
C MC MC M

يادداشتيادداشت

فرهنگ

8

جامعه

5

ورزش

7
www.HamedanPayam.com سال نهم  شماره 1765  8 صفحه + نيازمندى  300 تومان  سه شنبه  3 ارديبهشت ماه 1392  12 جمادى الثانى 1434  23 آوريل 2013

44پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

2
تا انتـخابات

بـا  واليتـى  انتخاباتـى  جلسـه   ■
150نماينده 

دولـت  جنـاح  ميرتاج الدينـى:   ■
كانديدا خواهد داشت 

■ كانديداتـورى يـك وزيـر ديگر 
احمدى نژاد 

■ انتشـار كتاب تبليغاتى از سـوى 
برخى كانديداها 

■ هـادى خامنه اى رئيس شـوراى 
هماهنگى جبهه اصالحات شد

■ باهنـر: به نفـع الريجانـى كنار 
نمى روم

■ عـارف: مخالـف كانديدا شـدن 
رئيس جمهورهاى سابق هستم

■ افسـانه بايگان كانديداى دولت 
است 

■ قاليبـاف: معـاون اولـى من يك 
4شوخى  است

راه آهن همدان
نيازمند پيگيرى بيشترى 

است
ــى نماينده همدان  همدان پيام: به تازگ
ــالمي از  ــوراي اس و فامنين در مجلس ش
روند اجرايي راه آهن همدان- تهران انتقاد 
كرده و بر توجه بيش از پيش مسئوالن به 

موضوع تأكيد نموده است. 
البته وى پس از برگزارى جلسه استاندار 
ــس جمهورى  و  ــدان و معاون اول رئي هم
پيگيرى هاى صورت گرفته توسط مديريت 
ارشد استان، در خصوص حل مشكل مزبور 
ــيدن طرح مذكور اظهار  ــرانجام رس و به س

اميدوارى كرده است.

اين بار اما راه هموار نيست 

ياران دولت در راه بهشت

وعده تعيين تكليف خودرو تا چهارم ارديبهشتوعده تعيين تكليف خودرو تا چهارم ارديبهشت

قيمت  خودرو قيمت  خودرو 
چهارشنبه نهايى مى شود؟چهارشنبه نهايى مى شود؟ رئيس سازمان نظام پزشكى مالير:

راه جلوگيرى از گرفتن زيرميزى 
ايجاد بيمارستان خصوصى است

كشف سرديس دوره ساسانى 
در همدان

معمارى اللجين 
بى نصيب از سفال
ــاخت  ــفالگري س يكي از هنرهاي س
كاشي دست ساز است كه امروزه بيشتر به 
صورت كاشي معرق ساده و كتيبه نگاري 

با رنگ هاي متنوع ساخته مي شود.

پاس خواهان تعويق 
ديدارهاي پلي آف شد
ــث در  ــرف و حدي ــا ح ــن روزه اي
خصوص رواج تباني در فوتبال حرف اول 
را مي زند و اين شايعات در ليگ دسته اول 

از قوت بيشتري برخوردار است.

آمار فوتي هاي جاده اى 
نوروز 92 استان همدان 
اعالم شد
ــكي قانوني استان همدان  مديركل پزش
گفت: تعداد فوتى هاي حوادث رانندگي در 
نوروز امسال (25 اسفند 91 تا 15 فروردين 

92)، در استان 37 نفر بوده است.

اصالحيه قانون انتخابات شوراها ابالغ شد      رصد انتخابات از سوى نيروهاى مسلح

همدان پيام: 8 سال از روزگارى كه عده اى 
ــگفتى و  ــا» در كمال ش ــهردارى چى ه از «ش
ــت به پاستور را با سرعت  ناباورى مسير بهش

ــذرد. مديران  ــد مى گ ــزى پيمودن حيرت انگي
ــهردارى تهران  ــان احمدى نژاد در ش و معاون
ــم نمى گنجيد كه  ــان ه ــچ گاه در مخيله ش هي

ــوند  روزى با چنين ارتقاى منصب روبه رو ش
ــت جمهورى و  ــان راحت به نهاد رياس و چن
ــد. اما حاال بعد از 8  ــا راه پيدا كنن وزارتخانه ه

ــت آن روزگار عده اى از مديران  سال از گذش
دولت بار ديگر سوداى بازگشت به بهشت را 

دارند به چه دليل بخوانيد.

استاندار همدان خبر داد

ضرورت ارائه راهكار جدى 
در ريشه كنى بيسوادى
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نيازمندى هاى صبح استان همدان

تلفن تماس: 8264400

آگـهي مناقصه

اداره روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى همدان

دانشگاه آزاد اسالمي همدان در نظر دارد: كليه امور مربوط به نگهداري فضاي سبز 
و انجام امور خدماتي و نظافتي خود را به صورت حجمي و مجزا به شركت هاي مرتبط، از 

طريق برگزاري مناقصه عمومي واگذار نمايد.
لذا واجدين شرايط مي توانند تا ده روز پس از انتشار آگهي روزنامه، براى دريافت اسناد و 
مدارك شركت در مناقصه به دبيرخانه دانشگاه واقع در طبقه همكف ساختمان اداري مهر 
مراجعه نمايند. براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 4494059-0811 تماس حاصل 

فرماييد.
دانشگاه در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 
ضمنا هزينه آگهي روزنامه بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

دانشگاه آزاد اسالمي همدان 

آگـهي منـاقصه نوبت اول

اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان

ميراث  كل  اداره  مي رساند  اطالع  به 
گردشگري  و  دستي  صنايع  فرهنگي، 
اجراي  جهت  دارد  نظر  در  همدان  استان 
ذيصالح  پيمانكار  انتخاب  جهت  ذيل  پروژه 

اقدام نمايد.
براى  مي آيد  عمل  به  دعوت  متقاضيان  از  لذا 
 92/2/13 تاريخ  تا  مناقصه  اسناد  دريافت 
يا  و  نموده  مراجعه  كل  اداره  اين  فني  دفتر  به 
براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي 

3-8274771 تماس حاصل نمايند.
نمونه  منطقه  دسترسي  راه  اجراي   .1

گردشگري تپه ابوذر نهاوند
2. برآورد اوليه: 800 ميليون ريال

3. مدت اجراي طرح: 3 ماه

اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى استان همدان

دعوت به همكارى

09121110497 اعرابى
مهندس صنايع غذايى

ترجيحًا متاهل 
و با سابقه كار مفيد

پالت چوبى
تعداد محدودىتعداد محدودى پالت چوبى 

به فروش مى رسد

فروشى

تلفن: 09123102004

تبريك و تهنيت
برادر ارجمند جناب آقاى

ابوالفضل دهله اى
انتصاب بجا و شايسته 
حضرتعالى را به سمت

بخشدار محترم اللجين
كه نشان از لياقت و درايت شما دارد
 را صميمانه تبريك و تهنيت عرض
 نموده موفقيت روزافزون جنابعالى 

را از درگاه ايزد يكتا خواهانيم.
على حسين ذوالفقارى

ولى ا... اژدرى و حميد رجبى راغب

6 هزار و 299 نفر 
داوطلب شورا
در استان

ــوراهاى اسالمى شهر  همدان پيام: با پايان يافتن زمان ثبت نام چهارمين دوره از انتخابات ش
و روستا آمار نهايى داوطلبان در استان همدان به 6 هزار و 299 نفر رسيد. 

ــريح آمار نهايى داوطلبان اين  ــتاد انتخابات استان در تش ــمى فرزاد، رئيس س عليرضا قاس
ــهر و روستا گفت: از مجموع 6 هزار و 299 نفر،  701 نفر در  ــوراهاى ش دوره از انتخابات ش
ــتان همدان، يك هزار و 122 نفر در شهرستان مالير، 691 نفر در شهرستان رزن،  523  شهرس
ــتان نهاوند، 565 نفر در شهرستان تويسركان،   ــتان اسدآباد، 944  نفر در شهرس نفر در شهرس
ــام خود را نهايى  ــتان كبودراهنگ ثبت ن ــتان فامنين و 821 نفر در شهرس ــر در شهرس 313 نف

كردند. اخبار تكميلى در شماره بعدى منتشر خواهد شد.

■ روساى محترم ستادهاى تبليغاتى كانديداهاى رياست جمهورى در استان
■ كانديداهاى محترم مجلس از حوزه انتخابيه تويسركان
■ كانديداهاى محترم شوراهاى اسالمى شهرها و روستاها

تلفن: 8264433 - 0811 (ستاد انتخابات روزنامه)

سـتيم
شمـا ه

ر تمـاس 
منتظـ

چاپخانه پيام رسانهچاپخانه پيام رسانه wwwwww..
HamedanpayamHamedanpayam

..comcomپيام آدينهپيام آدينه 1000606610006066
سامانه پيامكسامانه پيامك

مشاوره رايگانمشاوره رايگان روزنامه روزنامه 
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اخبار

خبر

يادداشت

خبر

شنيده
shenide@hamedanpayam.com

راه آهن همدان
نيازمند پيگيرى بيشترى است

ــالمي از  ــوراي اس همدان پيام: به تازگى نماينده همدان و فامنين در مجلس ش
ــئوالن  روند اجرايي راه آهن همدان- تهران انتقاد كرده و بر توجه بيش از پيش مس
ــت. البته وى پس از برگزارى جلسه استاندار همدان و  به موضوع تأكيد نموده اس
ــط مديريت ارشد  معاون اول رئيس جمهورى  و پيگيرى هاى صورت گرفته توس
ــرانجام رسيدن طرح مذكور اظهار  ــتان، در خصوص حل مشكل مزبور و به س اس

اميدوارى كرده است
ــته از خلف وعده مسئوالن در خصوص ريل گذري اين خط  انتقاد اخير خجس
ــانه اي شد كه قبل از آن معاون عمراني  ــرفت آن در شرايطي رس آهن و ميزان پيش
ــي و ارزيابي پروژه هاي مربوط به طرح «مهر ماندگار»  ــه بررس ــتاندار در جلس اس
ــتان پيشرفت هاي خوبي  ــتان گفته بود كه در زمينه طرح هاي «مهر ماندگار» اس اس

صورت گرفته و اعتبارات ملي مناسبي به اين طرح ها اختصاص يافته است.
ــده در مورد پروژه راه آهن گفته بود:  ــرو سامرى همچنين در جلسه ياد ش خس
ــت كه پيشرفت  ــتان اس راه آهن همدان- تهران از طرح هاي مهم «مهر ماندگار» اس
ــت كه با  ــته و كار ريل گذاري اين پروژه روزي يك كيلومتر اس ــيار خوبي داش بس
ــد،  ــت اين ريل گذاري به روزي دو كيلومتر برس ــري صورت گرفته قرار اس پيگي

همچنين كار ريل گذاري راه آهن غرب كشور هم در حال انجام است.
ــل اعتبارات ملي  ــص اعتبارات جديد از مح ــد نيز از تخصي ــد روز بع وى چن
ــازي به پروژه هاي مهم استان در هماهنگي با وزير و معاونان  وزارت راه و شهرس
ــرح «مهر ماندگار» در  ــرفت ط ــن وزارتخانه، خبر داده و ضمن رضايت از پيش اي
ــده كه عمدتًا جنبه زيرساختي  ــبت به اتمام طرح ها و پروژه هاي ياد ش ــتان نس اس
ــود، اظهار  ــازي مربوط مي ش ــتر آنها به حوزه راه و شهرس و زيربنايي دارند و بيش

اميدواري كرده است.
ــته، ابراهيم كارخانه اي ديگر نماينده  ــتان سال گذش نكته قابل توجه اينكه تابس
ــتور ويژه  ــاح راه آهن مذكور تا پايان مرداد 92 و دس ــن هم از افتت ــدان و فامني هم
ــركت  ــخن گفته بود. از طرفي مديرعامل ش ــورى در خصوص آن س رئيس جمه
ــور نيز در آغاز ريل گذاري راه آهن  ــاخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كش س
ــد.  ــدان- تهران تأكيد كرده بود كه اين طرح تا پايان تيرماه 92 به پايان مي رس هم
همچنين در نخستين شوراي اداري همدان در سال جديد، قهرماني مطلق فرماندار 
ــت كه تا پايان دولت دهم، راه آهن همدان-  ــعي ما بر اين اس همدان گفته بود س

تهران افتتاح شود.
حال پس از گذشت چند ماه از عمليات ريل گذاري راه آهن همدان- تهران كه 
از جمله طرح هاي مهم ملي به حساب مي آيد و در شرايطي كه رئيس جمهورى بر 
تسريع در اتمام كار اين پروژه تأكيد نموده  است، خجسته نماينده همدان و فامنين 
ــوراي اسالمي از روند نامطلوب اجراي اين طرح مهم انتقاد كرده و  در مجلس ش

خواستار پيگيري بيشتر موضوع از سوي مسئوالن اجرايي شده است. 
راه آهن تهران- همدان- سنندج كه جزو طرح هاي ملي بوده و عمليات اجرايي 
ــت، اكنون در قالب يكي از پروژه هاي مهم «مهر  ــده اس ــال ها قبل آغاز ش آن از س

ماندگار» تعريف شده كه بايد تا پايان دولت دهم به بهره برداري  برسد.
ــرح راه آهن همدان - تهران از جمله  ــن نكته را هم نبايد فراموش كرد كه ط اي
ــه چندين بار از  ــاده و با اينك ــاح آن به تأخير افت ــه زمان افتت ــت ك طرح هايي اس
ــخن گفته اند، اما بر اثر عوامل متعددي از جمله تخصيص نيافتن  بهره برداري آن س
ــوء مديريت ها، چنين پروژه مهم و اثرگذار در توسعه  بموقع اعتبارات و برخي س

استان همچنان با تأخير طوالني مدت مواجه شده است.
ــته باعث  ــروژه در قالب طرح هاي «مهر ماندگار» نيز نتوانس ــرار گرفتن اين پ ق
ــتان ضمن منتفي  ــازي اس ــردد و مديركل راه و شهرس ــريع در اجراي آن گ تس
ــا پايان  ــم از افتتاح آن ت ــت ده ــروژه در دول ــن پ ــرداري از اي ــتن بهره ب دانس
ــت. هرچند برخى پيگيرى ها در اين زمينه را نبايد  ــخن گفته اس ــهريورماه س ش
ــئوالن اجرايى و نمايندگان  ــده گرفت اما تفاوت هاي موجود در اظهارات مس نادي
ــرانجام اين  ــده تا افكار عمومي همچنان با ابهاماتي در خصوص س مردم باعث ش

پروژه مهم مواجه گردند. 
ــرايط موجود  ــن ميان آنچه بيش از هر چيزى ضرورت دارد، توجه به ش در اي
ــتان و ارائه گزارش هاى دقيق از روند امور و پرهيز از دادن وعده هاى غير قابل  اس
ــت كه همواره بايد مورد  ــخص شده توسط مسئوالن اس تحقق در بازه زمانى مش
ــند و هم روند پيشرفت و توسعه  توجه قرار گيرد تا هم مردم در جريان كارها باش

استان باسرعت، دقت و عقالنيت بيشترى دنبال شود. 
ــده نيز بهتر است اطالعات و گزارش هاى دقيق ترى  در خصوص پروژه ياد ش
ارائه شود و به جاى مشخص نمودن زمان - كه اغلب هم غير قابل تحقق است- 
براى بهره بردارى آن و به تبع آن ايجاد انتظاراتى در بين افكار عمومى، براى تسريع 
ــاح اين طرح مهم ملى، تالش  ــا و كوتاه كردن فاصله زمانى تا افتت ــام كاره در انج
ــرفت امور به  ــبى نيز از اين تالش ها و ميزان پيش كنند و گزارش هاى دقيق و مناس

مردم ارائه دهند.  

ــكى  پزش نظام  ــازمان  س رئيس  ــام:  همدان پي
شهرستان مالير با اشاره به اينكه گرفتن زيرميزى 
ــك از درآمد به  ــودن پزش ــى ب ــى از ناراض ناش
ــل پايين بودن  ــت، گفت: به دلي ــت آمده اس دس
ــكان اين مسأله رايج شده است. به  دستمزد پزش
ــك براى جراحى  ــتمزد يك پزش عنوان مثال دس
آپانديسيت حدود 10 هزار تومان است كه شايد 
ــيارى از پزشكان راضى كننده نيست كه  براى بس
ــكل ايجاد بيمارستان خصوصى  راه حل اين مش

است تا تصميم گيرى بر عهده خود بيمار باشد.
ــكل را در نبود  ــه راه حل اين مش ــا زنگن رض
بيمارستان خصوصى نظارت بيشتر توسط واحد 
نظارت درمان عنوان كرد و اظهار داشت: از ديگر 
مشكالت اين مسأله كمبود پزشك متخصص در 
ــى متخصص  ــت كه به تعداد كاف ــتان اس شهرس
ــتر  ــدارد اما در حال حاضر فعاليت بيش وجود ن
ــأله  ــارت بر درمان مى تواند از اين مس واحد نظ

جلوگيرى كند و آن را كنترل نمايد.
رئيس شوراى اسالمى شهرستان در خصوص 
ــت:  ــكى اظهار داش ــازمان نظام پزش وظايف س
ــازمان يك اتحاديه صنفى ويژه پزشكان و پيرا  س
پزشكان است كه وظيفه نظارت بر اعطاى پروانه 
ــيدگى بر تخلفات  مطب و پروانه كار آنان و رس
ــكيل هيأت بدوى  ــكى با تش احتمالى گروه پزش

انتظامى را بر عهده دارد.
زنگنه در خصوص نحوه انتخاب رياست اين 
ــازمان گفت: انتخابات هر 4 سال يكبار برگزار  س
مى شود كه در ابتدا يك انتخابات اوليه در بين هر 
ــود كه از  پزشكان  ــكى برگزار مى ش جامعه پزش
ــر و 5 نفر از  (متخصــص و غيرمتخصص) 7 نف
جامعه پزشكان (دندانپزشك، علوم آزمايشگاهى، 
ــانس پروانه دار)  ــك نفر ليس ــاز و ي ماما، داروس
ــكى انتخاب  ــره نظام پزش ــوان هيأت مدي به عن
مى شوند و در اين هيأت رأى گيرى از كانديداها 
ــت يك نفر به عنوان  صورت مى گيرد و در نهاي

رئيس سازمان انتخاب مى شود.
وى در ادامه در خصوص برنامه هاى اجرايى 
ــت: در چند محور  ــار داش ــازمان اظه در اين س
ــت برنامه هاى فضاى  ــده اس برنامه ها تعريف ش
ــازى، پيگيرى مسائل مرتبط  فيزيكى و ساختارس
ــوزى ويژه  ــاى بازآم ــزارى دوره ه ــا روند برگ ب
پزشكان، پيگيرى و برنامه ريزى كنگره هاى علمى 

در شهرستان مالير كه تاكنون برگزار نشده است 
ــگاه علوم  ــراى پيگيرى ايجاد دانش ــه اى ب و زمين

پزشكى در شهرستان است.
زنگنه د ادامه داد: تهيه و تأمين مواد مصرفى با 
پيگيرى انجمن هاى حرفه اى، فعال كردن شوراى 
ــكى، تسريع در رسيدگى  حل اختالف نظام پزش
ــى و نيز در  ــأت بدوى انتظام ــه پرونده هاى هي ب
خصوص امكانات رفاهى پزشكان ايجاد شهرك 
ــبز مناسب از  ــكان با فضاى س يا كوى ويژه پزش

جمله ديگر برنامه هاست.
رئيس سازمان نظام پزشكى مالير در خصوص 
ــتان خصوصى در شهرستان اظهار  ايجاد بيمارس
ــه مالير براى  ــت: اداره اوقاف و امور خيري داش
ــتان خصوصى آمادگى دارد كه با  تجهيز بيمارس
موافقت شبكه بهداشت و درمان اميدواريم شاهد 

ايجاد آن در مالير باشيم.
ــاره به اينكه شهرستان توانمندى  زنگنه با اش
ــكى را دارد، اظهار  ــاخت دانشكده علوم پزش س

ــت: با توجه به اينكه شهرستان مالير دومين  داش
ــهرى  ــعت ش ــتان از لحاظ وس ــهر بزرگ اس ش
جمعيت و داشتن متخصصان است ظرفيت ايجاد 
دانشكده را دارد و اين نياز احساس مى شود كه با 
پيگيرى نمايندگان و فراهم كردن زيرساخت هاى 
ــا و همايش هاى  ــه برگزارى كنگره ه آن از جمل
ــردن فضاى فيزيكى و وجود  مختلف و فراهم ك
ــاخه هاى علوم پايه در شهر به دنبال ايجاد  زير ش

آن هستيم.
ــك خانواده و  ــرح پزش ــوص ط وى در خص
ــك خانواده سيستمى  اجراى آن گفت: طرح پزش
ــرفته اروپايى و  ــورهاى پيش ــه از كش ــت ك اس
آمريكايى گرفته شده و در آن كشورها با موفقيت 
ــتلزم ايجاد  ــود اما انجام اين طرح مس اجرا مى ش
تأمين منابع و درآمد معقول براى پزشك است تا 

وى انگيزه ماندن در طرح را داشته باشد.
ــا از جمله  ــكى م ــزود: جامعه پزش زنگنه اف
ــت كه يكى  ــك عمومى جامعه ضعيفى اس پزش
ــط  ــل پرداخت ديرهنگام مبالغ توس ــن دالي از اي
ــك با آنها قرارداد دارد  ــت كه پزش بيمه هايى اس
كه هر چندماه يكبار صورت مى گيرد كه در حال 
ــرايط مناسب اين طرح را با وقفه  حاضر نبود ش
ــت و تصميم بر اجراى طرح در  مواجه كرده اس

بخش هاى دولتى استان است.

