب شب و روز خود را به خطر مي اندازد تا سريع تر و قاطعانه تر 
ــره در قضيه فراموش  ــا اينكه باالخ ــتان را حل و فصل كند ت ــأله كردس مس
ــداكاري او بر  ــجاعت و ف ــاوه» قدرت ايمان و اراده آهينن و ش ــدني «پ ناش

همگان ثابت مي  شود.
 وزارت دفـاع

ــد و از طرف رهبر  چمران بعد از اين پيروزي بي نظير به تهران احضار ش
عاليقدر انقالب، امام خميني(ره)، به وزارت دفاع منصوب شد.

 مجلـس
دكتر مصطفي چمران در نخستين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي، 
ــد و تصميم داشت در تدوين  ــوي مردم تهران به نمايندگي انتخاب ش از س
ــعي و تالش  ــن و نظام جديد انقالبي، بخصوص در ارتش،  حداكثر س قواني
ــته ارتش  ــته  ارتش به نظامي انقالبي و شايس ــاختار گذش خود را بكند تا س

اسالمي تبديل شود. 
ــپس به نمايندگي رهبر كبير انقالب اسالمي در شوراي عالي دفاع  وي س
ــد و مأموريت يافت تا به طور مرتب گزارش كار ارتش را ارائه  منصوب ش

كند.
 در خوزستـان

ــدند و او با تربيت و  ــي از رزمندگان داوطلب، به ِگرد او جمع ش گروه
ــازماندهي آنان، ستاد جنگ هاي نامنظم را در اهواز تشكيل داد. اين گروه  س

كم كم قوت گرفت و منسجم شد و خدمات زيادي انجام داد. 
 محرم، ماه شهادت و پيروزي سوسنگرد

ــخت به فتح سوسنگرد  ــخير اهواز، صدام س ــمن از تس پس از يأس دش
ــهر  ــيه را تكميل كند و براي دومين بار به آن ش ــته بود تا روياي قادس دل بس
مظلوم حمله كرد و سه روز تانك هاي او شهر را در محاصره گرفتند و روز 

سوم تعدادي از آنان توانستند به داخل شهر راه يابند.
ــجاع خود  ــران كه از محاصره تعدادي از ياران و رزمندگان ش دكتر چم
ــار و تالش فراوان خود و حضرت  ــخت برآشفته بود،  با فش ــهر س در آن ش
آيت ا... خامنه اي، ارتش را آماده كرد كه براي نخستين بار دست به يك حمله 
ــپاه  ــه  آفرين نابرابر بزند و خود نيز نيروهاي مردمي و س ــاك و حماس خطرن
ــازماندهي كرد و با نظمي نو و شيوه اي جديد  ــداران را در كنار ارتش س پاس

از جانب جاده اهواز- سوسنگرد  به دشمن يورش بردند. 
 به سوي قربانگاه

در سحرگاه سي ويكم خردادماه سال 60، ايرج رستمي فرمانده منطقه دهالويه 
ــهادت رسيد و دكتر چمران به شدت از اين حادثه افسرده و ناراحت بود.  به ش
غمي مرموز همه رزمندگان ستاد، بخصوص رزمندگان و دوستان رستمي را فرا 
گرفته بود. چمران، يكي ديگر از فرماندهانش را احضار كرد و خود او را به جبهه 

برد تا در دهالويه به جاي رستمي معرفي كند.
 شهـادت

ــاعات بامداد شروع شده بود و عالوه بر  ــتين س آتش خمپاره كه از نخس
ــت و دكتر چمران  ــري نيز گرفته بود، باريدن گرف ــتمي قرباني هاي ديگ رس
ــوند و از هم فاصله  ــرعت از كنارش متفرق ش ــتور داد رزمندگان به س دس
بگيرند. يارانش از او فاصله گرفتند و هر يك در گودالي مات و مبهوت در 
ــا در اطراف او به زمين خورد و  ــار حادثه اي جانكاه بودند كه خمپاره ه انتظ
ــاني كه  با اصابت يكي از خمپاره هاي صداميان، يكي از نمونه هاي كامل انس
مايه  مباهات خداوند است، يكي از شاگردان متواضع علي(ع) و حسين(ع)، 
يكي از عارفان سالك راه حق و حقيقت و يكي از ارزشمندترين انسان هاي 
ــت  ــه و يكي از ياران باوفاي امام خميني(ره) از ديار ما رخت بربس علي گون