ساخت درمانگاه دره مرادبيك همدان با سه ميليارد ريال اعتبار 
ــاخت درمانگاه دره مرادبيك  ــالمت استان همدان از س همدان پيام: مديرعامل مجمع خيرين س

همدان با سه ميليارد ريال اعتبار خبر داد.
محمدصادق صبا افزود: درمانگاه فعلى در منطقه دره مرادبيك همدان فاقد استاندارد الزم است 
و نياز به ساخت درمانگاه با استاندارد هاى مناسب و تجهيزات كامل در اين منطقه احساس مى شود.

ــكان خير استان ساخته مى شود، عنوان  ــط يكى از پزش ــاره به اينكه اين درمانگاه توس وى با اش
كرد: درمانگاهى در روستاى خورونده رزن با اعتبار بيش از دو ميليارد نيز در حال ساخت است.

ــط مجمع در سال گذشته اشاره كرد و گفت:  ــده توس وى در گفتگو با مهر، به اقدامات انجام ش
ــه ميليارد ريال براى  ــتگاه دياليز با اعتبار س ــونوگرافى و دو دس ــتگاه اكو و پرو س خريد يك دس

بيمارستان هاى بعثت و بهشتى از جمله اقدامات مجمع در سال 91 بود.
ــتان نهاوند خبر داد و افزود: مجمع خيرين  ــالمت در شهرس ــكيل مجمع خيرين س صبا از تش

سالمت بزودى در شهرستان مالير نيز تشكيل خواهد شد.

اصالح دانشگاه  از نظر متون و محتوا نياز مبرم كشور است
ــگاه ها از نظر متون و محتوا را نياز مبرم  ــام: نماينده مردم رزن در مجلس اصالح دانش همدان پي
ــد در آن صورت جامعه بهتر و بيشتر  ــت و گفت: اگر دانشگاه فكر اسالمى داشته باش ــور دانس كش

مسير تعالى را خواهد پيمود.
ــالروز اعالم انقالب فرهنگى اظهار  ــاره به س ــلطانى صبور در گفتگو با فارس، با اش عطاء ا... س
داشت: با پيروزى انقالب اسالمى، ايجاد تحولى عميق در نظام آموزشى و فرهنگى كشور در دستور 

كار مسئوالن مرتبط وقت قرار گرفت.
ــى جامعه  ــور تأمين كننده نيازهاى اساس ــت: از آن جا كه نظام آموزش وقت كش وى گف
ــاى منافقين و مخالفان  ــاد و فعاليت گروهك ه ــن مراكز علمى به كانون فس ــالمى نبود اي اس

ــده بود. دين تبديل ش
ــوراى اسالمى ادامه داد: به همين دليل با اعالم انقالب فرهنگى  نماينده مردم رزن در مجلس ش

توسط امام خمينى(ره)، نسبت به ايجاد تغيير در محتواى آموزشى اقدام شد.

ــداي  كاندي رزن  ــابق  س ــده  نماين  -1
ــده  ــهر تهران نيز ش ــوراي ش انتخابات ش
ــح نماينده  ــا محمدمهدي مفت ــت. گوي اس
ادوار گذشته رزن در مجلس اين بار قصد 
ــانس خود را در انتخابات شوراي  دارد ش

شهر تهران بيازمايد. 
ــنيده شده است كه مفتح با برخي از  ش
ــس قصد عضويت  ــابق مجل نمايندگان س
ــهر تهران را دارند. گفتني  ــوراي ش در ش
ــح در انتخابات  ــدي مفت ــت محمدمه اس
ميان دوره اي مجلس نهم در تويسركان نيز 

ثبت نام كرده است.
2- ستاد مردمي قاليباف در بهار افتتاح 
ــت  ــود قرار اس ــد. گفته مي ش خواهد ش
ــتاد مردمي قاليباف يكي از كانديداهاي  س
ــت جمهوري  ــات رياس ــي انتخاب احتمال
ــود.  ش ــدازي  راه ان ــار  به ــتان  شهرس در 
ــتاد بر عهده يكي از  ــت اين س گويا رياس
كانديداهاي نمايندگي مجلس در انتخابات 
ــته قرار خواهد گرفت. گفتني است  گذش
ــتادهاي انتخاباتي قاليباف  ــش از اين س پي
در مركز و برخي شهرستان هاي استان نيز 

شكل گرفته بود.
ــكن مهر به  ــي پروژه هاي مس 3- برخ
ــكل روبه رو شده  علت كمبود اعتبار با مش
ــت. گفته مي شود پروژه مسكن مهر در  اس
ــتان ها علي رغم پيگيري و  ــي از شهرس يك
ــوز تأمين اعتبار  آمد و رفت متقاضيان هن
ــن پروژه با  ــت. گويا تكميل اي ــده اس نش
ــئوالن تاكنون با  ــود وعده و وعيد مس وج

خلف وعده آنها روبه رو بوده است.
ــدان در حال  ــروي انتظامي هم 4- ني
ــت. گفته  ــاي جديد اس ــتخدام نيروه اس
مي شود نيروي انتظامي همدان قرار است 
ــود به صورت  ــل نيروهاي خ براي تكمي
ــد  ــاي جدي ــي نيروه ــراردادي و پيمان ق

استخدام كند. 
ــت كه اين استخدام ها  اين در حالي اس
ــانه هاي  ــاني از طريق رس بدون اطالع رس

عمومي صورت مي گيرد.
ــده  ــه همدان لغو ش ــفر باهنر ب 5- س
ــه  ــت. علت لغو حضور باهنر در جلس اس

سه شنبه مجلس عنوان شده است.

ــدان گفت: نهضت  ــتاندار هم همدان پيام: اس
ــدى براى حل  ــر راهكار ج ــوادآموزى به فك س

مشكل بيسوادى در استان همدان باشد.
ــه  به گزارش فارس، على محمد آزاد در جلس
شوراى آموزش و پرورش استان همدان با اشاره 
ــوادى در جامعه عشاير اظهار داشت:  به نرخ بيس
ــتاى جذب  ــدى و دقيق در راس ــزى ج برنامه  ري
ــاير بايد صورت بگيرد و  ــم براى جامعه عش معل

در نخستين مرحله به اجرا در بيايد.
ــه كن كردن بيسوادى در  وى با تأكيد بر ريش
ــتين و مهمترين وظيفه  استان تصريح كرد: نخس
ــت و نمى تواند  ــرار مردم اس اداره آمار حفظ اس
ــوادآموزى استان قرار  ــمى در اختيار س آمار اس

بدهد.
ــتاندار همدان ادامه داد: اين در حالى است  اس
ــوادآموزى اداره كل آموزش و  ــت س ــه معاون ك
ــمى از بيسوادان استان  پرورش هيچ نوع آمار اس
را ندارد و فقط آمار عددى در اختيار دارد كه اين 
مشكل بيسوادى را حل نمى كند و خود معاونت 
ــمى از  ــوادآموزى بايد اقدام به آمارگيرى اس س

بيسوادان استان كند.
ــاره به اينكه نرخ باسوادى در استان  وى با اش
ــهر ها 82 درصد  ــال به باال در ش ــدان از 6 س هم
ــان  ــت، خاطرنش ــتاها 75 درصد اس و در روس
ــر بگيريم  ــكار را بايد در نظ ــرد: چندين راه ك
ــداد راه بيسوادى در مرحله  و مهمترين راه انس
ــه اگر افراد  ــت؛ چرا ك ــذب الزم التعليم هاس ج
ــوند در مرحله  ــم جذب نش ــن الزم التعلي در س
ــال بيسواد اضافه  خروجى به تعداد افراد بزرگس

مى شود.

ــوزش و پرورش نبايد به  آزاد عنوان كرد: آم
ــنواره شهيد رجايى يا  فكر اختصاص امتياز جش
ــد بلكه بايد  ــتگاه هاى مختلف باش همكارى دس
ــك راهكار جدى براى جلوگيرى  به فكر ارائه ي
ــاعه بيسوادى در استان باشد و برنامه ريزى  از اش
دقيق انجام دهد؛ چرا كه يكى از گرفتارى هاى ما 

ورود بيسوادى به سن الزم التعليم هاست.
  معلمان رزرو در مدارس مشكل ايجاد 

كردند
ــتاندار همدان در بحث جذب آموزشياران  اس
ــمى آموزش و پرورش افزود:  ــتخدام رس به اس
آموزش و پرورش با استخدام رسمى آموزشياران 
ــده كه  ــى با مازاد نيرو روبه رو ش در نظام آموزش

اين مازاد نيرو مشكل ايجاد كرده است.
ــن جمعيت در مدارس به  ــد: اي وى يادآور ش
عنوان معلم رزرو در مدارس به كار گرفته شدند 
ــأله نيز در جاى خودش مشكالتى را  كه اين مس
ايجاد كرده است؛ چرا كه معلم رزرو در مدارس 
ــى در نظام  ــن خود مزاحمت ــكار مى ماند و اي بي

آموزشى مدارس ايجاد مى كند.
ــل  ــه عكس العم ــخ ب ــه در پاس آزاد در ادام
مسئوالن آموزش و پرورش مبنى بر نبودن معلم 
ــتگاه ها  رزرو در مدارس تأكيد كرد: در همه دس
ــوراى آموزش و  ــه ش ضعف وجود دارد و جلس
پرورش جلسه دفاع از آموزش و پرورش نيست 
ــكالت را بررسى و حل  ــديم تا مش و ما جمع ش

كنيم. 
ــوزش و پرورش  ــر آم ــت: اگ ــان داش وى بي
ــوادآموزى جذب  ــياران را در قسمت س آموزش
ــت و  ــكل مازاد نيرو نداش مى كرد اين چنين مش

در بيسوادى و جذب آموزشيار نيز دچار مشكل 
ــان گفت: اگر  ــتاندار همدان در پاي ــد. اس نمى ش
ــكيل مى شود مى خواهيم تا جلسات  جلسات تش
واقعى باشد و در اين جلسات مشكالت احصا و 

راه حل خوب ارائه شود.
 جذب 10 معلم همراه عشاير در همدان 

ــوزش و پرورش همدان  در ادامه مديركل آم
ــذب 10 معلم براى  ــال ج ــال به دنب گفت: امس
آموزش در بين جامعه عشاير هستيم كه اين افراد 
ــاير را در بحث  ــاله بايد عش در يك قرارداد 5 س

آموزشى همراهى كنند.
ــت: تمام  ــم اظهار داش ــاس حسنى محتش عب
ــتان همدان در دو  ــى فرهنگيان اس احكام حقوق
مرحله 20 درصد و 5 درصد صادر شده و مورد 

خاصى باقى نمانده است.
ــا بيان اينكه تمام احكام حقوقى معلمان  وى ب
ــجو صادر شد، عنوان كرد:  و حتى معلمان دانش
ــه جديد دوباره  ــه طاليى فرهنگيان در مرحل بيم
ــت فرهنگيان  ــزودى به دس ــود و ب تنظيم مى ش

خواهد رسيد.
ــدان ادامه  ــوزش و پرورش هم ــركل آم مدي
ــنواره خيرين مدرسه ساز در  ــاله جش داد: هر س
ــتان همدان برگزار مى شود كه امسال نيز روز  اس
ــت ماه در تاالر معلم  ــنبه چهارم ارديبهش چهارش

همدان برگزار خواهد شد.
ــون 15 هزار  ــا كن ــر اينكه ت ــا تأكيد ب وى ب
ــه مناطق  ــتان را ب ــال دوم دبيرس ــوز س دانش آم
ــان كرد: تا پايان  عملياتى اعزام كرديم، خاطرنش
هفته دو كاروان دانش آموزى از ناحيه 2 به مناطق 

عملياتى راهيان نور اعزام مى شوند.

ــم افزود: با پيش رو بودن هفته  حسنى محتش
ــت مقام معلم برنامه ريزى ها در راستاى  بزرگداش
ــده و در برنامه اى  ــام معلم انجام ش تقدير از مق
ــتانى و شهرستانى و كشورى  از معلمان نمونه اس

تجليل خواهد شد.
  ديدار 400 نفر از معلمان نمونه كشورى 

با رهبرى در هفته معلم
ــزود: در هفته معلم 400 نفر از معلمان  وى اف
ــرى ديدار  ــام معظم رهب ــورى با مق ــه كش نمون
ــدار روز 11 يا 18  ــن دي ــت كه اي خواهند داش

ارديبهشت ماه خواهد بود.
مدير كل آموزش و پرورش همدان با اشاره به 
استان تصريح  المپياد هاى دانش آموزى  برگزارى 
كرد: اين بستر مناسب در استان همدان به وجود 
ــى و كيفيت برگزارى  ــرا كه در خروج آمده؛ چ

المپياد ها با رشد 200 درصدى روبه رو هستيم.
ــاركت  مش ــته  گذش ــال  س داد:  ــه  ادام وى 
ــوزان در المپيادهاى علمى دانش آموزى  دانش آم
ــال جارى به 124  40 نفر بود كه اين تعداد در س

نفر رسيده است.
ــكل  ــوص حل مش ــم در خص حسنى محتش
ــال  ــاير نيز افزود: امس ــوادى در جامعه عش بيس
ــراى آموزش در بين  ــه دنبال جذب 10 معلم ب ب
ــتيم كه در يك قرارداد 5 ساله  جامعه عشاير هس

بايد عشاير را در بحث آموزشى همراهى كنند.
ــان در ايام  ــكان فرهنگي ــان به اس وى در پاي
نوروز اشاره كرد و گفت: ستاد اسكان فرهنگيان 
ــزار نفر را  ــدان در ايام نوروز 165 ه ــتان هم اس
ــال گذشته 280  ــبت به س پذيرش كردند كه نس

درصد رشد را شاهد بوديم.

استاندار همدان خبر داد

ضرورت ارائه راهكار جدى در ريشه كنى بيسوادى

رئيس سازمان نظام پزشكى مالير:

راه جلوگيرى از گرفتن زيرميزى
ايجاد بيمارستان خصوصى است

بارش پراكنده 
تا پايان هفته ادامه دارد

همدان پيام: كارشناس هواشناسي همدان بارش هاي پراكنده را تا پايان هفته 
براي آسمان استان پيش بيني كرد.

ــان هفته بارش هاي  ــنا،  عنوان كرد: تا پاي ــهرام حكيمي در گفتگو با ايس ش
ــر تا دو درجه  ــه در اين مدت دماي هوا بين صف ــتان داريم ك ــده در اس پراكن

خواهد بود.
ــان داشته و  وي اضافه كرد: در طول اين مدت وضعيت آب و هوايي نوس
به صورت رگبار است كه در برخي مناطق مانند روزهاي گذشته شاهد بارش 

برف خواهيم بود.
ــاورزان  حكيمي بيان كرد: ادامه اين وضعيت و بويژه كاهش دما براي كش

نگران كننده بوده؛ چرا كه ممكن است درختان دچار سرمازدگي شوند.

از 38 معلم نمونه 
در كبودراهنگ تجليل 

مي شود
ــتان كبودراهنگ از  ــام: در شهرس همدان پي
ــطح مدارس 217  ــده معلمان در س 550 پرون
پرونده تشكيل شده به ستاد منطقه معرفي شده 
و بعد از داوري 38 معلم به عنوان معلم نمونه 

برگزيده شدند.
ــتان  ــرورش شهرس ــوزش و پ ــس آم رئي
كبودراهنگ در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اين 
ــت: علي ا... رمضاني فرهمند  مطلب اظهار داش
ــهيد موسوي پايگاه شهيد نوژه  مدير مجتمع ش
ــده  ــتاني معرفي ش نيز به عنوان معلم نمونه اس
است كه در هفته بزرگداشت مقام معلم تجليل 

خواهد شد.
ــگري در ادامه به برنامه هاي هفته  رضا عس
ــزاري همايش  ــاره كرد و افزود: برگ معلم اش
ــتان كبودراهنگ در  ــل از معلمان شهرس تجلي
ــي واليت، چاپ ويژه نامه هفته  ــالن ورزش س
ــوت از فرماندار و  ــپاس، دع ــگ س ــم، زن معل
ــت صميمي با فرهنگيان، ديدار  برگزاري نشس

با امام جمعه، برگزاري مسابقات، كوهپيمايي، 
ــال، طناب زني  ــس روي ميز، واليبال، فوتس تني
دانش آموزان، برگزاري نشست هاي روشنگري 
ــه هاي  ــبت به تبيين ابعاد وجودي و انديش نس
شهيد مطهري در مدارس متوسطه، سركشي از 
خانواده هاي معظم شهداي فرهنگي، برگزاري 
ــت  ــي، ويزي ــادي و سياس ــت هاي اقتص نشس
ــياحتى  ــكان در روز معلم، تور س رايگان پزش
غار عليصدر ويژه فرهنگيان به صورت رايگان 
ــا  ــئوالن و دهياري ه ــور مس ــا، حض و نيم به
ــبت  ــالكارد به مناس ــب پ ــدارس، نص در م
ــردر ادارات،  ــام معلم بر س ــت مق گراميداش
ــپاس توسط  ــرود معلم در زنگ س اجراي س
مزار  ــاني  عطرافش و  گلباران  ــوزان،  دانش آم
ــهداي فرهنگي توسط دانش آموزان بسيجي،  ش
ــكيل گروهان تربيتي و حلقه هاي صالحين،  تش
ــازماندهي گروه هاي وبالگ نويسي از افراد  س
ــده و اجراي مانور سايبري با موضوع  ثبت ش
انديشه ماندني شهيد مطهري از جمله مهمترين 

برنامه ها مي باشند.
ــان كرد: از 16 نفر از  وي در پايان خاطرنش
بازنشستگان فرهنگي نيز در هفته معلم تجليل 

به عمل خواهد آمد.

برنامه هاي هفته 
عقيدتي سياسي 

سپاه بهار
همدان پيام: مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه 
در سپاه شهرستان بهار عناوين برنامه هاي هفته 
عقيدتي سياسي را كه به مناسبت شهادت استاد 
مرتضي مطهري در سپاه نام گذاري شده است، 

اعالم كرد.
ــد  ــادي امج ــن يارعب ــالم حس حجت االس
ــي در سپاه از هفتم  گفت: هفته عقيدتي سياس
تا سيزدهم ارديبهشت ماه نام گذاري شده است 
ــخص  ــه در اين هفته با توجه به عناوين مش ك
ــده برنامه هاي تربيتي، اخالقي و سياسي در  ش
سطح سپاه نواحي و حوزه هاي مقاومت برگزار 

خواهد شد.
ــتين روز از اين  ــه افزود: نخس وي در ادام
ــهيد مطهري، واليت فقيه  هفته كه با عنوان «ش
و واليت مداري» نام گذاري شده است همايشي 
ــپاه ناحيه بهار  ــاغل در س با حضور كاركنان ش
ــالمي  ــهيد مطهري و انقالب اس با موضوع ش
ــاني از سپاه  و حاكميت ا... با حضور كارشناس

انصارالحسين(ع) استان همدان برگزار خواهد 
شد.

ــپاه  ــئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در س مس
ــت: در دومين روز از هفته  ــتان بهار گف شهرس
ــي كه به عنوان «شهيد مطهري و  عقيدتي سياس
بيداري اسالمي» نام گذاري شده است نشست 
ــاي محوري اين  ــت مطهر كه از برنامه ه حكم
ــي،  ــد بود با حضور هاديان سياس هفته خواه
مربيان عقيدتي نظارت و فرماندهان حوزه هاي 
ــل از مربيان و  ــا هدف تجلي ــيج ب مقاومت بس
ــت نهضت  ــال 91 در جه ــي كه در س هاديان
ــيجيان نقش  ــنگري و بصيرت افزايي بس روش
ــپاه ناحيه انجام  ــتند در محل نمازخانه س داش

مي شود.
وي در ادامه به عناوين سومين و چهارمين 
روز از هفته عقيدتي سياسي با موضوع «شهيد 
ــاره  اش ــالمي»  اس تربيتي  الگوي  و  مطهري 
ــطح  ــرد: در اين دو روز در س ــد ك و تأكي
ــي  ــت هاي سياس ــاي مقاومت نشس حوزه ه
ــيجيان با افكار و انديشه هاي  ــنايي بس و آش
ــدف بصيرت افزايي و  ــا ه ــري ب ــتاد مطه اس
ــنگري با اعزام كارشناسان سياسي برگزار  روش

خواهد شد.

اعمال افراد در گرو پرداخت زكات است
همدان پيام: فرماندار فامنين گفت: بر اساس روايات كسي كه زكات پرداخت 
ــاس حديثي از  ــود حتي نماز او، و بر اس نكند هيچ كدام از اعمالش قبول نمي ش
رسول اكرم(ص) اگر نماز قبول نشود هيچ كدام از اعمال فرد نيز قبول نمي شود.
ــوراي زكات فامنين گفت: دولت نيز با اقدامات خود  ــيني در ش رسول حس
ــترش اين  ــت اعتبار در قالب زكات پروژه كمك قابل توجهي به گس در پرداخ

فريضه كرده است.
ــكيل گردهمايي هايي براي ترويج فريضه پرداخت زكات  وي با تأكيد بر تش
ــات آينده شوراي زكات  ــتان در جلس ــتان بر حضور 25 دهيار شهرس در شهرس

تأكيد كرد.
ــتان فامنين در شوراي زكات ضمن  در ادامه كرمي، مدير كميته امداد شهرس
ــتان را در بحث  ــته فامنين رتبه چهارم اس ــال گذش ــاره به اين مطلب كه س اش
پرداخت زكات مستحب داشته است، گفت: سال گذشته 2 ميليارد و 720 ميليون 

ريال زكات در اين شهرستان جمع آوري شده است.

هر 24 ساعت 9 نفر به 
جمعيت نهاوند اضافه شد

ــد  ــال 1391 در نهاون ــام: س همدان پي
ــه اين رقم زاد  ــوزاد به دنيا آمد ك 3423 ن
ــال قبل آن، 61 درصد  و ولد نسبت به س
ــان  ــت و اين رقم نش ــته اس افزايش داش
مي دهد در اين شهرستان در هر 24 ساعت 

9 نفر به جمعيت اضافه شده است.
ــتان نهاوند با  مدير ثبت احوال شهرس
ــت: از تعداد 3423  ــالم اين مطلب گف اع
ــال گذشته 1725  ــده در س نوزاد متولد ش

نفر دختر و 1698 نفر پسر بود.
علي اسدي منش تصريح كرد: همچنين 
ــته  ــال گذش تعداد 996 مورد وفات در س
ــيد كه اين رقم نسبت به سال  به ثبت رس
ــته است و  ــته 53 مورد كاهش داش گذش
ــان مي دهد در هر 24 ساعت 3 نفر در  نش

اين شهرستان فوت نموده است.
ــداد 599 نفر  ــه داد: از اين تع وي ادام

مرد و 397 نفر زن بوده اند.
اسدي منش از ثبت 2420 واقعه ازدواج 
و نيز 418 واقعه طالق در نهاوند در سال 

91 خبر داد.
ــامي  ــترين اس وي در پايان گفت: بيش
ــده در سال 91 در بين دختران  انتخاب ش
نازنين زهرا، مريم، نرگس و در بين پسران 
اميرعلي، محمد طاها، حسين، اميرحسين 

و علي بوده است.

راه اندازي سامانه بلوتوث 
در كتابخانه 

عالمه مجلسي(ره) مالير
ــتگاه بلوتوث با قابليت  همدان پيام: دس
ــراه در  ــي هم ــان 10 گوش ــال همزم اتص
ــتان  شهرس ــي(ره)  مجلس عالمه  كتابخانه 

مالير راه اندازي شد .
ــي اداره كل  ــزارش روابط عموم به گ
ــتان همدان، به  ــاي عمومي اس كتابخانه ه
ــاني به  ــور ارتقاى كيفيت خدمات رس منظ
ــدان كتاب و مطالعه و نيز افزايش  عالقه من
ــتگاه بلوتوث با  ــوب، دس ــع غير مكت مناب
ــي همراه  قابليت اتصال همزمان 10 گوش
در كتابخانه عالمه مجلسي(ره) شهرستان 
مالير راه اندازي شد. از اين پس مراجعان 
ــن كتابخانه مي توانند از طريق تلفن هاي  اي
ــود را  ــورد نظر خ ــاي م ــراه كتاب ه هم

دريافت كنند.
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ــال از روزگارى كه عده اى  ــام: 8 س همدان پي
ــگفتى و  ــال ش ــا» در كم ــهردارى چى ه از «ش
ــتور را با سرعت  ــت به پاس ــير بهش ناباورى مس

حيرت انگيزى پيمودند مى گذرد. 
ــهردارى  مديران و معاونان احمدى نژاد در ش
ــان هم نمى گنجيد كه  تهران هيچ گاه در مخيله ش
ــوند  ــن ارتقاى منصب روبه رو ش ــا چني روزى ب
ــت جمهورى و  ــاد رياس ــت به نه ــان راح و چن
وزارتخانه ها راه پيدا كنند. اما حاال بعد از 8 سال 
ــده اى از مديران دولت  ــت آن روزگار ع از گذش
ــوداى بازگشت به بهشت را دارند به  بار ديگر س

چه دليل بخوانيد.
ــى در چهارمين دوره انتخابات شهر   نام نويس
ــوژه هاى  ــالوه بر آنكه س ــتا در تهران ع و روس
فراوانى براى جلب عكاسان و خبرنگاران داشت 
ــد  ــك نكته قابل توجه ديگر نيز در آن ديده ش ي
ــاران دور و  ــز ثبت نام ي ــزى نبود ج ــه چي و نكت
ــهر  ــوراى ش نزديك احمدى نژاد در انتخابات ش
تهران. حضور 10 نفر از شاخص ترين چهره هاى 
دولت هاى نهم و دهم در انتخابات شوراى تهران 
ــه مديران امتحان  ــان مى دهد ك در وهله اول نش
پس داده در سطوح مديريت كشور اين بار قصد 
ــانس خود را در انتخابات كوچكترى به  دارند ش

نام شوراى شهر بيازمايند. 
ــتياق در بين ديگر  ــن ميل و اش ــا اينكه اي كم
ــبق نيز در هنگام  مديران و وزراى دولت هاى اس
ــوراى شهر ديده شد. اما  ثبت نام در انتخابات ش
ــه برخى از آنها  ــاران احمدى نژاد - ك ثبت نام ي
ــز بوده اند – در  ــتان او ني ــه و گلس ــق گرماب رفي
ــهر تهران يك پيام آشكار  ــوراى ش انتخابات ش
ــت از غلبه  ــادر مى كند كه حكاي ــه ذهن متب را ب
ــه در بين  ــت ك ــر اميدواري هايي اس ــا ب ترديده
نيروهاي حامي دولت كنوني براي كاميابي مجدد 

اين جناح در انتخابات وجود دارد. 
ــان باقي مانده تا هفته  هر چند با توجه به زم
ــه انتخابات نمي توان به طور قطع  پاياني منتهي ب
بر اين فرض تأكيد كرد اما برجستگي اين پيام از 
ــي مي شود كه هنوز دولت متبوع آنها  آنجايي ناش
ــت و با اين حال ياران دولت دگر  بر سر كار اس
ــوداي راهيابي به ساختمان خيابان بهشت-  بار س
شهرداري تهران - را در سر مي پرورانند. حاميان 
ــات مجلس  ــن در انتخاب ــش از اي ــت كه پي دول
ــكار و پنهان از برخي  ــم علي رغم حمايت آش نه
ــي ببرند اين بار  ــتند راه به جاي كانديداها نتوانس
ــانس خود را در انتخابات شوراي  قصد دارند ش

تهران بيازمايند.
ــت كه تكاپوي ياران  ــان داده اس ــته نش گذش
ــاي مهم و  ــت  گرفتن نهاده ــت براي به دس دول
ــراي باال بردن قدرت مانور جريان  تأثيرگذار يا ب
ــت يا حداقل  دولتي در تصميم هاي مهم بوده اس
ــن منتقدان و  ــه از اوج گرفت ــت ك ــن بوده اس اي
مخالفان طيف احمدي نژاد در كانون هاي قدرت 

جلوگيري كرده باشند. 
ــه عقيده حلقه نزديكان به احمدي  امري كه ب
نژاد از ابتداي شكل گيري دولت هاي نهم و دهم 
مورد غفلت اين گروه قرار گرفت و مصداق بارز 
ــوراي  ــم غفلت ياران دولت از انتخابات ش آن ه
ــته و روي كار آمدن  ــهر تهران در دوره گذش ش
ــوش در انتخابات  ــي از رقباي پر جنب و ج يك
ــت جمهوري به عنوان شهردار تهران بوده  رياس

است.
 آنها حتى يكبار ديگر كه براى كسب حداكثر 
ــالش كردند باز هم  ــى ها در مجلس نهم ت كرس

ــكارترين پيام، حتى  ــه جايى نبرده و در آش راه ب
ــژاد از حوزه  ــدا به احمدى ن ــن كاندي نزديكتري
ــت به مجلس راه پيدا كند و  ــار نيز نتوانس گرمس
اين نشان دهنده ناكامى تاكتيكى حاميان دولت در 
ــت گرفتن كانون هاى قدرت در سال هاى  به دس

اخير بوده است.
ــاس مي توان با ديدي خوشبينانه  بر همين اس
ــروز احمدي نژاد  ــران دي ــت كه حضور مدي گف
ــهر  ــوراي ش ــاران امروز وي در انتخابات ش و ي
ــه همراه دارد كه  ــور اين پيام را ب پايتخت كش
ــتمرار آن،  هواخواهان دولت كنوني براي اس
ــور تفكر نيروهاي دولتي  باال بردن قدرت مان
ــرآخر هم جلوگيري  ــاي مهم و س در كانون ه
ــر منتقد  ــر كار آمدن عناص ــش و بر س از روي
رقبايي  ــد  مي توانن ــهرداري- كه  ش در  دولت 
ــند – در پي به  جدي براي ادامه كار دولت باش
دست گرفتن كرسي هاي ساختمان بهشت تهران 

مي باشند. 
برنامه ريزي فوق اما به هر شكلي كه صورت 

ثبت نام كنندگان  دغدغه  ــد نمي تواند  گرفته باش
ــهر را  ــواري ش ــي دولت در انتخابات ش حام
ــروزي مجدد  ــد و آن ترديد در پي ــان كن پنه
ــت.  ــت كنوني در انتخابات خردادماه اس دول
ــراي برد در  ــد كه ب ــوب مي دانن ــا خ دولتي ه
ــت اندازهاي بلندي  ــاه با چه دس رقابت خردادم

روبه رو هستند. 
ــت اندازها و حجم قابل توجه  وجود اين دس
انتقادات نسبت به عملكرد دولتي ها از سوي رقبا 
ــت  ــده اس كه با عملكرد ضعيف دولت عجين ش
ــه اصلي ترديدي است كه تا كنون نگذاشته  ريش
ــفاف و واضح برنامه  ــت دولتي ها به طور ش اس
ــت  ــود را براى انتخابات رياس ــا كانديداي خ ي

جمهورى يازدهم معرفي كنند.
ــا اين دغدغه و  ــران ديروز دولت ب حاال مدي
ــهرداري تهران -  ــتگاه خود – ش ترديد به خاس
ــير به قول  ــايد از اين مس ــا ش ــد ت روي آورده ان
ــب افتادند حداقل از اصل  معروف «اگر كه از اس
ــوب مي دانند در  ــند»؛ چرا كه آنها خ نيفتاده باش

صورت شكست كانديداي مورد حمايت دولت 
ــت جمهوري در دولت بعدي  در انتخابات رياس
ــطوح مياني مديريت  ديگر جايگاهي حتي در س

نيز نخواهند داشت. 
اما ياران شفيق احمدى نژاد كه با اميد به رأى 
ــوراى  ــوى مردم تهران كانديداى ش آورى از س
شهر شده اند خوب مى دانند كه اصلى ترين رقيب 
ــا در انتخابات نه وجود رقباى قدر و پر نفوذ  آنه
ــرد نامطلوب دولت  ــه عملك ــردم بلك در رأى م
ــه اتفاقًا اثر  ــت ك متبوع آنها در برخى حوزه هاس

مستقيمى بر سفره مردم داشته است.
ــدف و نيت ياران دولت براى   به هر روى ه
ــد نمى تواند راه  ــت به بهشت هرچه باش بازگش
ــال 84 براى آنها بگشايد.  هموارى را به مانند س
ــهولت و نزديكى  ــار راه براى آنها نه به س اين ب
ــال 84 بلكه به بلندى  ــتور در س ــت به پاس بهش
مسير انتقادهاى چند سال اخير بر عملكرد دولت 
ــت. به اين انتقادات بايد  و حوزه مديريتى آنهاس
ــر عملكرد  ــكالتى كه بر اث ــت اندازها و مش دس
نامطلوب خود به جاى گذاشته اند نيز اضافه نمود 
تا شانس آنها براى ورود به نهاد مديريت شهرى 

پايتخت را تخمين زد. 
ــش از اين در  ــداران دولت پي ــر چند طرف ه
ــه در اين  ــان دادند ك ــات مجلس نهم نش انتخاب
ــك تأييد اصل و رد فرع به خوبى  مواقع از تاكتي
ــد  ــره مى جويند. در اين انتخابات مالحظه ش به
ــراز اعتقاد به  ــان دولت با اب ــه عده اى از حامي ك
ــم و دهم از برخى  ــل تفكرات دولت هاى نه اص
ــاى آن – كه به لحاظ آنها  ــا و برنامه ه عملكرده
ــتند و اين  ــرى جس ــى مى نمود- تب ــرى فرع ام
ــدن از حجم  ــراى رها ش ــود مگر ب ــى نب تاكتيك

انتقادات وارده بر عملكرد دولت.

entekhab92@hamedanpayam.com 
انتخابات

خبر

پيام مردمى

وعده

كيوسك

mardomi@hamedanpayam.com 

هم استانى هاى عزيز: ايميل entekhab92@hamedanpayam.com و سامانه پيامك 10006066 آماده دريافت اخبار، سوژه ها و مطالب انتخاباتى مى باشد.

 محراب؛ زمينه حضور حداكثري مردم در انتخابات فراهم شود
ــت كه از اعضاي ستاد و  ــتاندار همدان اس ــت علي محمد آزاد اس اين درخواس
مجريان انتخابات شوراهاي اسالمي و رياست جمهوري در 24 خرداد داشته است 
ــت و همين موضوع عكس يك  ــماره محراب آمده اس و به عنوان تيتر يك اين ش

اين نشريه را نيز شامل شده است.
ــانه ها  ــور، رس ــي در كش ــه سياس ــدن به 24 خرداد و روز حماس با نزديك ش
ــي  ــت اخبار خود را به موضوع حضور حداكثري مردم در اين صحنه سياس اولوي
ــاني در حوزه انتخابات و ساير مواردي كه به اين  ــاز و نيز اطالع رس و سرنوشت س

موضوع مرتبط است اختصاص داده و مي دهند.
ــماره محراب آمده است كه مي توان به مهمترين آنها  عناوين مختلفي در اين ش
ــتان هاي كشور به نقل از مهدي معصوم بيگي  از جمله امن بودن همدان در ميان اس
ــاز همدان به  ــتان، تحقق 50 درصدي تعهد خيرين مدرسه س فرماندهي انتظامي اس
ــاني همدان در كشور، بي توجهي مسئوالن در ثبت  گفته فرماندار، رتبه برتر گازرس
ــار و كبودراهنگ به همراه بازديد  ــي عليصدر به نقل از پورمختار نماينده به جهان

همگاني از مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اشاره كرد.
ــكان متعهد هالل احمر، زائران را همراهي  ــاير صفحات مي خوانيد: پزش در س
مي كنند و اعالم روزشمار برنامه هاي هفته زمين پاك به همراه به روزرساني اسناد 
ــتان به همراه  ــات همدان به نقل از مديركل اوقاف و امور خيريه اس ــاره موقوف اج
ساير اخبار و موضوعات ديگر كه در اين نشريه 8 صفحه اى به چاپ رسيده است.