و به ملكوت پيوست.
تركش خمپاره دشمن به پشت سر دكتر چمران اصابت كرد و تركش هاي 
ــتاده بودند، شكافت و  ــينه دو يارش را كه در كنارش ايس ديگر صورت و س
ــيون رزمندگان و دوستان و برادران باوفايش به آسمان برخاست.  فرياد و ش

او را به سرعت به آمبوالنس رساندند. 
ــهيد دكتر چمران ناميده شد،  ــتان سوسنگرد كه بعداً به نام ش در بيمارس
ــد و آمبوالنس به طرف اهواز شتافت، ولي افسوس  كمك هاي اوليه انجام ش
ــم بي جانش به اهواز رسيد و روح او سبكبال و با كفني خونين  كه فقط جس
ــش پرواز كرد  ــار ملكوتيان و نزد خداي خوي ــاس رزم او بود، به دي ــه لب ك
ــناس ما،  ــان مردم حق ش ــروردگار را لبيك گفت.  امواج خروش ــداي پ و ن
خشمگين از اين جنايت صدام و اندوهبار و اشك آلود،  پيكر پاك اين شهيد 

بزرگوار را در اهواز و تهران تشييع كردند.

به مناسبت شهادت عارف سالك راه حق و حقيقت

شهيد چمران، از ارزشمندترين 
انسان هاي علي گونه بود

«گرگ سالى» در غياب نويسنده اش رونمايى شد
همدان پيام: مراسم بزرگداشت اميرحسين فردى و رونمايى از رمان «گرگ سالى» آخرين اثر 

وى با حضور اهالى فرهنگ و ادب برگزار شد.
ــالى» با حضور  ــين فردى و رونمايى از رمان «گرگ س ــت زنده ياد اميرحس ــم نكوداش مراس

نويسندگان، شاعران، مسئوالن فرهنگى و كشورى برگزار شد.
به گزارش فارس، در اين مراسم كه جمع كثيرى از دوستان زنده ياد اميرحسين فردى حضور 
داشتند آخرين كتاب تأليف شده اين نويسنده انقالبى در حضور خانواده وي رونمايى شد. اين 

كتاب جلد دوم رمان «اسماعيل» است كه به همت انتشارات سوره مهر منتشر شد.

نمايش «باغ زالزالك» روى پرده مى رود
همدان پيام: نمايش كمدى «باغ زالزالك» به كارگردانى سعيد باغبانى از ابتداى تيرماه در آمفى 

تئاتر مجتمع فرهنگى سينمايى شهيد آوينى همدان به روى صحنه مى رود.
ــدان، باغبانى در  ــتان هم ــالمى اس ــاد اس به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارش
ــندگى داوود فتحعلى بيگى و آهنگسازى  خصوص اين نمايش بيان كرد: «باغ زالزالك» به نويس
ــلطان تصاحب شده و وى به  ــت كه باغش توسط س ــياهى اس مرتضى بختيارى روايت غالم س

قصد وارد شدن به قصر سلطان ترفندهاى مختلفى را به كار مى بندد.
ــماعيل طاهرى، مصطفى بيگى،  اين كارگردان ادامه داد: در اين نمايش على اصغر هندى، اس
ليال شهابى، باران عرفانى، مسعود كيانى، محمود غالمى، حسين بسطامى، ليال راستين، معصومه 

صامت، شقايق پيامبرى و آرش بيات به ايفاى نقش مى پردازند.
وى يادآور شد: «باغ زالزالك» از يكم تيرماه به مدت 15 شب ساعت 18و30 دقيقه در سالن 

آمفى تئاتر مجتمع فرهنگى سينمايى شهيد آوينى همدان به روى صحنه مى رود.