■ سد سرابي تويسركان (پروژه مهر ماندگار)

اين سد با هدف تأمين آب شرب در افق درازمدت تا 1415، شهرهاي سرابي، 
ــاري 400 هكتار از  ــود و آبي ــورد نياز براي بهب ــركان و نيز آب م ــركان، س تويس

زمين هاي پايين دست و... احداث شده است.
ــركت آب منطقه اي همدان گفت: در حال حاضر اين سد مخزني  مديرعامل ش
ــال و  ــته كه در صورت تأمين منابع مالي آن تا پايان امس ــرفت داش 96 درصد پيش

بنا بر وعده زمان بندي پروژه هاي مهر ماندگار در سال 92 به اتمام خواهد رسيد.
علي كمنداني گفت: تاكنون 310 ميليارد ريال هزينه ساخت اين سد شده است 

كه 120 ميليارد ديگر براي اتمام آن نياز است.

اين بار اما راه هموار نيست 

ياران دولت در راه بهشت 

مسافران دولت به بهشت
عضو شوراى شهر تهرانپروين احمدى نژاد

وزير سابق راهبهبهانى
وزير سابق كارشيخ االسالمى
وزير سابق كشاورزىاسكندرى
رئيس كميته ملى المپيكعلى آبادى

سخنگوى سابق ستاد سوختحسين هاشمى
وزير سابق ارتباطاتتقى پور

رئيس سابق تأمين اجتماعىعلى ذبيحى
رئيس سابق تأمين اجتماعىرحمت ا... حافظى
شهردار ناكام رىحسين قلى زاده

حماسه سياسى با حضور باشكوه مردم تجلى مى يابد
همدان پيام: معاون استاندار و فرماندار ويژه مالير گفت: تجلى حماسه سياسى با حضور باشكوه 

مردم در انتخابات رياست جمهورى محقق مى شود.
ــد از ظرفيت باالى  ــتان مالير افزود: باي ــوراى فرهنگ عمومى شهرس مصطفى آزادبخت در ش
ــئوالن برجسته شهرستان هستند، در راستاى انجام  ــوراى فرهنگ عمومى و اعضاى آن كه از مس ش

كارهاى فرهنگى، استفاده هاى الزم را به عمل آورد.
ــورا در سال گذشته بايد از نظر  ــنجش فعاليت اين ش به گزارش ايرنا، وى تصريح كرد: براى س
محتوايى تعداد جلسات برگزار شده را بررسى و چگونگى مصوبات فرهنگى و نحوه اجرايى شدن 

آنها را ارزيابى كرد.
آزادبخت با بيان اينكه نسل جوان ما را در پيشبرد برنامه هاى فرهنگى خوب يارى مى كنند، بيان 
ــنجى هاى الزم نيازهاى جوانان را شناسايى و نسبت به  ــتا، بايد با انجام نظرس ــت: در اين راس داش

اجرايى شدن آنها برنامه ريزى كنيم.

بانوان در خلق حماسه اقتصادى مشاركت بيشترى 
داشته باشند

ــه در خانواده و تربيت  ــوان با توجه به نقش كليدى ك ــدآباد گفت: بان ــام: فرماندار اس همدان پي
ــه  ــاركت در خلق حماس ــتاى مش ــترى در راس فرزندان و مديريت اقتصادى دارند بايد تالش بيش

اقتصادى داشته باشند.
ــاره به نقش بانوان در تحقق  ــتان با اش ــزه عبدكوند در كميته امور بانوان و خانواده شهرس  حم
حماسه اقتصادى در محيط خانواده و جامعه گفت: زنان با مديريت اقتصادى، صرفه جويى و تغيير 

سبك زندگى و اصالح الگوى مصرف مى توانند در اين زمينه بيش از مردان تأثيرگذار باشند. 
ــد از انقالب در عرصه هاى  ــته زنان بع ــا تبريك هفته زن به حركت متعالى و نقش برجس وى ب
مختلف جامعه اشاره كرد و افزود: بعد از انقالب شكوهمند اسالمى حركت متعالى در حوزه زنان 
ــانگر توجه زنان جامعه اسالمى به ويژگى هاى شخصيتى و مقام برجسته  در جامعه روى داد كه نش

و ممتاز حضرت فاطمه زهرا(س) است. 

اوقاف آماده همكارى با 
سرمايه گذاران در امالك 

موقوفه است
همدان پيام: بازرس سازمان اوقاف و امور 
ــازمان اوقاف و امور  خيريه كشور گفت: س
ــتاى تحقق حماسه اقتصادى،  خيريه در راس
با حفظ حقوق موقوفه و برابر ضوابط، آماده 
همكارى با سرمايه گذاران در امالك موقوفه 

است.
ــالم ولى ا... عادلى در حاشيه  حجت االس
ــع  ــر در جم ــاف مالي ــد از اداره اوق بازدي
ــا توجه به اينكه  ــت: ب خبرنگاران اظهار داش
ــازمان اوقاف و امور خيريه  ــعار امسال س ش
ــات و بقاع متبركه  «ارتقاى بهره ورى موقوف
زمينه ساز حماسه سياسى و اقتصادى است» 
ــازمان اوقاف كشور در  ــده س نام گذارى ش
ــال طبق تأكيدات  ــتاى تحقق شعار امس راس

مقام معظم رهبرى حركت خواهد كرد.
ــازمان  ــزارش فارس، وى گفت: س به گ
ــتاى تحقق  ــه در راس ــاف و امور خيري اوق
ــه اقتصادى، با حفظ حقوق موقوفه و  حماس
برابر ضوابط، آماده همكارى با سرمايه گذاران 

در امالك موقوفه است.
ــور خيريه  ــازمان اوقاف و ام ــازرس س ب
كشور ناآگاهى برخى از مستأجران از قوانين 
ــى از چالش هاى  ــى را يك ــررات اوقاف و مق
ــازمان اوقاف و امور خيريه كشور عنوان  س
ــاى  ــازمان احي ــرد س ــت: رويك ــرد و گف ك

موقوفات و سرمايه گذارى است.
ــوى  ــال 92 از س وى دليل نام گذارى س
ــت  رهبرى را برگزارى انتخابات آينده رياس
ــوراهاى اسالمى عنوان كرد و  جمهورى و ش
افزود: سازمان اوقاف نيز همگام با ساير نهادها 
ــترده و  ــار مختلف مردم حضورى گس و اقش

حماسى در انتخابات خواهد داشت.

حضور باشكوه مردم در 
انتخابات، تجلى حماسه 

سياسى است
ــپاه ناحيه مالير  ــده س ــام: فرمان همدان پي
گفت: حماسه يعنى كارى شديد، پر صالبت 
ــا كارهاى جارى  ــجاعت كه ب و همراه با ش
ــكوه مردم در  ــت و حضور باش متفاوت اس
ــه اى سياسى  انتخابات مى تواند تجلى حماس

باشد.
ــگ  ــوراى فرهن ــماعيلى در ش ــراد اس م
ــت: در  ــتان مالير، اظهار داش عمومى شهرس
جلسات اين شورا بايد الزامات و چگونگى 
ــردم در انتخابات براى  ــه آوردن م به صحن

خلق حماسه اى بزرگ بررسى شود.
ــد كرد: اين  ــنا، وى تأكي ــه گزارش ايس ب
ــه بايد با شور و شعور دل ها به سمت  حماس

فردى اصلح در انتخابات تجلى يابد.
اسماعيلى با تأكيد بر لزوم تبيين مالك ها 
ــط  ــاى انتخاب فردى اصلح توس و معياره
ــه نبايد  ــرد: در اين زمين ــح ك ــردم، تصري م
ــد بلكه تنها  ــاخصى وارد ش ــى و ش مصداق
ــاى كانديداى  ــى مالك ه ــوان به معرف مى ت

اصلح پرداخت. 
وى يادآور شد: بسيج ناحيه مالير با رويكرد 
ــن مالك ها  ــردم و تبيي ــور حداكثرى م حض
ــح برنامه هايى با  ــاى كانديداى اصل و معياره
ــنگرى برگزار خواهد كرد  عنوان نعمت روش
ــاجد،  ــن زمينه نيازمند همكارى مس و در اي

دانشگاه ها و حوزه هاى علميه هستيم.

اگر به بلوار ارم همدان سري بزنيد دلتان مي گيرد. تمام 
ديوارهاي حاشيه اين بلوار كه منظره زيبايي بايد داشته 

باشد با آتش سوزي ها سياه شده است و اين سياهي روي 
ديوارها يادگاري است از آتش سوزاندن مردم شهر در 

زمستاني كه گذشت. لطفاً سازمان زيباسازي يا شهرداري 
براي ديوارهاي باغ هاي حاشيه بلوار ارم تدبيري بينديشد 

تا فرهنگ مردم شهر در نظر ميهمانان شهر همدان زير سؤال 
نرود.

م.فتوحى

به جاي آنكه اينقدر براي دختر خانوم ها از تعيين مهريه 
كم بگوييد به پسرها و دامادهاي آينده ياد بدهيد زير 

بار مهريه باال نروند. حاال كه به خانواده دخترها پس از 
اين همه سال گفته شده مهريه باال گرفتن درست نيست 

بگيرند كه زير  ياد  پسرها  آقا  اگر  شايد  هستند  بي اهميت 
بار مهريه سنگين نروند اين مشكل در جامعه حل شود. 

ماه هاست در كش و قوس مهريه درگيرم تا زندگيم را شروع 
كنم اما حاضر نيستم عرف ديني خود را زير سؤال ببرم؛ 

چراكه مي دانم به عنوان يك مرد بايد بتوانم از عهده پرداخت 
آن برآيم.
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كارت شناسايي آموزش و پرورش صادره از 
آموزش و پرورش ناحيه 1 همدان به نام مريم 
حميدي خواه به شماره پرسنلي 18770096 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد

پالك 863-18  شماره  به  پرايد  خودرو  نوين  بيمه نامه 
شاسي  شماره  به   1755837 موتور  شماره  به   86 ب 
حسن  نام  به  ماشين  كارت  و   s  1412285271239
تركمان به شماره شناسنامه 10 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

ملى  شماره   به  هادى زاده  شقايق  دانشجويى  كارت 
3860562029 به شماره دانشجويى 900460998 
رشته حقوق دانشگاه پيام نور تويسركان مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگـهي مناقصه شماره 92/19

روابط عمومى شركت مخابرات استان همدان

يك مرحله اى F085 /00

شركت مخابرات استان همدان در نظر دارد: بخشي از خدمات به شرح ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران و شركت هاي واجد 
شرايط ثبت شده واگذار نمايد. لذا تمامى متقاضيان واجد شرايط مي توانند با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 50000 ريال به حساب جاري سيبا شماره 

105985095006 بانك ملي شعبه همدان جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني ذيل مراجعه نمايند.
ـ مشخصات كار: نگهداري شبكه كابل و هوايي مراكز شهري همدان

ـ مدت زمان انجام كار: از تاريخ 92/3/1 الي 93/2/31 به مدت يك سال
ـ نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدي

ـ مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مركز خضريان و بهشتي 82/297/347 ريال، مركز مريانج ديزج الوند 29/482/185 ريال، مركز 
تختي و فرهنگيان 62/175/828 ريال، مركز باباطاهر 56/279/742 ريال، مركز پاستور و مدرس 77/722/307 ريال، مركز مدني 

40/062/481 ريال، مركز بعثت 65/105/850 ريال به حساب جاري سيبا به شماره 201153011009 نزد بانك ملي
ـ مهلت توزيع اسناد مناقصه: به مدت ده روز پس از انتشار اولين آگهي

ـ تاريخ ارسال يا تحويل پيشنهادات (پاكت هاي مناقصه): تا پايان وقت اداري مورخه 92/2/15
ـ مكان دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهادات (پاكت هاي مناقصه): ميدان آرامگاه بوعلي، ساختمان مركزي شركت مخابرات، طبقه سوم، واحد 

قراردادها و دبيرخانه مركزي
ـ تاريخ گشايش پاكات واصله: روز دوشنبه مورخه 92/2/16 رأس ساعت 10 صبح در محل سالن كميسيون

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 8353055 و دورنگار 8271447 تماس حاصل نمايند.

شركت مخابرات استان همدان

تبريك و تهنيت فرزند عزيزمان 
على ناصر تبار

دانش آموز ممتاز مدرسه خليج فارس كسب 
رتبه اول استانى طرح جابر ابن حيان را به شما 
تبريك عرض نموده و ضمن تقدير و تشكر از معلم و 
مدير مدرسه موفقيت روزافزونت را از درگاه خداوند 

پدر و مادرتمنان خواستاريم

آگـهي منـاقصه

دهيارى سلوالن

دهياري سلوالن
به  نهري  جدول گذاري  پروژه  دارد  قصد   
برگزاري  طريق  از  طول  متر   300 ميزان 
مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار 

نمايد.
1. مبلغ كل پيمان 200,000,000 ريال.

2. دهياري در رد يا قبول پيشنهاد مختار است و نياز به ارائه دليل ندارد.
3. هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
4. پاكت هاي مناقصه بايد تحويل دفتر دهياري گردد.

5. مهلت شركت در مناقصه 10 روز پس از انتشار آگهي مى باشد.
6. جهت كسب اطالع بيشتر با دو شماره 4331708-0811 و 

09183129438 تماس حاصل نماييد.

آگـهي مزايده نوبت اول

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بهار

اداره اوقاف و امور خيريه 
شهرستان بهار

 در نظر دارد 3 واحد با كاربري اداري و تجاري و كارگاه 
به  ساله  يك  صورت  به  را  اللجين  در  واقع  تفكيك  به 
اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از زمان درج آگهي 
به مدت 15 روز جهت اطالع بيشتر و ميزان اجاره در ساعات 
و  مراجعه  بهار  شهرستان  خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  به  اداري 

يا با شماره تلفن 4229517-0812 تماس حاصل فرمايند.
برنده  عهده  بر  روزنامه  در  آگهي  و  كارشناسي  هزينه  ضمنا 

مزايده مي باشد.
برنده  قبول  يا  رد  در  اداره  اين  است  توضيح  به  الزم 

مزايده مختار مي باشد.

آگـهي مناقصه

دهيارى سلوالن

دهياري سلوالن
(زيرسازي  گورستان  ساماندهي  پروژه  دارد  قصد   
سنگ فرش به ميزان 250 مترمربع و جدول يك  و 
برگزاري  طريق  از  طول)  متر   200 ميزان  به  طرفه 

مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
1. مبلغ كل پيمان 200,000,000 ريال

2. دهياري در رد يا قبول پيشنهاد مختار است و نياز به ارائه دليل 
ندارد

3. هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد
4. پاكت هاي مناقصه بايد تحويل دفتر دهياري گردد

5. مهلت شركت در مناقصه 10 روز پس از انتشار آگهي مى باشد.
6. جهت كسب اطالع بيشتر با دو شماره 4331708-0811 و 

09183129438 تماس حاصل نماييد.

آگـهي مناقصه

دهيارى موئيجين

دهياري موئيجين
ساختمان  تكميل  و  احداث  پروژه  دارد  قصد   
دهياري به متراژ يكصدمترمربع در دو طبقه را 
در طول سه سال از طريق برگزاري مناقصه به 

پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
1. مبلغ كل پيمان 900,000,000 ريال.

2. دهياري در رد يا قبول پيشنهاد مختار است و نياز به ارائه دليل 
ندارد.

3. هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
4. پاكت هاي مناقصه بايد تحويل دفتر دهياري گردد.

5. مهلت شركت در مناقصه 10 روز پس از انتشار آگهي مى باشد.
و  شماره 0811-4334244  دو  با  بيشتر  اطالع  كسب  جهت   .6

09187122486 تماس حاصل نماييد.
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ايران و جهان
اخبار كوتاه تا انتخابات

  جلسه انتخاباتى واليتى با 150نماينده
ايسنا: دبيركل كانون نمايندگان ادوار مجلس با اشاره به حضور على اكبر واليتى 
در جلسه ماهانه اين كانون كه روز يكشنبه برگزار شد، گفت: در اين جلسه واليتى 

يكى از اعضاى ائتالف 1+2، برنامه هاى خود را تشريح كرد.
ــه با حضور 150 نفر از نمايندگان  ــبحانى نيا با بيان اينكه اين جلس ــين س حس
ــتانه  ــد، افزود: با توجه به قرار گرفتن در آس ــى و ادوار عضو كانون برگزار ش فعل
ــائل و  ــه مس ــت جمهورى نمايندگان در اين جلس زمان برگزارى انتخابات رياس
دغدغه هاى مردم در بُعد بين المللى، داخلى و اقتصادى را مطرح كردند كه واليتى 

نيز توضيحاتى را ارائه كرد.
ــه بحثي در مورد  ــح كرد: در اين جلس ــه مجلس تصري ــن عضو هيأت رئيس اي
ــتر بر روى  آخرين وضعيت و خروجى ائتالف 1+2 صورت نگرفت و بحث بيش

ديدگاه ها و برنامه هاى واليتى بود.
  ميرتاج الدينى: جناح دولت كانديدا خواهد داشت 

مهر: ميرتاج الدينى در پاسخ به سؤال خبرنگارى كه پرسيد آيا قرار است دولت 
ــا خير، گفت: دولت به  ــت جمهورى گزينه اى معرفى كند ي ــراى انتخابات رياس ب
ــور در انتخابات  ــت گزينه اى براى حض ــت چون مجرى انتخابات اس عنوان دول
ــى كانديداى خاص  ــليقه سياس معرفى نمى كند، اما حاميان دولت به عنوان يك س

خودشان را به وقتش معرفى خواهند كرد.
ــت، گفت:  ــايى اس ــود گزينه رئيس جمهور مش وى در مورد اينكه گفته مى ش
رئيس جمهور نظرش را جايى اعالم نكرده است كه از چه كسى حمايت مى كند. 

اگر شما جايى شنيده ايد رئيس جمهور چنين موضوعى را گفته است بگوييد.
ــى دولت چه  ــى حام ــليقه سياس ــؤال كه س ــخ به اين س ميرتاج الدينى در پاس
ــان كرد: هنوز زمان براى معرفى  زمانى كانديداى خود را معرفى مى كند، خاطرنش

كانديداى حامى دولت باقى است.
  كانديداتورى يك وزير ديگر احمدى نژاد 

ــنا: پرويز كاظمى نخستين وزير رفاه دولت احمدى نژاد فعاليت هاى خود را  ايس
براى كانديداتورى در انتخابات رياست جمهورى آغاز كرده است. 

شنيده  ها حاكى از آن است كه پرويز كاظمى فعاليت خود را براى كانديداتورى 
ــت به طورى كه حتى چينش ستاد  ــت جمهورى آغاز كرده اس در انتخابات رياس

انتخاباتى و تبليغاتى خود را نيز انجام داده است.
ــتقل در انتخابات  ــت كه پرويز كاظمى به عنوان كانديداى مس الزم به ذكر اس
ــت در حال حاضر رئيس  ــرد. وى كه از منتقدان دولت اس ــور پيدا خواهد ك حض

هيأت مديره بانك سرمايه است.
  انتشار كتاب تبليغاتى از سوى برخى كانديداها 

ــوز: در حالى كه مدت زمان قابل توجهى تا زمان برگزارى انتخابات  زندگى ني
ــت،  ــت جمهورى و بيش از يك ماه تا آغاز تبليغات انتخاباتى باقى مانده اس رياس
ــار كتابچه تبليغاتى خود كرده  يكى از كانديداهاى احتمالى انتخابات اقدام به انتش

است.
ــته است،  در اين كتابچه كه عكس اين كانديداى احتمالى بر روى آن نقش بس
زندگينامه و شعارهاى اين نامزد انتخاباتى به چشم مى خورد. همچنين بخش اعظم 
اين كتابچه تبليغاتى كه در بيش از 40 صفحه منتشر شده است، مربوط به سرفصل 
ــت كه اين  ــت. نكته جالب توجه آن اس برنامه هاى وي در حوزه هاى مختلف اس
ــى مزبور از «قانونمدارى» به  ــت جمهورى در كتابچه تبليغات نامزد انتخابات رياس

عنوان يكى از شعارهاى اصلى خود يادكرده است. 
 هادى خامنه اى رئيس شوراى هماهنگى جبهه اصالحات شد 

ايسنا:  سيد هادى خامنه اى دبيركل مجمع نيروهاى خط امام(ره)، رئيس دوره اى 
شوراى هماهنگى جبهه اصالحات شد.

ژاله فرامرزيان رئيس دوره اى پيشين شوراى هماهنگى جبهه اصالحات گفت: 
ــت كه  ــورا از اين پس بر عهده مجمع نيروهاى خط امام اس ــت دوره اى ش رياس

دبيركل آن حجت االسالم سيد هادى خامنه اى است.
ــوراى هماهنگى جبهه  ــى ش ــزارش كميته سياس ــاره به گ ــن با اش وى همچني
اصالحات، افزود: گزارش اين شورا مربوط به تأكيد بر حضور خاتمى در انتخابات 

رياست  جمهورى آتى است. وى فعًال نظر قطعى خود را اعالم نكرده است.
 باهنر: به نفع الريجانى كنار نمى روم 

مهر: نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى با تأكيد بر اينكه اگر در نظرسنجى ها 
نفر اول شدم در انتخابات مى مانم و به نفع كسى كنار نمى كشم، گفت: اعالم كرده 
ــاختار قرار  ــود زودتر بيايد و در س بوديم اگر الريجانى مى خواهد وارد صحنه ش

بگيرد، قرار نيست كسى به نفع وى كنار بكشد. 
ــانه هاى گروهى استان  ــت خبرى با خبرنگاران و رس محمدرضا باهنر در نشس
ــش كه در صورت حضور آيت ا... هاشمى رفسنجانى  ــخ به اين پرس اردبيل در پاس
ــد: هيچ  ــيد يا نه، يادآور ش ــات اصولگراها به نفع وى كنار خواهند كش در انتخاب
ــد رفت و رقابت خواهند كرد البته به نظر  ــمى كنار نخواه اصولگرايى به نفع هاش

مى رسد كه هاشمى در اين دور از انتخابات حضور نداشته باشد.
 عارف: مخالف كانديدا شدن رئيس جمهورهاى سابق هستم 

ــنا: معاون اول دولت اصالحات با بيان اينكه مخالف آمدن رؤساى جمهور  ايس
ــتم، گفت: اگر كسى بيايد كه بتواند از پتانسيل رئيس جمهورهاى سابق  سابق هس

استفاده كند، بهتر است.
ــات حضور يابد با  ــا االن خاتمى اگر تصميم بگيرد در انتخاب ــارف گفت: ام ع
ــتادم را در اختيار خاتمى  ــات و س ــته ايم امكان ــه قول و قرارى كه گذاش ــه ب توج

مى گذارم.
  افسانه بايگان كانديداى دولت است 

مهر: افسانه بايگان بازيگر سينما و تلويزيون با تأييد خبر ثبت نامش در انتخابات 
ــت جمهورى در اين انتخابات شركت  ــوراى شهر گفت: من از سوى نهاد رياس ش
كرده ام. وى ضمن تأييد ثبت نامش در انتخابات شوراى شهر افزود: من در آخرين 

لحظات براى ثبت نام در انتخابات شوراى شهر تهران اقدام كردم.
بايگان در پاسخ به اينكه از سوى چه نهاد يا ائتالفى براى اين حضور انتخاباتى 
اقدام كرده است، توضيح داد: من از سوى دفتر نهاد رياست جمهورى در انتخابات 

شوراها شركت كردم.
 قاليباف: معاون اولى من يك شوخى  است 

ــول قاليباف گفت: طرح موضوع معاون  ــران امروز: يك نماينده مجلس از ق ته
اولي من صرفًا يك شوخي رسانه اي است.

ــته با  ــه خصوصي كه هفته گذش ــت: در جلس ــداللهي اظهار داش غالمرضا اس
قاليباف داشتيم، وى موضوع شايعه معاونت اولي را يك شوخي رسانه اي دانست.

تعيين تاريخ دور بعدى 
مذاكرات با 5+1

ــدى مذاكرات  ــر داد: دور بع ــر خب مه
ــران و آژانس بين المللى انرژى اتمى 31  اي

ارديبهشت ماه در وين برگزار مى شود.
ــس بين المللى  ــئوالن ايران و آژان مس
ــد كه دور بعدى  ــرژى اتمى توافق كردن ان
ــته اى  ــرات پيرامون فعاليت هاى هس مذاك
ــاه در وين برگزار  ــت  م ايران 31 ارديبهش

شود.
ــاس اين گزارش، دو دوره قبلى  بر اس
ــاى اخير در ايران  ــن مذاكرات در ماه ه اي

برگزار شده بود.

محكوميت «رسايى» 
به يك سال و نيم حبس

فارس خبر داد: دادگاه ويژه روحانيت با 
صدور حكم توقيف «9 دى»، مديرمسئول 
ــال و نيم حبس  اين هفته نامه را به يك  س
ــاى  ــت از فعاليت ه ــرى و محرومي تعزي

مطبوعاتى محكوم كرد.
ــزارى دادگاه «9 دى» و  ــال برگ به دنب
ــئول اين  ــايى مديرمس محاكمه حميد رس
هفته نامه در دادگاه ويژه روحانيت، قاضى 
شعبه سوم اين دادگاه حكم خود را صادر 

كرد.
شاكيان مديرمسئول «9 دى»، قدرت ا... 
عليخانى، على اكبر جوانفكر، حسين مظفر، 
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) 
ــات بودند. بر  ــأت نظارت بر مطبوع و هي
ــال و نيم حبس  ــنيده ها، يك س اساس ش
حجت االسالم رسايى با توجه به موقعيت 
ــوراى  ش ــغلى وى (نمايندگى مجلس  ش
ــون ريال جزاى  ــالمى)، به يكصد ميلي اس

نقدى تبديل شده است.

تغيير در شوراى 
اطالع رسانى دولت

ــين  ــت: با حكم غالمحس فارس نوش
ــن  جايگزي ــژاد  زارع ن ــاس  عب ــام،  اله
ــوراى  ــى در ش ــيدضياءالدين نورالدين س

اطالع رسانى دولت شد.
ــى از دى ماه  ــيدضياءالدين نورالدين س
89 با حكم رئيس دفتر رئيس جمهورى و 
رئيس شوراى اطالع رسانى دولت به عنوان 
ــده بود. عباس  ــورا منصوب ش دبير اين ش
زارع نژاد پيش از اين مشاور وزير و مديركل 

روابط عمومى وزارت بهداشت بود.

استعفاى مذاكره كننده 
ارشد آژانس

ــتعفاى  ــه دنبال اس ــت: ب ــرارو نوش ف
ــد آژانس بين المللى انرژى  يك مقام ارش
ــر تغيير نكردن  ــى، مديركل اين نهاد ب اتم

سياست هايش در قبال ايران تأكيد كرد.
ــو آمانو  ــرز، يوكي ــزارش رويت ــه گ ب
ــى انرژى اتمى  ــركل آژانس بين الملل مدي
ــد اين  ــتعفاى يك مقام ارش ــت كه اس گف
ــران را رهبرى  ــه مذاكرات با اي آژانس ك
ــت هاى آن در  ــرد، تغييرى در سياس مى ك
ــد آورد. اين  ــران به وجود نخواه قبال اي
ــتعفاى رافائل  پيام آمانو دو روز بعد از اس
گروسى، يكى از بانفوذترين مردان آژانس 

منتشر شده است. 

ساخت زيردريايى
500 تنى در وزارت دفاع

ــنيم اطالع داد: جانشين وزير دفاع و  تس
پشتيبانى نيروهاى مسلح با بيان اينكه كاركنان 
ــبانه روزى به  ــاع با تالش هاى ش وزارت دف
ــتاوردهاى جديد  ــتند كه دس دنبال اين هس
ــده را در زمان مقرر به بهره بردارى  اعالم ش
ــتاوردها  ــى از اين دس ــانند، گفت: يك برس
ــا، توليد جنگنده   در بخش توليد جنگنده ه
ــاخت و  ــت كه مراحل س ــنگين اس نيمه س

تكميل آن ادامه دارد.
مجيد بكايى افزود: سعى خواهيم كرد 
ــارى بخش زيادى از  ــال ج كه تا پايان س

قطعات اين زيردريايى توليد شود.

رصد انتخابات از سوى نيروهاى مسلح
ــالمى ايران گفت: نيروهاى مسلح ما  ــتاد كل نيروهاى مسلح جمهورى اس همدان پيام: رئيس س
براى مشاركت در امر انتخابات در جهت تحقق حماسه سياسى و مقابله با هرگونه فتنه احتمالى در 

انتخابات پيش رو از آمادگى كامل برخوردار هستند.
حسن فيروزآبادى در گفتگو با مهر در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به در پيش بودن انتخابات 
آمادگى نيروهاى مسلح براى مشاركت در اين امر و مقابله با فتنه هاى احتمالى چگونه است، اظهار 
ــت: باالخره نيروهاى مسلح ما نيروهايى مجرب هستند كه يك بار فتنه 88 را تجربه كرده و با  داش
ــتند. وى تأكيد كرد: نيروى مسلح سياسى  ــنا هس جزئيات و چگونگى مقابله با اين نوع خطرات آش
ــد يا موضوع را واگذار كند به زمان حادثه؛ نيروهاى  ــت كه تجزبه و تحليل سياسى داشته باش نيس
ــتند كه طرح ريزى، آمادگى و پايش داشته باشند و نسبت به نقاطى كه ممكن  ــلح ما موظف هس مس
است از آنجا اتفاقى بيفتد ديده بانى كنند. فيروزآبادي تصريح كرد: نيروهاى مسلح هم اكنون مشغول 

بررسى اوضاع براى مشاركت جدى در انتخابات در جهت تحقق حماسه سياسى هستند.

اصالحيه قانون انتخابات شوراها ابالغ شد
ــف و انتخابات  ــكيالت، وظاي ــالح موادى از قانون تش ــس جمهور قانون اص ــام: رئي همدان  پي

شوراهاى اسالمى كشور و انتخاب شهرداران را ابالغ كرد.
به گزارش مهر به نقل از معاونت ارتباطات و روابط عمومى هيأت مركزى نظارت بر انتخابات 
ــوراهاى اسالمى كشور، محمود احمدى نژاد قانون اصالح موادى از قانون تشكيالت، وظايف و  ش

انتخابات شوراهاى اسالمى كشور و انتخاب شهرداران را ابالغ كرد.
بنا بر اين گزارش، در اين نامه كه به وزارت كشور ابالغ شده، آمده است: قانون اصالح موادى 
از قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاى اسالمى كشور و انتخاب شهرداران كه در جلسه 
ــود و دو مجلس  ــيصد و ن ــت و هفتم فروردين ماه يك هزار و س ــنبه مورخ بيس ــى روز سه ش علن
ــالمى تصويب و در تاريخ 1392/1/28به تأييد شوراى نگهبان رسيده و در نامه شماره  ــوراى اس ش
161/3331 مورخ 1392/1/28 مجلس شوراى اسالمى واصل گرديده است، به رغم ناراحتى مردم 

شهر رى، مراتب به منظور اجرا ابالغ مى گردد.

ــارت رئيس مجلس از  همدان پيام: معاون نظ
ــدن هيأت اجرايى مركزى انتخابات  ــكيل نش تش
ــت در اين  ــر به دول ــورى و تذك ــت جمه رياس
ــين مظفر در گفتگو با مهر،  ــتا خبر داد. حس راس
ــت  گفت: هيأت اجرايى مركزى انتخابات رياس
ــاده 31 قانون انتخابات حداقل  جمهورى طبق م
ــت جمهورى بايد  5 ماه قبل از پايان دوره رياس
ــاس اين قانون، هيأت  ــكيل شود؛ يعنى بر اس تش
اجرايى مركزى انتخابات رياست جمهورى بايد 
ــد كه تا كنون  ــفندماه تشكيل مى ش نيمه دوم اس

نشده است.
ــان كرد: طبق  معاون نظارت مجلس خاطرنش
ــوند كه از  ــون 30 نفر معتمد بايد معرفى ش قان
ــد، همچنين  ميان آنها 7 نفر انتخاب خواهند ش
ــتند كه  ــخصيت حقوقى هس 4 عضو ديگر 4 ش
وزير كشور، وزير اطالعات، دادستان كل كشور 
ــامل  ــه مجلس را ش ــك عضو از هيأت رئيس و ي

مى شود.
ــدن  ــكيل نش ــبت به تش وى تصريح كرد: نس
ــت  ــات رياس ــزى انتخاب ــى مرك ــأت اجراي هي
ــارت مجلس  ــوى معاونت نظ ــورى از س جمه
ــه هر چه  ــت ك ــده اس تذكرى به دولت داده ش

سريعتر اين هيأت بايد تشكيل شود.
مظفر در پاسخ به اين سوال كه واكنش دولت 
ــت،  ــن يادآورى و تذكر چه بوده اس در برابر اي
ــكيل دهند.  گفت: قول دادند كه اين هيأت را تش
ما معتقديم بايد سريعًا كار تشكيل هيأت پيگيرى 

شود و از سوى دولت اعالم گردد.
ــاده 31 قانون  ــر م ــت، براب ــه ذكر اس الزم ب

انتخابات رياست جمهورى وزارت كشور مجرى 
برگزارى انتخابات رياست جمهورى است و زير 
ــزى انتخابات با تركيب  ــر هيأت اجرايى مرك نظ

اعضاى ذيل اقدام مى نمايد:
1- وزير كشور (به عنوان رئيس هيأت)

ــوراى  ش ــس  مجل ــاى  اعض از  ــى  يك  -2
اسالمى(بدون حق رأى)
3- دادستان كل كشور

4- وزير اطالعات
ــى،  ــخصيت هاى دين ــر از ش ــداد 7 نف 5- تع
ــى، فرهنگى و اجتماعى به عنوان معتمدان  سياس

مردمى به ترتيب مقرر در تبصره(1) اين ماده
تبصره 1- وزير كشور حداقل چهار ماه قبل از 
روز برگزارى انتخابات 30 نفر از شخصيت هاى 
ــى، فرهنگى و اجتماعى كشور را  مذهبى، سياس
ــات معرفى  ــزى نظارت بر انتخاب ــه هيأت مرك ب

ــد و با رعايت تبصره(2) اين ماده پس از  مى نماي
ــارت حداكثر ظرف يك  تأييد هيأت مركزى نظ
هفته جلسه اى با حضور حداقل دوسوم معتمدان 
مذكور تشكيل مى دهد كه ضمن آن 7 نفر معتمد 
ــبى  ــوع بند(5) با رأى مخفى و اكثريت نس موض
ــو على البدل  ــو اصلى و 4 نفر عض به عنوان عض

به ترتيب آرا انتخاب شوند.
ــأت مركزى نظارت به  تبصره 2- چنانچه هي
هر دليلى كل يا تعدادى از معتمدان پيشنهادى را 
ــور موظف است به تعداد  تأييد ننمود، وزير كش
ــرايط ديگرى را  دو برابر مورد نياز افراد واجدش

به هيات مركزى نظارت پيشنهاد كند.
تبصره 3- هيچ يك از اعضاى هيأت اجرايى 
ــت  ــزى انتخابات نبايد نامزد انتخابات رياس مرك

جمهورى باشند.
ــتين جلسه با دعوت وزير  تبصره 4- در نخس

كشور دبير ستاد انتخابات كشور با پيشنهاد وزير 
ــزى انتخاب  ــد هيأت اجرايى مرك ــور و تأيي كش
ــئوليت دبيرى  ــتاد انتخابات مس مى گردد. دبير س

هيأت اجرايى مركزى را نيز برعهده دارد.
ــره 5- نائب رئيس هيأت اجرايى مركزى  تبص
ــات با رأى اكثريت و از بين اعضاى هيأت  انتخاب

انتخاب مى شود.
ــات هيأت اجرايى مركزى  تبصره 6- تصميم
ــل در وظايف  ــب تداخ ــد موج ــات نباي انتخاب
ــان درباره  ــوراى نگهب ــى ش ــارات نظارت و اختي
ــردد؛ در غير  ــورى گ ــت جمه ــات رياس انتخاب
اين صورت، باطل و هرگونه اقدامى در اين جهت 

ممنوع است.
ــى مركزى  ــأت اجراي ــه هي ــره 7- جلس تبص
ــمى مى گردد و  ــور 9 نفر رس ــات با حض انتخاب
مصوبات آن با رعايت تبصره(5) اين ماده با رأى 

7 نفر از اعضا قابليت اجرا دارد.
ــمارش آراى انتخابات  ــه ش ــره 8- نتيج تبص
ــيله هيأت  ــت جمهورى پس از تأييد به وس رياس
ــور اعالم مى شود و تأييد نهايى  اجرايى وزير كش

صحت انتخابات بر عهده شوراى نگهبان است.
ــزى انتخابات  ــره 9- هيأت اجرايى مرك تبص
ــور را در چارچوب  ــتاد انتخابات كش وظايف س

اين قانون مشخص مى كند.
ــور با تصويب هيأت  تبصره 10- وزارت كش
اجرايى مركزى انتخابات مى تواند مأمورانى براى 
بازرسى و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا 
ــيار به شهرستان ها، بخش ها و شعب ثبت نام و  س

أخذ رأى اعزام كند.