برگزاري جنگ شادى در مجتمع فرهنگى و هنرى مالير
ــتان مالير گفت: به مناسبت نيمه  ــالمى شهرس ــاد اس همدان پيام: رئيس اداره فرهنگ و ارش

شعبان؛ مراسم جنگ شادى در مجتمع فرهنگى هنرى مالير برگزار مى شود.
ــالمى استان همدان، محمود مصباح  ــاد اس به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارش
افزود: همزمان با فرا رسيدن ايام با سعادت نيمه شعبان و ميالد پر نور و سرور حضرت صاحب 

الزمان (عج) جنگ شادى در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى مالير برگزار مى شود.
ــنبه يكم تا  ــتى وحيد فالحى از روز ش وي ادامه داد: جمعى از هنرمندان ماليرى به سرپرس
ــادى را به روى صحنه  ــالن آمفى تئاتر مجتمع فرهنگى و هنرى مالير جنگ ش ــر ماه در س 12تي
ــم هنرى شامل نمايش طنز، موسيقى، مسابقه حضورى  خواهند برد. مصباح تصريح كرد: اين مراس
همراه با اهداى جايزه با اجراى عمو ارژنگى مجرى برنامه هاى كودك و نوجوان شبكه سيماى استان 
همدان و كارگردانى هنرى محمدجواد چهاردولى است. وى خاطرنشان كرد: اين برنامه هنرى در دو 

سانس در ايام فوق ساعت 16 تا 17و30 دقيقه و 18 تا19و30 دقيقه اجرا مى شود.

آگـهي فراخوان مزايده عمومى

شركت آب و فاضالب روستائى استان همدان

مرحله اول شماره:913017

روز پنجشنبه: مورخه 1392/3/30
نوبت  دوملهاول

شركت آب و فاضالب روستائى استان همدان
 در نظر دارد خودروهاي ذيل را از طريق برگزارى مزايده عمومى به فروش رساند.

* ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده عمومى درج گرديده است  .
  - خريدار بايستى داراى اهليت قانونى باشد. - مبلغ تضمين شركت در مزايده به ميزان 
ده درصد مبلغ پيشنهادى مى باشد كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده را 
ضمانت نامه بانكى ، اوراق مشاركت و يا فيش واريزي در وجه شركت آبفار ضميمه پيشنهاد 

قيمت تسليم نمايد .
-  كليه واجدين شرايط مى توانند از مورخ1392/03/29لغايت پايان وقت ادارى مورخ 1392/04/04 
جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادهاي شركت واقع در همدان ، بلوارآيت اله كاشانى ، بلوك 

يك - و همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت هاى ذيل مراجعه نمايند .
www.iets.mporg.ir :1- پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور

www.Abfarhamedan.ir :2-  شركت آب و فاضالب روستايي استان همدان
- شايان ذكر است تهيه اسناد جز از محل فوق الذكر مورد تائيد كميسيون معامالت نمى باشد.  مهلت 
تحويل پاكت پيشنهاد و مدارك به دبيرخانه شركت به آدرس مذكور از  مورخ 1392/04/05 لغايت 
پايان وقت ادارى مورخ   1392/04/19 مى باشد . ضمنًا بازگشائى پاكات پيشنهادى در روز پنج شنبه 
مورخ 1392/04/20 راس ساعت 9 صبح در اتاق كميسيون معامالت اين شركت طبق آدرس مزبور 
انجام مى شود .  به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك و 
نظاير آن و همچنين پيشنهادات مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتى كه خارج از موعد مقرر در آگهى  

واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
( مشخصات وسايط نقليه )

شماره شاسيشماره موتورشماره پالكمدلنوع خودرورديف
13212488205155983200360 الف11- ايران 138318سوارى سمند1
915485142NAG08NPED40064 الف11- ايران 138418مزدا دوكابين2
NDPE01351 91348570084 الف11- ايران 138418مزدا دوكابين3
NDPE01155 91748712984 الف11- ايران 138418مزدا دوكابين4
916487062NAG08NPED40059 الف11- ايران 138418مزدا دوكابين5

هر يك از خودروها  به صورت جداگانه قيمت گذارى گردد .

آگـهي مناقصه عمومى

 روابط عمومى شركت آب و فاضالب روستائى استان همدان

مرحله يك شماره:923003

روز پنجشنبه: مورخه 1392/3/30
ك نوبت  اولله

شركت آب و فاضالب روستايي استان همدان
مشخصات  و  نقشه  طبقه  را  ذيل  پروژه  خود  عمراني  اعتبارات  محل  از  دارد  نظر  در   
مربوطه بر اساس فهرست بهاي 1388 از طريق برگزاري مناقصه عمومي به صورت 
يك مرحله اي به پيمانكاران واجد شرايط و داراي تجربه و سوابق كافي و مفيد در امور 

مربوطه كه تمايل به همكاري دارند واگذار نمايد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه دراسناد مناقصه عمومي درج گرديده است.

- انجام دو پروژه همسان اجرايي و ارائه اسناد آن به همراه رضايت نامه ضروريست.
پيشنهاددهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده را فيش واريزي، اوراق مشاركت ويا ضمانت نامه بانكي معتبر در 

وجه شركت آبفار ضميمه اسناد مناقصه به شركت تسليم نمايد.
- كليه واجدين شرايط مي توانند از مورخه 1392/3/30 لغايت پايان وقع اداري مورخه 1392/4/5 جهت دريافت 
جهت  همچنين  و  يك  بلوك  كاشاني،  آيت ا...  بلوار  همدان،  در  واقع  شركت  قراردادهاي  امور  به  مناقصه  اسناد 

كسب اطالعات بيشتر به سايت هاي ذيل مراجعه نمايند.
www.iets.mporg.ir :1- پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور

www.Abfarhamedan.ir :2-  شركت آب و فاضالب روستايي استان همدان
- شايان ذكر است تهيه اسناد جز از محل فوق الذكر مورد تأييد كميسيون معامالت نمي باشد.

* بديهي است مهلت تحويل پاكات پيشنهاد  ومدارك به دبيرخانه شركت به آدرس فوق از مورخه 1392/4/6 
لغايت پايان وقت ادارى مورخه 1392/4/19 بوده و به پيشنهادات واصله پس از ساعت و تاريخ فوق ترتيب اثر 
داده نخواهد شد. ضمنًا بازگشايي پاكات پيشنهادي در روز پنجشنبه مورخه 1392/4/20 رأس ساعت 9 صبح در 

اتاق كميسيون معامالت اين شركت طبق آدرس مزبور انجام مي شود.
الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تأييد از مراجع ذي صالح قيمت پيشنهادي خود را 

تسليم كه در صورت تخلف، ضمانتنامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد.
به پيشنهادات فاقد امضا و مهر، سپرده، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادات 

مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه خارج از موعد مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
روستا/ پروژه

مدت شهرستانمجتمع
شاخص مبلغ اوليهاجرا

حداقل مبلغ ضمانتنامهتعديل
رتبه

تهيه 
مصالح

چاه مكانيكي 
كاوش هاي 6/750/000ندارد3441/996/700 ماهكبودراهنگسوباشي(ضربه اي)

پيمانكارزميني

بدون آب، كتاب زندگي را بايد بست
ارتباط با سرويس فرهنگى
 farhang@hamedanpayam.com
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