ــايى با  ــفنديار مش ــام: همراهى اس همدان پي
ــفر استانى هيأت  رئيس جمهورى در آخرين س
ــوى مردم  ــا واكنش هاى متفاوتى از س دولت، ب

مواجه شد. 
ــت، در  ــنا روايت كرده اس ــه ايس ــا به آنچ بن
ــه حضور» كه در ادامه برنامه هاى  مراسم «حماس
ــتانى رئيس جمهورى به استان  ــفر اس روز اول س
خوزستان در استاندارى برگزار شد، هنگام تقدير 
ــورى از تعدادى از نخبگان، جانبازان  رئيس جمه
ــتان خوزستان، يكى  ــهداى اس و خانواده هاى ش
ــه احمدى نژاد گفت: اجازه  از حاضران خطاب ب
بدهيد مشايى هم در اين مراسم صحبت كند تا با 

عقايد و نظرات او آشنا شويم. 
ــران به  ــى ديگر از حاض ــگام يك ــن هن در اي
ــم اعتراض كرد كه  ــايى در اين مراس حضور مش
ــركت كنندگان  با واكنش و مخالفت تعدادى از ش

در مراسم مواجه شد. رئيس جمهورى نيز با اشاره 
ــت يكى از حاضران براى سخنرانى  به درخواس
مشايى، گفت: دوست عزيزى فرمودند كه مشايى 
ــد. اجازه بدهيد وى در وقت ديگرى  صحبت كن
ــت  ــى از حاضران درخواس ــخن بگويد. برخ س
ــت كند» و  ــايى صحب ــه «بگذاريد مش ــد ك كردن
احمدى نژاد هم از مشايى خواست تا در حد يك 

دقيقه براى حاضران سخنرانى كند.
ــون آمد و  ــت تريب ــايى پش در اين لحظه مش
ــبت به اين موضوع  ــت: يكى از خواهران نس گف
ــن  ــت و م ــراض داش ــايى) اعت ــخنرانى مش (س
درخواست مى كنم تشريف بياورد و صحبت كند 

تا ما سخنان او را بشنويم.
ــايى معترض بود،  ــه به حضور مش خانمى ك
گفت: ما در اين مراسم براى شنيدن صحبت هاى 
ــخص  رئيس جمهورى حضور پيدا كرده ايم نه ش

ديگرى.
مشايى نيز در پاسخ اظهار كرد: ما در كشورى 
ــتند و معيار  زندگى مى كنيم كه مردمش فهيم هس
ــت. حرف زدن خوب است  فهم آنها جهانى اس
ــتم كه مخالفان دولت و من  و من موافق اين هس
ــود  ــم؛ چراكه وقتى حرف زده مى ش حرف بزني

حقايق روشن خواهد شد. 
ــس از صحبت هاى كوتاه  ــدى نژاد نيز پ احم

ــود كه  ــايى گفت: اميدوارم فرصتى فراهم ش مش
صحبت هاى مشايى را بشنويم.

مسؤل روابط عمومى سپاه: 

سپاه حامى هيچ 
كانديدايى نيست 
ــپاه  ــئول روابط عمومى س ــام: مس همدان پي
تأكيد كرد: در هيچ انتخاباتى، ورود به مصاديق 
ــى را در  ــت از افراد و جناح هاى سياس و حماي
ــتور كار نداريم. اما اين اتهام همواره متوجه  دس

سپاه و بسيج مى شود.
ــريف در  ــزارش خبرآنالين، رمضان ش به گ
برنامه صبح با خبر، گفت: سپاه پاسداران مولود 
ــروزى انقالب  ــان با پي ــت و همزم انقالب اس

اسالمى در بهمن 57 شكل گرفت.
ــپاه به  ــرد: بنيانگذاران س ــريف تأكيد ك  ش
دنبال انجام تكليفى بودند كه از سوى امام (ره) 
محول مى شد و در مجموعه بيانات ايشان، اين 
ــپاه انتظار ويژه اى  واقعيت موج مى زند كه از س

ــس از آن در مطالبات مقام معظم  ــته اند و پ داش
ــته همچنان وجود دارد. شايد  رهبرى اين خواس
ــت كه از جهات  ــمنانى اس دليل آن، وجود دش
ــران عداوت  ــالمى اي ــالب اس ــف با انق مختل
ــد و خصومت آنها محدود به يك جنبه  مى ورزن

نيست.
ــاره به  ــپاه با اش ــط عمومى س ــئول رواب مس
ــداران انقالب  ــپاه پاس ــاى عمرانى س فعاليت ه
ــت: بعد از جنگ و آغاز كار  ــالمى بيان داش اس
ــاخت هاى كشور  ــازندگى، تمام زيرس دولت س
ــده بود. ضمن آنكه زيرساخت هاى  تخريب ش
ــور نداشتيم. با  ــى از دوران پهلوى در كش اساس
مجوز فرمانده معظم كل قوا، سپاه فعاليت خود 
ــور آغاز كرد؛ گرچه از بدو  را در بازسازى كش
ــپاه در اين  ــنگينى عليه س امر عمليات روانى س

خصوص شكل گرفت.
شريف با تأكيد بر اينكه سپاه خود را محدود 
ــد: نياز  ــمن نمى كند، يادآور ش به گفته هاى دش
ــت. در تمامى دولت ها  ــور براى ما مهم اس كش

كه بعد از پايان جنگ تحميلى بر سر كار آمدند، 
ــت كه حضور سپاه در عرصه  ــن اس كامًال روش
سازندگى كشور ارائه يك الگوى بومى در ابعاد 

مختلف بوده است.
ــپاه اظهار داشت:  ــئول روابط عمومى س مس
انجام پروژه هايى كه الزامًا با حضور شركت هاى 
ــد، با هزينه كمتر و سرعت  خارجى انجام مى ش
باالتر و با دقتى بيشتر در دستور كار قرار گرفت. 
ــازندگى خاتم االنبيا سپاه،  بنابراين، قرارگاره س
مجموعه اى است كه بسيارى از فارغ التحصيالن 
اين مرز و بوم در بخش هاى عمران و سازندگى 
ــتند. البته بيش از 85  ــغول به كار هس در آن مش
ــدار رسمى و  درصد كارمندان اين قرارگاه، پاس

سپاهى نيستند.
ــداران انقالب اسالمى  ــخنگوى سپاه پاس س
ــخنان خود خاطرنشان كرد:  در بخش پايانى س
ــيج،  ــپاه و مجموعه بس ــى در س بصيرت سياس
ــت. سپاه پاسداران با  واقعيتى غيرقابل انكار اس
ــمن و نيازمند هايى كه در  ــركات دش رصد تح

ــود دارد، گام بر مى دارد و  ــور وج داخل كش
ــه گونه اى  ــد مأموريت خود را ب ــعى مى كن س
انجام دهد كه بتوانيم در رويارويى همه جانبه 
با دشمن، از انقالب و دستاوردهاى آن حراست 

نماييم.
ــت: طبيعى است حضور  شريف اظهار داش
مردم در عرصه هاى سياسى و اجتماعى مى تواند 
ــته باشد و فضايى فراهم  جنبه بازدارندگى داش
نمايد كه دشمن از طراحى بسيارى از دسيسه ها 
ــود. به گفته وى، افشاى سناريوهاى  منصرف ش
ــمن براى مردم با هدف آگاهى بخشى انجام  دش
مى شود. مسئول روابط عمومى سپاه تأكيد كرد: 
در هيچ  انتخاباتى، ورود به مصاديق و حمايت 
ــتور كار  ــى را در دس از افراد و جناح هاى سياس
ــه همواره متوجه  ــت ك نداريم و اين اتهامى اس

سپاه و بسيج مى شود. 
ــچ روى در  ــپاه به هي ــد: س ــادآور ش وى ي
ــات پيش رو به تخريب يا حمايت از فرد  انتخاب

خاصى نخواهد پرداخت.

تذكر انتخاباتى مجلس به دولت 
■ مظفر:  دولت هنوز هيأت هاى اجرايى را تشكيل نداده است

در سفر استانى احمدى نژاد به خوزستان رخ داد 

ممانعت از سخنرانى مشايى در اهواز

آگهى مزايده
در پرونده كالسـه1192/91 اجرايي طي راي صادره از شـعبه 9 دادگاه عمومي حقوقى 
همـدان دسـتور فروش ششـدانگ پالك ثبتـي 2955 و 4/2915 اصلـي بخش يك 
همـدان خواهان: رحيـم عظيمي و خوانده: هايـده عظيمي تـوران علوياني آدرس 
ملـك: واقع در همـدان، مجتمـع 600 واحدي سـعيديه، بلـوك c4 از مجموع 40 
واحـدي طبقه هشـتم 105/51 مترمربع 12/5 مترمربع تراس داراي شـوفاژ و كولر 
آبي كف هال سـنگ رنگ و نقاشي شـده، انباري 6/29 مترمربع پاركينگ 13/78 
مترمربـع داراي دو دسـتگاه آسانسـور برق مسـتقل گاز و آب مشـترك ارزش 6 
دانگ 2/004/690/000 ارزيابي گرديده اسـت. قيمت ها به ريال اسـت. كه اين اجرا 
وفق مواد 9 و 10 آيين نامه قانونى افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 نسبت 
بـه فروش آن اقـدام مي نمايد به تاريخ 92/2/17 سـاعت 9:30 تا 10 محل برگزاري 
مزايده دادگسـتري كل استان طبقه همكف دفتر مزايده مي باشد. مورد مزايده 5 روز 
قبل از مزايده قابل مشـاهده برنده مزايده كسـي است كه باالترين قيمت پيشنهادي 
را ارائـه و ده درصـد مبلغ پيشـنهادي را في المجلس واريز نمايـد و جهت الباقي در 
مهلـت قانوني اقدام نموده در غيـر اين صورت ده درصد به نفـع دولت ضبط خواهد 
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آگهى مزايده
در پرونـده كالسـه1196/90 اجرايي طي راي صادره از شـعبه دادگاه عمومي حقوقى 
همدان دستور فروش ششدانگ پالك ثبتي 1/3358 اصلي بخش 3 همدان خواهان: 
بـدري صالحي و خوانده: مرضيه، عبداله، حسـن، يداله همگـي طبقي و منيره نجفي 
آدرس ملك: واقع در همدان، خيابان پاسـداران، كوچه شـهيد حسني حلم، پالك 
43 عرصـه 179/9 مترمربـع ـ شـمالي، اعيـان 178 مترمربـع مسـاحت واحد 
تجاري 28 مترمربع با اسـكلت آجر و طاق ضربي در 2/5 طبقه ـ قدمت سـاخت 
امكانـات و امتيـازات موجـود ارزش 6 دانـگ 4,100,000,000 ارزيابـي گرديده 
اسـت. قيمت ها به ريال اسـت. كه اين اجـرا وفق مـواد 9 و 10 آيين نامه قانون 
افراز و فروش امالك مشـاع مصوب 1357 نسـبت به فروش آن اقدام مي نمايد 
به تاريخ 92/2/21 سـاعت 11:30 تـا 12 محل برگزاري مزايده دادگسـتري كل 
اسـتان طبقه همكف دفتر مزايده مي باشـد. مورد مزايـده 5 روز قبل از مزايده 
قابل مشـاهده اسـت. برنده مزايده كسـي اسـت كه باالترين قيمت پيشنهادي 
را ارائـه و ده درصد مبلغ پيشـنهادي را في المجلـس واريز نمايد و جهت الباقي 
در مهلـت قانوني اقدام نموده در غير اين صورت ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد 
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آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه 676/91 اجرايي طـي رأي صادره از شـعبه 4 محاكم 
حقوقي دادگستري اسـتان همدان محكوم له: شـركت گلوكز سهامي 
خـاص  محكوم عليه: شـركت كيـوان محكومند بـه 321/959/622 
نيم عشـر دولتـي 14/995/306 لذا با توجـه به اينكـه محكوم عليه 
نسـبت بـه برائـت ذمـه خويـش اقدامـي نكرده اسـت ايـن اجرا به 
درخواسـت (محكوم لـه) اقدام بـه توقيف اقالم ذيل: يك دسـتگاه 
hamack سـاخت كارخانه بوش آلمان تيپ h125 سال  بسـته بندي 
ساخت طول دسـتگاه 6 متر عرض 1/5 ارتفاع 3 متر 1976 به ارزش 
135/000/000 ريال. لذا اين اجرا به تاريخ 1392/2/14 سـاعت 8:30 
تـا 9 اقـدام به برگـزاري عمليات مزايـده جهت تأديه ديـن محكوم 
لـه مي نمايـد ضمنًا محـل برگزارى مزايـده در واحد اجـراي احكام 
مدني دادگسـتري همدان طبقه همكف مى باشـد. مورد مزايده پنج روز 
قبل از مزايده قابل بازديد مي باشـد بديهي است برنده مزايده كسي تلقي 
مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد و مبلغ را فى المجلس واريز 
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آگهي حصر وراثت
آقاي داوود اصالني داراي شناسـنامه شـماره 119 به شـرح دادخواست به 
كالسـه 24/92ح115 از اين حوزه درخواسـت گواهي حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شـادروان يوسـف اصالني به شناسـنامه شـماره 
7302 در تاريخ 1391/10/19 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر اسـت به:  1. داوود اصالني به شماره شناسنامه 
119 پسـر متوفي 2. يعقوب اصالني به شـماره شناسـنامه 14674 پسر 
متوفي 3. علي اصالني به شـماره شناسـنامه 3155 پسر متوفي 4. امير 
اصالني به شـماره شناسنامه 2476 پسر متوفي 5. مريم اصالني به شماره 
شناسـنامه 21538 دختر متوفي 6. معصومه اصالني به شـماره شناسنامه 
37 دختر متوفي 7. بانو افسر بانو چراغي به شماره شناسنامه 5402 همسر 

متوفي.
اينك با انجام تشـريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسـي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد 
از تاريخ نشـر نخسـتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
حوزه 115 شوراي حل اختالف 
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نيش و نوش

بالغت على
احمد حبيبيان*

سلسله درس هايى از نهج البالغه
 ترس

ــه نوع ترس وجود دارد: ترس طبيعي،  اصوالً س
ــازنده و  ــرس س ــده و ت ــرب و بازدارن ــرس مخ ت
سعادت بخش. مقصود از ترس طبيعي، همان ترس 
ــت كه خداوند در نهاد موجود زنده قرار  فطري اس
ــيله از خطر- خواه طبيعي و خواه  داده تا بدان وس
ــقف به  ــزد، مانند فرار از جاي مس ــاني- بگري انس
هنگام بروز خطر زلزله يا فرار از برابر جانور درنده 

يا يك انسان شرور مسلح.
ــان و كمبود اراده  ــي از ضعف ايم ــرس مخرب، ترس ناش ــور از ت منظ
ــش را از طريق  ــت كه حق ــًال اگر الزم اس ــت. مث ــخصيت اس و ضعف ش
ــن كار را به خاطر ترس از اذيت و آزار  ــي بگيرد جرأت اي ــه قضاي محكم
ــي صرفنظر كند يا وقتي  ــته و از پيگيري قضاي ــرد خاطي و متجاوز نداش ف
ــر افتد از دفاع و  ــتقالل وطنش به خط ــمن خارجي اس ــر اثر تجاوز دش ب
ــازنده، ترسي است كه انسان از  جهاد فرار كند. منظور از ترس مثبت و س
ــد  ــد، خواه اين امر مربوط به دنيا باش ــوء كارهاي بدش مي ترس عواقب س
ــجويي  ــت كه دانش ــه آخرت. ترس از امر دنيايي مثل اين اس ــا مربوط ب ي
ــت. او از اينكه  درس نخوانده و چيزي هم به روز امتحان باقي نمانده اس
ــت يا اينكه فردي تا مدتي از عمرش در  ــود خائف و نگران اس مردود ش
ــود كه اگر به اين روش ادامه دهد  خط بندگي نبوده و آنگاه متوجه مي ش
ــه اين اتفاق  ــد رفت. لذا از اينك ــراغ او بيايد در دوزخ خواه ــرگ س و م

ــت. ــان اس ــدت خائف و ترس بيفتد بش
اميرالمؤمنين(ع) درباره مبارزه با ترس نوع دوم (ترس منفي و ويرانگر) چنين 
مي فرمايند: «اذا ِهبَت اَمراً، َفَقع فيه، َفاِنَّ شّدُه توقيِه اَعَظم مِّما تَخاف منه (حكمت، 
ــت بزن و خود را در  ــدي، به آن دس 175)؛ هنگامي كه از انجام كاري بيمناك ش

آن بيفكن؛ زيرا گريز از آن دشوارتر از عمل به آن است.»
ــت كه اين ترس نبايد از حد معقول  ــورد ترس طبيعي هم بايد گف در م
ــرس مخرب و ضد ارزش  ــد وگرنه تبديل به ت ــود تجاوز كن ــي خ و طبيع
ــد يا در برخورد با يك حيوان  ــد. مثًال كسي كه از مرده مي ترس خواهد ش
ــود و  ــود كه به جاي فرار زهره ترك ش ــده به قدري دچار ترس مي ش درن

در جا بميرد.
ــالح قرآن كريم و  ــاند در اصط ــان را به كمال مي رس اما آن ترس كه انس
ــود. خوف- خواه در بعد  ــيت» ناميده مي ش ــالمي «خوف» و «خش اخالق اس
ــان را  ــت كه انس ــازنده اس دنيايي و خواهد در بعد اخروي- از اين لحاظ س
ــران مي كند و همين  ــند، نگ ــايند مبتني بر كار ناپس ــوع يك امر ناخوش از وق
ــجويي كه  ــران مافات مي گردد. مثًال دانش ــي موجب چاره چويي و جب نگران
ــد نگراني از مردودي  ــود بر اثر درس نخواندن مردود خواهد ش متوجه مي ش
ــد و درس بخواند تا  ــتفاده كن ــد كه از فرصت باقيمانده اس او را وادار مي كن
ــت كه وقتي انسان مي بيند پاسي از  ــود. بُعد آخرتي خوف اين اس مردود نش
ــه و منجر به  ــر اين غفلت ادامه يافت ــه بطالت گذرانده كه اگ ــر خود را ب عم
ــود، فرصت باقيمانده را به توبه و جبران  ــود در آخرت عقوبت مي ش مرگ ش

ــته اختصاص مي دهد.  گذش
ــن مي فرمايد: «هرگز  ــن(ع) در مورد ترس از عذاب الهي چني اميرالمؤمني
ــد؛ زيرا خداي تعالي  نبايد بهترين مردم اين امت نيز از عذاب خدا ايمن باش
ــردم زيانكار» (اعراف، 99)  ــتند، مگر م ــت از كيفر خدا ايمن نيس فرموده اس

(حكمت 377)
مديرعامل موسسه فرهنگى قرآن و عترت (نهج البالغه) استان همدان

جايگاه ايران 
در شاخص هاى سالمت

ــت و درمان مجلس، رتبه ايران  ــيون بهداش همدان پيام: نايب رئيس كميس
در تمام شاخص هاى حوزه سالمت در منطقه را بين 10 تا 22 اعالم كرد. 

ــك خانواده با اعتبار  ــه گزارش مهر، على كائيدى با بيان اينكه طرح پزش ب
كنونى حوزه سالمت قابل اجرا نيست، گفت: در چند سال اخير مسئوالن تنها 
وعده اجراى اين طرح را داده اند، اما حتى مردم هم از اجراى اين طرح بطور 

كامل مطلع نيستند.
ــوى دولت  ــا انتقاد از اختصاص ندادن اعتبار 6 هزار ميلياردى از س وى ب
ــود اعتبارات در  ــواده، گفت: با توجه به كمب ــك خان ــراى اجراى طرح پزش ب
ــارات الزم و اجراى اين طرح  ــدى براى اختصاص اعتب ــه 92، هيچ امي بودج

نيست.

تأثير 25 درصدى سوابق تحصيلى در كنكور 93
همدان پيام: رئيس كميته آموزش عالى مجلس از نهايى شدن تأثير 25 درصدى سوابق تحصيلى 

در كنكور دكتراى 93 خبر داد.
ــنجش و پذيرش دانشجو،  ــوراى س رضا صابرى در گفتگو با مهر، درباره آخرين تصميمات ش
ــوابق تحصيلى در پذيرش كنكور 93 اشاره كرد و گفت: پس  ــدن تأثير 25 درصدى س به نهايى ش
از بررسى بخش ديگرى از اليحه سنجش و پذيرش دانشجو، يكى از ضوابطى كه تعيين شد تأثير 
ــابقه تحصيلى در كنكور سال 93 بود كه اين ميزان تأثير مستقيم در پذيرش خواهد  25 درصدى س
داشت. وى درباره تاريخچه تأثير سوابق تحصيلى در پذيرش در سال هاى گذشته، خاطرنشان كرد: 
سوابق تحصيلى در سال هاى گذشته فقط تأثير مثبت داشت اما شوراى سنجش و پذيرش به دنبال اعمال 
تأثير مستقيم سوابق تحصيلى است كه تفاوت اساسى با تأثير مثبت در قبولى متقاضيان 93 دارد. وى اظهار 
داشت: تا زمانى كه وزارت آموزش و پرورش بتواند آزمون هاى نهايى استاندارد را براى سابقه تحصيلى 

برگزار و اعالم كند، برگزارى كنكور عمًال در كنار سابقه تحصيلى ادامه خواهد داشت.

شرط اجراى «بيمه مهريه» در كشور
ــت جمهورى گفت:  ــان و خانواده نهاد رياس ــى فرهنگى مركز امور زن ــام: مديرسياس همدان پي
ــئوالن نسبت به عملياتى شدن پيشنهاد «بيمه مهريه» نظر مساعد دارند. با اين حال منتظر تأمين  مس

اعتبار «بيمه مهريه» هستيم.
ــته ايم و در اين راستا  ــتاد «ديه» داش ــات متعددى با رئيس س ــادات الجوردى افزود: جلس  زهره س
كارگروهى با حضور مسئوالن سازمان زندان ها، قوه قضاييه، روانشناسان و جامعه شناسان تشكيل داده ايم.

به گزارش ايسنا، وى در ادامه گفت: در اين كارگروه به اين نتيجه رسيديم كه اعتبار الزم براى 
ــه كردن مهريه به صورت پلكانى تخصيص يابد و ابتدا مهريه هايى كه رقم خيلى بااليى ندارند  بيم
مانند 14 سكه بيمه شوند. مدير سياسى فرهنگى مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهورى 
ــنهاد «بيمه مهريه» شده  ــيدن پيش ــدن اعتبار مالى موجب به نتيجه نرس ــان كرد: تأمين نش خاطرنش
است. اين در حالى است كه مسئوالن از آن به عنوان يك راه حل استقبال كرده اند، حتى بيمه ايران 

پيشنهاداتى در زمينه بيمه مهريه ارائه داده است.

مديركل  ــام:  همدان پي
ــات  اطالع و  ــار  آم ــر  دفت
جمعيتى و مهاجرت سازمان 

ثبت احوال با تحليل و تشريح آمارى 
ازدواج هاى موفق در سنين پايين گفت: 

ــت آمده  ــاس آمارهاى به دس براس
ــنين 20  موفق ترين ازدواج ها در س
ــن  تا 24 رخ داده و با باال رفتن س
ــن، تعداد طالق در  ازدواج زوجي

ــد و در زنان از 6 به  ــه 32 درص ــردان از 5/6 ب م
22/5 درصد افزايش يافته است.

ــر، با بيان  ــزون در گفتگو با مه ــر مح على اكب
ــاخص هاى متعدد،  اين مطلب افزود: آمارها و ش
ــاى صورت گرفته در  ــر بودن ازدواج ه از موفق ت

سنين 20 تا 24 سالگى حكايت دارند.
وى گفت: با توجه به اينكه بيشترين ازدواج ها 
ــى حدود 85 درصد ازدواج ها براى مردان در  يعن
ــالگى و براى زنان در سنين  ــنين 20 تا 34 س س

ــن دليل  ــده، به همي ــالگى ثبت ش ــا 29 س 15 ت
ــنى مورد تجزيه  آمارهاى اين گروه هاى س
و تحليل ويژه قرار گرفتند و از مهمترين 
ــاخص هاى مورد بررسى در اين تجزيه  ش
ــبت تعداد طالق  به  ــاخص «نس و تحليل، ش
ــده»، «درصد  ــر 100 ازدواِج ثبت ش ازاى ه
ــال اول  ــده در يك س ــت ش ــاى ثب طالق ه
ــده  زندگى» و «درصد طالق هاى ثبت ش
ــال اول زندگى» در گروه هاى  در پنج س

سنى مختلف است.
ــات جمعيتى و  ــر آمار و اطالع ــركل دفت مدي
مهاجرت سازمان ثبت احوال تأكيد كرد: شاخص 
ــنى  ــه ازدواج در گروه هاى س ــالق ب ــبت ط نس
ــن ازدواج  ــان مى دهد با باال رفتن س مختلف نش
زوجين، تعداد طالق به ازاى هر 100 ازدواج در 
ــردان از 5/6 به 32 درصد و در خانم ها از 6 به  م

22/5 درصد افزايش يافته است.
ــبت در مردان 20 تا 24  به گفته وى، اين نس

ــاله 12/4  ــاله 5/6 درصد، 25 تا 29 س س
ــاله 32 درصد بوده و  درصد و 30 تا 34 س
ــاله 6 درصد، 20 تا  در زنان 15 تا 19 س
ــاله  ــاله 10/9 درصد و 25 تا 29 س 24 س

22/5 درصد است.
محزون دو شاخص ديگرى كه مورد بررسى 
ــال اول و پنج  ــرار گرفته  را درصد طالق در س ق
ــنى  ــترك در گروه هاى س ــال اول زندگى مش س

مختلف زوجين عنوان كرد و گفت: مقادير 
ــاخص ها در داده هاي ثبتي مربوط  اين ش

ــتان تهران در سال هاى اخير نشان مى دهند  به اس
كه با باال رفتن سن ازدواج زوجين، درصد طالق 
ــردان از 4/1 به 12/7  ــال اول زندگى در م در س
ــد و در زنان از 4/5 به 10/5 درصد افزايش  درص

يافته است.
ــال اول  ــد طالق در پنج س ــزود: درص وى اف
ــاخص در آقايان از  زندگى نيز از افزايش اين ش
ــان از 40/7 به 61/6  ــد و در زن ــه 57 درص 45 ب

باال  اثر  در  درصد 
ازدواج  ــن  س ــن  رفت

حكايت دارد.
وى،  ــه  گفت ــه  ب
ــال اول زندگى  ــالق در س ــد ط درص
ــاله  ــترك براى آقايان 20 تا 24 س مش
4/1 درصد، 25 تا 29 ساله 5 درصد 
و 30 تا 34 ساله 12/7 درصد بوده 
و براى زنان 15 تا 19 ساله و 20 
ــاله 4/5 درصد و براى  تا 24 س

زنان 25 تا 29 ساله 10/5 درصد است.
اين مقام مسئول در سازمان ثبت احوال گفت: 
ــال اول زندگى نيز براى  درصد طالق در پنج س
مردان 20 تا 24 ساله 45 درصد، 25 تا 29 ساله 
ــاله 57 درصد و  ــا 34 س ــد و 30 ت 51/8 درص
ــاله 40/7 درصد، 20 تا  براى زنان 15 تا 19 س
ــاله 61/6  ــاله 53/2 درصد و 25 تا 29 س 24 س

درصد است.

ميانگين سنى ازدواج هاى موفق

 افزايش احتمال طالق 
با باالرفتن سن ازدواج

در كارهاي شهري
مشت نمونه خروار است

همدان پيام: نوار باريكي از آسفالت تازه 
در عرض خيابان 12 متري شيرسنگي، در 
ــنبه گذشته (بيست و نهم  عصر روز پنجش
ــبه و  ــوژه بحث كس ــاه) به س فروردين م
مغازه داران و جمعي از اهالي محل در اين 

خيابان يكطرفه و شلوغ تبديل شده بود.
ــر رهگذر و بيننده صحنه  ابتدا براي ه
ــازه داران  ــش  مي آمد كه مغ ــن تصور پي اي
ــراي  ــكاري و ب ــل از روي بي ــل مح و اه
ــفالت را سوژه قرار  ــرگرمي، لكه اي آس س
ــتند اما  ــغول هس داده و به بگو و مگو مش
ــه كافي بود كه اصل  يك مكث كنجكاوان

موضوع دستگيرتان شود.
ــيار برافروخته به  يكي از كسبه كه بس
ــه ديگران مي گفت:  ــر مي آمد خطاب ب نظ
ــاعت 6 صبح تا اين  به قول خودمان از س
ــفالت مي ريزند و  ــد آس ــع عصر دارن موق
ــت نمونه خروار  لكه گيري مي كنند اما مش
ــان مثل اينجا  ــت و حتي همه كارهايش اس

آبكي و سرسري است.
ــن مغازه دار  ــه حرف هاي اي ديگري ك
ــي  ــا لحن ــرد ب ــق مي ك ــي را تصدي قديم
ــرد كه  ــده مي ك ــراز عقي ــكايت آميز اب ش
تخم مرغ دزد، شتر دزد مي شود، اگر براي 
يك لكه آسفالت كم فروشي و اهمال كاري 
ــد، حتمًا پروژه هاي بزرگ را يك تيكه  كنن

قورت مي دهند.
يك تازه وارد هم كه گويا از قديمي هاي 
محلي بود به جمع اضافه شد و بدون هيچ 
ــالم و مقدمه اي پرسيد ... آقا چه خبره؟  س
ــن برافروخته:  ــا همان لح ــي باز هم ب اول
ــراي لوله گذاري  ــفالت كه ب اين قطعه آس
آپارتمان جديد گودبرداري شده، از چهار 
روز قبل شده بالي جان همسايه ها، چون 
ــيد تا گودبرداري شد و هر شب  طول كش
ــان را مي كندند بعد از آن  يك طرف خياب
ــكار آپارتمان گير دادند  ــد و به پيمان آمدن
ــفالت قديمي را بايد با دستگاه فرز  كه آس
ــي شده برداشته شود تا آسفالت  و خط كش
جديد آن خراب از كار درنيايد. تا اينجاي 
ــنبه) چند  ــا امروز (پنجش ــت؛ ام كار درس
ــه چند تا  ــرف چند دقيق ــر آمدند و ظ نف
ــرد توي اين چاله ريختند  بيل آسفالت س
ــت قصد ترك  ــدون هيچ غلتك و دق و ب
ــتند كه اعتراض كرديم الاقل  محل را داش
ــفالت بريزيد كه چاله خوب پر  آنقدر آس
ــد. در ثاني  ــت نكن ــود و بعداً هم نشس ش
ــرد است كه با يك  ــفالت آنقدر س اين آس
بارندگي و در اثر رفت و آمد خودروهاي 
ــنگين از هم مي پاشد، اما هيچ  سبك و س
گوش شنوايي نبود و با عجله جمع كردند 

و رفتند.
ــم نماينده  ــري ه ــر س ــت: آخ مي گف
ــت با  ــفالت مي ريخ ــه آس ــكاري ك پيمان
تمسخر و بي اعتنايي فرياد زد كار ما همين 
است، شما هم هر كاري از دستتان مي آيد 

كوتاهي نكنيد!!

31 ارديبهشت
آخرين مهلت ثبت نام
سايت هاى همسريابى

ــر ازدواج و  ــام: مديركل دفت همدان پي
ــواده وزارت ورزش و جوانان  تعالى خان
ــايت هاى  گفت: فرصت 6 ماهه ثبت نام س
ــريابى غيرمجاز در سامانه آزمايشى  همس
ــاوره  ــك صدور مجوز مراكز مش الكتروني
ــت ماه  ــواده در 31 ارديبهش ازدواج و خان
ــد و با مراكزى كه  ــارى به پايان مى رس ج
ــام نكرده اند و مجوز ندارند برخورد  ثبت ن

خواهد شد.
ــنا،  ــو با ايس ــى در گفتگ ــعود امين مس
ــاماندهى  ــاس «آيين نامه س ــزود: بر اس اف
ــاوره ازدواج و خانواده» مهلت  مراكز مش
ــاوره اى كه بدون مجوز  ثبت نام مراكز مش
و غيرقانونى فعاليت مى كردند، مراكزى كه 
از سازمان ملى جوانان سابق مجوز فعاليت 
داشته اند همچنين تمامى مراكزى كه قصد 
ــاوره و  ــوزه ازدواج، مش ــت در ح فعالي
خانواده دارند، فقط تا پايان ارديبهشت ماه 
ــت ثبت نام با  ــان مهل ــت و پس از پاي اس
ــتعالم پليس فتا از دفتر ازدواج و تعالى  اس
خانواده وزارت ورزش و جوانان، مراجع 
ــى و قضايى با مراكزى كه تا مهلت  انتظام
ــد و مجوز  ــام نكرده ان ــده ثبت ن تعيين ش

ندارند برخورد قانونى خواهند كرد.
ــد: اسامى مراكزى كه از  وى يادآور ش
ــته مجوز فعاليت داشته اند و در حال  گذش
حاضر هم در سامانه صدور مجوز ثبت نام 
ــده و فعاليت  كرده اند به پليس فتا اعالم ش
ــوز قطعى بالمانع  آنها تا زمان صدور مج

است.

ــكي قانوني استان همدان گفت: تعداد  همدان پيام: مديركل پزش
ــال (25 اسفند 91 تا 15  فوتى هاي حوادث رانندگي در نوروز امس

فروردين 92)، در استان 37 نفر بوده است.
ــته در پى  ــالم اين خبر گفت: 28 كش ــال صالح با اع علي احس
ــتان فوت كرده اند  ــال در جاده هاي اس حوادث رانندگي نوروز امس
ــهري 5 نفر و در جاده هاى خاكى و  ــطح درون ش و اين آمار در س

روستايى 4 نفر بوده است.
ــه احتمال تغيير اين آمار در روزهاي  ــا بيان اين موضوع ك وي ب
ــخصي در ايام نوروز  ــت ش ــود دارد، افزود: ممكن اس ــده وج آين
ــد و بعد از تعطيالت  ــتري باش ــتان بس تصادف كرده و در بيمارس
ــتان  ــدت جراحات فوت كند يا در جاده هاي اس نوروزي در اثر ش
ــافت به نزديك ترين استان همجوار  دچار حادثه و به علت بعد مس
ــد كه اين امر باعث تغيير آمار مي شود و آمار  ــده باش انتقال داده ش
ــت ماه توسط پزشكي قانوني كل كشور  نهايي در نيمه اول ارديبهش

اعالم خواهد شد.
ــته در  ــال گذش ــه آمار فوتي هاي جاده اي نوروز س وي در ادام
ــر اعالم كرد  ــهري را 4 نف ــطح درون ش ــتان را 24 نفر و در س اس
ــته  ــال گذش ــبت به س ــال نس ــت: آمار فوتي هاي نوروز امس و گف
ــته است. مديركل پزشكى قانونى همدان  افزايش 32 درصدي داش
ــان كرد: آمار فوتى هاى تصادفات سال 91 در سطح استان  خاطرنش
ــت كه در مدت مشابه سال قبل اين آمار 613 نفر  555 نفر بوده اس
ــت كه حكايت از كاهش 10 درصدى آمار متوفيان  ــده اس اعالم ش

تصادفات استان را دارد.  
صالح در ادامه عوامل انساني همچون بى توجهى به جلو، انحراف 
مسير و تخطي از سرعت مطمئنه را از مهمترين عوامل حوادث جاده اي 
دانست و تصريح كرد: گرچه سرعت زياد و حوادث ترافيكي رابطه اي 

ــيار پيچيده با يكديگر دارند، به زبان ساده مي توان گفت كه هرچه  بس
ــد احتمال انحراف و واژگوني خودرو  سرعت وسيله نقليه باالتر باش
بيشتر شده، احتمال تصادف، صدمه و مرگ ومير نيز بيشتر مي شود.

ــه  ــر به شيش ــت: هنگام تصادفات معموالً س ــار داش وي اظه
ــودرو برخورد كرده  ــر اجزاي داخلي خ ــوي اتومبيل يا ديگ جل
ــاق مي افتد كه عمومًا  ــاي مغزي اتف ــتگي و خون ريزي ه و شكس
ــان داده است كه شدت  ــبب مرگ فرد مي شود. بررسي ها نش س
ــتقيم با سرعت و شتاب اتومبيل دارد.  اين صدمات رابطه اي مس
ــينه،  ــه س ــن موضوع همچنين در مورد صدمات وارده به قفس اي
ــدن مانند قلب  ــردن و ديگر اجزاي حياتي ب ــورت، طحال، گ ص

ــا كه صدمه وارده به هر يك  ــاي اصلي و همچنين ريه ه و رگ ه
ــت. ــد، صادق اس مي تواند عامل مرگ فرد مصدوم باش

ــي از عوامل تأثيرگذار در  ــح خواب آلودگي رانندگان را يك صال
ــزود: بي خوابي هاي  ــت و اف ــديد جاده اي دانس وقوع تصادفات ش
شبانه مي تواند موجب خواب آلودگي و پرخوابي در روز بعد شود. 
ــاني كه داروهاي  ــيفتي كار مي كنند و كس افرادي كه به صورت ش
محرك مصرف مي كنند يا دچار بيماري هاي اعصاب و روان هستند 
ــز در اين گروه جاي دارند. همچنين مصرف داروهاي آرام بخش  ني
هنگام رانندگي مي تواند موجب كاهش سطح هوشياري و باال رفتن 

آمار تصادفات شود.

آمار فوتي هاي جاده اى نوروز 92 استان اعالم شد

دستگيرى كالهبردار
350 ميليون ريالى در همدان

همدان پيام: رئيس پليس آگاهى استان همدان از دستگيرى 
ــه 350 ميليون ريال وجوه پرداختى قبوض  زن كالهبردارى ك
ــهروندان همدانى را به حساب خود  آب، برق، گاز و تلفن ش

واريز كرده و به شمال كشور گريخته بود، خبر داد.
ــرز به گذر افزود: در  ــزارش پايگاه خبرى پليس، فرام به گ
ــتى در شهر  ادامه دادخواهى يكى از مديران دفاتر خدماتى پس
همدان مبنى بر اينكه يكى از كاركنان زن اين دفتر پس از اخذ 
ــهروندان به جاى  مبالغ وجوه قبوض آب، برق، گاز و تلفن ش
ــف مبلغ را به نفع  ــاب ادارات مختل ــز مبالغ فوق به حس واري
ــخصى خود تصاحب كرده و متوارى شده است در دستور  ش

كار قرار گرفت.
ــايى قرار  وى اضافه كرد: در ابتدا هويت متهم مورد شناس
ــتگانش مورد مراقبت  ــكونت وى و بس گرفت و محل هاى س
ــد وى در منازل اين افراد  كارآگاهان قرار گرفت كه معلوم ش
سكونت نداشته و به مكان امن ديگرى نقل مكان كرده است.
ــه متهم به  ــد ك ــخص ش وى افزود: در پيگيرى بعدى مش
ــهرهاى  ــپس به يكى از ش ــراه خانواده خود به ورامين س هم
ــتگير و به  ــرده كه در نهايت دس ــور نقل مكان ك ــمالى كش ش

همدان منتقل شد.
ــده به  ــم در بازجويى هاى انجام ش ــرد: مته ــه ك وى اضاف
ــال اعتراف كرد كه پس  ــردارى به مبلغ 350 ميليون ري كالهب
ــير مراحل قانونى به مراجع قضايى  از تشكيل پرونده براى س

اعزام و روانه زندان شد.

واژگونى اتوبوس سربازان در همدان
و توضيحات كمالى 

ــموالن خدمت  همدان پيام: به دنبال واژگونى اتوبوس حامل مش
ــتان همدان رخ داد، جانشين اداره  ــربازى كه روز گذشته در اس س
ــلح ضمن ارائه توضيحاتى  ــتاد كل نيروهاى مس ــانى س منابع انس
ــت حادثه ديدگان از پيگيرى ويژه اين حادثه  درباره آخرين وضعي

توسط نيروى انتظامى خبر داد. 
ــاره گفت: اول  ــنا، در اين ب ــو با ايس ــى در گفتگ ــى كمال موس
ــموالن داراى مدرك تحصيلى  ــتين اعزام مش ارديبهشت ماه، نخس

فوق ديپلم و باالتر از آن در سراسر كشور انجام شد. 
ــن اعزام ها كه از  ــفانه در جريان يكى از اي ــه داد: متأس وى ادام
وظيفه عمومى همدان به پادگان مالك اشتر ناجا در حال انجام بود، 

اتوبوس حامل 38 تن از مشموالن واژگون شد. 
كمالى با بيان اينكه در پى اين حادثه اغلب مشموالن به صورت 
ــدند، گفت: اما يكى از اين افراد داراى وضعيت  ــرپايى مداوا ش س
جسمى نامناسب است كه با هماهنگى هاى انجام شده وى به يكى 

از بيمارستان هاى مجهز در تهران منتقل  شد. 
ــاره به تبصره 4 از ماده 5 قانون جديد خدمت وظيفه  وى با اش
ــربازان از زمانى كه براى  ــن قانون س ــاس اي عمومى گفت: بر اس
اعزام به يگان وظيفه عمومى مراجعه مى كنند سرباز نيروهاى مسلح 

محسوب شده و بيمه اند. 
ــتاد كل نيروهاى مسلح با بيان  ــانى س ــين اداره منابع انس جانش
اينكه تمام هزينه هاى درمان و امور پزشكى اين افراد نيز بر اساس 
همين قانون بر عهده ستاد كل نيروهاى مسلح خواهد بود، تصريح 

ــه درمان اين  ــى هزينه هاى مربوط ب ــورد نيز تمام ــرد: در اين م ك
ــوى نيروى انتظامى انجام مى شود و مراحل آن  ــمول نيز از س مش

در حال پيگيرى است. 
ــهيالت  ــن درباره تاريخ جديد اعزام اين افراد و تس وى همچني
در نظر گرفته شده براى آنان خاطرنشان كرد: آن دسته از مشموالن 
ــرپايى مداوا شده اند و داوطلب اعزام  حادثه ديده كه به صورت س
ــربازى  ــتند مى توانند مراجعه كنند و به خدمت س ــه خدمت هس ب

اعزام شوند. 
ــته از افرادى كه مصدوم شده يا شوكى  كمالى افزود: اما آن دس
به آنان وارد شده تا اول تيرماه سال جارى فرصت دارند تا خود را 

براى اعزام به خدمت سربازى معرفى كنند. 
جانشين اداره منابع انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح با اشاره به 
ــمانى وى نامناسب است، نيز  وضعيت مصدومى كه وضعيت جس
ــده اما با  گفت: پيگيرى هاى الزم براى بهبود كامل اين فرد انجام ش
ــد كه نتواند خدمت  اين وجود اگر مصدوميت وى به گونه اى باش
ــيون پزشكى بررسى و در  خود را انجام دهد، پرونده وى در كميس
صورت تأييد عالوه بر اعطاى معافيت، وى به عنوان مستمرى بگير 

نيروهاى مسلح نيز محسوب خواهد شد. 
ــين اداره منابع انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح با بيان اينكه  جانش
خوشبختانه در اين حادثه مورد فوتى گزارش نشده است، درباره دليل 
ــوى پليس راهور اعالم  اين حادثه گفت: دليل قطعى اين حادثه از س
ــاس ظاهر امر و اظهارات شاهدان بى احتياطى  ــد اما بر اس خواهد ش

راننده سهم زيادى در علت وقوع اين حادثه ناگوار داشته است. 
ــاى الزم در صورت  ــان كرد: پيگيرى ه ــان خاطرنش وى در پاي
مشخص شدن مقصر يا مقصران اين حادثه از سوى نيروى انتظامى 

و دستگاه هاى مربوط انجام خواهد شد. 

همدان پيام: گرانى پشت ديوار ارز
 از فرداس كه قيمت همه چيِز با ربط و بى ربط بره باال!

جام جم؛ شوراى رقابت وعده داد: قيمت هاى جديد خودرو را تا 2روز ديگر اعالم 
كند؛ برزخ 48 ساعته خودروسازان

 خودروسازها كه مشكلى ندارن، هر سازى كه بزنن، بقيه مى رقصن!
همدان پيام : همدان رتبه برتر كشور در تهيه طرح هاى هادى

 اگه در اجراى اين طرح ها هم، رتبه بياريم، بارك ا... داره!!
ــپوليس در برج ميالد؛ شب سرخ مردان  ــوتان پرس وطن امروز: تقدير از پيشكس

تاريخ ساز
 به جاى اين كارا، يه كم از بدهى هاى بازيكنان رو بدن، بهتر نيس!

خورشيد: رضايت بازنشستگان تأمين اجتماعى از افزايش حقوق
 البته به شـرطى كه به اندازه تورم باشه و هر سال هم، به موقع انجام 

بشه!
تهران امروز؛ قاليباف: معاون اولى من، شوخى رسانه اى است.

 از كنار بعضى شوخى ها، نبايد آسون گذشت!
ــود؛ بودجه 92با ارز 2450 توماني و نفت  ــيس مي ش جوان: دولت براي ارز خس

95 دالري
 تاوانش رو هم ملت پس مى دهد!

جوان: زلزله 10 ريشتري در خاورميانه، دروغ يك رسانه بود!
 پس باز هم، بيخيال زلزله به اميد شانس مجدد!

ــيون تلفيق پايان عمر ارز 1226توماني را تصويب كرد؛ ارز 2450   ابتكار: كميس
تومان، نفت 95 دالر

 البته قبلش، دولت اين كار رو كرده بود!
 جمهورى اسالمى: دالالن عرب در كمين گندم ايراني

 بعدش خودمون مى ريم از هند، گندم مى خريم!
مردم ساالرى: روزانه صدها تُن مواد آالينده وارد هواي تهران مي شود.

 ريه هاى تهرونى ها، بيشتر از اينا، جا داره!
هدف و اقتصاد: توليد 920 هزار دستگاه انواع خودرو در سال 91

 خيابون و جاده هم، به طور متناسب افزايش داشته؟!
ــاز كردن گره بيكاري  ــته؛ ب ــال گذش جهان صنعت: افزايش نرخ بيكاري در 8 س

تنها روي كاغذ
 فقط اين نيس كه، همه مشكالت، روى كاغذ حل شده!

فارس: تابستان امسال 1/5 درجه گرمتر مى شود.
 با اون زمسـتانى كه پشـت سـر گذاشـتيم، بيشـتر از اينا، انتظار 

داريم!
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

اقتصاد
خبر كوتاه

نگاه

فرم اشتراك 1392
نام سازمان/ اداره/ فروشگاه: ......................................................               نام مسئول: ................................................

آدرس: ...........................................................................................................................................................
كدپستي: .................................  صندوق پستي: .......................................

تعداد نسخه اشتراك ............... شماره تماس: ...................................  
مدت اشتراك / تعرفه (براى يك نسخه):

1. يكساله         2. شش ماهه           3. سه ماه 
توجه: در صورت عدم دريافت اشتراك با شماره تلفن 8264433 تماس حاصل نمائيد.

مهر و امضاء متقاضي
توجه: در صورت درخواست اشتراك اينترنتى با شماره 8264433 - 0811 تماس حاصل نمائيد.

آدرس: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام     صندوق پستى: 666-65155  نمابر: 0811-8279013
با تكميل و ارسال فرم به آدرس دفاتر روزنامه در سراسر استان و يا نمابر به شماره 8279013-0811 همدان پيام را با ضمائم آن دريافت نمائيد.

با يك تماس، مشترك روزنامه همدان پيام شويد

نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را در دريافت اشتراك ها با ما در ميان بگذاريد.       تلفن: 0811-8264433

با آرزوي سالي سرشار از موفقيت و شادكامي به اطالع خوانندگان عزيز مى رساند براي دريافت تعرفه آگهيبا آرزوي سالي سرشار از موفقيت و شادكامي به اطالع خوانندگان عزيز مى رساند براي دريافت تعرفه آگهي
  گزارشگزارش  ويژه و هزينه اشتراك همدان پيام به يكي از روشهاي زير اقدام فرمائيد.ويژه و هزينه اشتراك همدان پيام به يكي از روشهاي زير اقدام فرمائيد.

1- تماس تلفني با شماره تلفن 8264433-0811 براي اعالم شماره نمابر خود به منظور دريافت فرم اشتراك يا تعرفه از طريق نمابر يا پستى
eshterak@hamedanpayam.com 2- ارسال ايميل با عنوان درخواست تعرفه به آدرس

3- ارسال پيامك با عنوان "اشتراك" به همراه آدرس دقيق به شماره 10006066 براي دريافت از طريق پيك رايگان تا 48 ساعت
4- مراجعه حضوري به دفتر مركزي روزنامه به آدرس: همدان، ميدان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام، واحد 7 بخش اشتراك 

5- شهرستان ها و مراكز بخش ها مراجعه به دفاتر نمايندگى به آدرس هاى زير:
■ مالير: ميدان امام (ره) ، خيابان شهدا ، نرسيده به ميدان زنديه، بن بست زنداكبري، ساختمان بنا برج، طبقه اول، واحد 1 

سرپرست: آقاى قاسمى هنر  همراه: 09183143078 دفتر: 2252200 - 0851
■ نهاوند: خيابان دانش، مجتمع فرهنگى و هنرى امام خمينى (ره) طبقه همكف سرپرست: آقاي بحيرايي  همراه: 09185000067 دفتر: 0852-3224086

■ تويسركان: دفتر مركزى تلفن: 0811-8264433
■ كبودراهنگ: ميدان امام (ره)، ابتداي خيابان امام (ره) ، نبش كوچه گلهاي 4، ساختمان همدا ن پيام سرپرست: خانم حميدي

 همراه: 09183193498 تلفن دفتر: 0812-5220770
■ بهار: خيابان امام، روبروي مسجد باب الحوائج، دفتر روزنامه همدا ن پيام  سرپرست: آقاي طراوتي   همراه: 09189044432 تلفن: 0812-4229321

■ رزن: مجتمع فرهنگى و هنرى انديشه طبقه سوم  سرپرست: آقاي قديمي همراه: 09183167010 دفتر: 0812-6226904
■ گل تپه: خيابان شهيد مرتضي مطهري ساختمان بخشداري سرپرست: خانم رفيعى همراه: 09185475723  دفتر: 0812-5723808

■ اسدآباد: دفتر مركزى تلفن: 0811-8264433
■ اللجين: سرپرست: آقاى رجبى راغب    همراه: 09189085514 تلفكس: 0812-4525555

■ صالح آباد: بلوار بهشتى، بلوار واليت جنب اداره برق  سرپرست: خانم ابراهيمي همراه: 09183191442 تلفكس: 0812-4424224
■ فامنين: دفتر مركزى تلفن: 0811-8264433

■ شيرين سو: خيابان شهدا سرپرست: آقاي طاقتي احسن همراه: 09183141989 تلفن: 5363681 -0812
■ برزول و گيان: خانم كمالوند همراه: 09187101861

■ قهاوند:  خيابان امام، روبروى بوستان بعثت آقاى رمضانى  همراه: 09183132617

لطفاً پس از پركردن فرم زير آن را به شماره 8279013-0811  فكس نمائيد.

سياست هاى تجارى باز هم در آستانه تغيير
ــعه تجارت بر ثبات سياست هاى  ــازمان توس همدان پيام: در حالى معاون كل س
تجارى كشور در سال جارى تأكيد كرده كه معاون برنامه ريزى وزارت صنعت، معدن 

و تجارت از احتمال ممنوع شدن واردات تعداد بيشترى از كاالها خبر داده است.
ــال معاون كل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اين سوال كه آيا  اوايل امس
ــال جارى نيز ادامه  ــفارش واردات كاالهاى اولويت 10 در س ممنوعيت ثبت س
ــال جارى  خواهد يافت يا خير، گفت كه يكى از نيازهاى فعاالن اقتصادى در س
ثبات در ضوابط و مقررات است كه در همين راستا تا جايى كه مى توانيم بايد از 

ايجاد هرگونه تغييرات در سياست هاى اقتصادى كشور پرهيز كنيم.
ــاهى با بيان اينكه در حال حاضر قرار نيست تغييرى  كيومرث فتح ا... كرمانش
ــه ممنوعيت هاى  ــود، عنوان كرد ك ــاى واردات ايجاد ش ــث ممنوعيت ه در بح
واردات يكى از ضوابط و مقررات موجود در بخش تجارت است كه بايد تالش 
كنيم با حفظ و ثبات ضوابط فعلى در جهت تسهيل تجارت كشور گام برداريم.

ــد كه به تازگى معاون برنامه ريزى، توسعه و  اين اظهارات در حالى مطرح ش
ــدن واردات تعداد  فناورى وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتمال ممنوع ش

بيشترى از كاالها در سال جارى خبر داد.
عليرضا شجاعى گفته كه برخى از كاالهاى نهايى كه در اولويت 9 قرار دارند 
ــفارش آنها هم اكنون آزاد است به اولويت 10 فرستاده مى شوند كه به  و ثبت س

اين ترتيب ثبت سفارش واردات آنها نيز متوقف خواهد شد.
به گفته اين مقام مسئول، هم اكنون كاالهاى اولويت 10 به محصوالتى تبديل 
ــور وجود دارد و در اين زمينه هيچ كمبودى  ــده اند كه به اندازه كافى در كش ش
ــور در توليد بيشتر كاالهاى اولويت 10 به خودكفايى  در بازار وجود ندارد. كش
ــان مى دهد كه واردات كاالهاى غيرضرورى به نفع  ــيده است و اين امر نش رس
ــتغال كشور نيست. به گزارش ايسنا، سازمان توسعه تجارت در نيمه  توليد و اش
دوم سال گذشته با هدف مديريت مصرف ارز كشور در حوزه واردات كاالهاى 
ــد اولويت هاى يك  ــيم بندى كرد. قرار ش وارداتى را به 10 اولويت مختلف تقس
و دو شامل اقالم اساسى و دارو و تجهيزات پزشكى براى واردات ارز مرجع و 
كاالهاى اولويت هاى 3 تا 9 نيز براى واردات ارز مبادله اى بگيرند. همچنين ثبت 

سفارش واردات كاالهاى اولويت 10 متوقف شد.

آغاز خواب ارديبهشتى 
بازار موبايل

ــى تلفن همراه نيز  همدان پيام: بازار گوش
ــاله تجربه مى كند،  طبق روال ثابتى كه هر س
ــا پايان اين ماه به  ــت ماه ت از اوايل ارديبهش

خواب مى رود و خراب است.
ــخصى  ــال رفتار مش هر بازار در طول س
ــى پر رونق و در زمانى ديگر  دارد، در مقطع

كم رونق و به اصطالح خراب است.
ــازار مى تواند  ــادى ب ــالع از زمان كس اط

زمان مناسبى براى خريد باشد.
ــى تلفن  ــارس، بازار گوش ــه گزارش ف ب
همراه نيز طبق روال ثابتى كه هر ساله تجربه 
ــت ماه به خواب  ــد، از اوايل ارديبهش مى كن
ــت و اين حالت تا پايان  مى رود و خراب اس

ماه ادامه دارد.

خودكفايى كشور در توليد 
كود فسفاته تا سال 94

همدان پيام: مديرعامل اتحاديه تعاونى هاى 
توليدكنندگان كودهاى كشاورزى گفت: طبق 
ــت تا سال 94 كشور در  برنامه ريزى قرار اس

توليد كود فسفاته به خودكفايى برسد.
ــتاى  ــينى افزود: در راس ــيد رضا حس س
تحقق اهداف حماسه اقتصادى و رسيدن به 
مرز خودكفايى بايد واردات انواع كود از جمله 
كود فسفاته كاهش يابد. وى اظهار داشت: در 
توافق صورت گرفته بين 30 شركت توليدكننده 
مقرر شد توليد انواع كودهاى فسفاته در سال 
ــال هاى 93 و  92 افزايش يابد، همچنين در س

94 استمرار داشته باشد.
ــل اتحاديه  ــا، مديرعام ــزارش ايرن به گ
ــاى  كوده ــدگان  توليدكنن ــاى  تعاونى ه
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ك ــاورزى تصري كش
ــه تنها تا  ــور، ن ــاى موجود كش توانمندى ه
ــال 94 در توليد كود فسفاته به خودكفايى  س
ــازاد محصول  ــادرات م ــيم، بلكه ص مى رس

توليدى نيز امكان پذيرخواهد بود.
ــال جارى و در فصل  به گفته وى، در س
ــبت به  ــش مصرف كود نيز مى توان نس كاه
ــفاته اقدام  ــى از كودهاى فس صادرات بخش
كرد كه به طور حتم اين امر آسيبى در تأمين 

كود نياز داخلى وارد نمى كند.

ارزان ترين خودروهاى داخلى معرفى شدند
ــه خودروى داخلى در سطح قيمتى كمتر از 20 ميليون تومان  همدان پيام: در حال حاضر تنها س
ــمى  ــه مصرف كنندگان در انتظار كاهش قيمت  رس ــرايطى ك ــود. در ش در بازار ايران عرضه مى ش
خودروها هستند، سايپا SL131 ارزان ترين خودروى داخلى است كه در بازار ايران عرضه مى شود. 
به گزارش افكارنيوز، در حال حاضر قيمت اين خودرو در بازار به حدود 14 ميليون تومان كاهش 
ــت كه قيمت رسمى اين خودرو از سوى كارخانه سازنده  ــت. البته نكته قابل توجه اين اس يافته اس
15 ميليون و 200 هزار تومان تعيين شده است. پس از سايپا SL131، سايپا SX131 و سايپا 111 
دو خودروى داخلى ديگرى هستند كه در سطح قيمتى حدود 15 ميليون تومان در بازار ايران عرضه 
ــمى اين خودروها بيشتر از 16 ميليون تومان تعيين شده است. گذشته از  ــوند. البته قيمت رس مى ش
ــت. اين خودرو از  ــده در بازار ايران اس ــواده پرايد، تيپا ارزان ترين خودروى داخلى عرضه ش خان
سوى كارخانه سازنده 19 ميليون و 290 هزار تومان قيمت خورده با اين حال كمتر از نرخ رسمى 

و به قيمت حدود 18 ميليون تومان در بازار عرضه مى شود. 

نياز 837 هزار تنى كشور به واردات شكر در سال 92
همدان پيام: وزارت صنعت، معدن و تجارت نياز كشور به واردات شكر را در سال جارى معادل 
ــى اهميت و  ــى ضمن بررس 837 هزار تن اعالم كرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش
جايگاه استراتژيك صنعت قند و شكر نياز كشور به واردات شكر را در سال هاى 1392 و 1393 به 
ترتيب 837 و 830 هزار تن اعالم كرد. براساس آمار ارائه شده از سوى اين وزارتخانه در سال هاى 
1392 و 1393 ميزان توليد داخلى شكر به ترتيب به يك ميليون و 494 و يك ميليون و 534 هزار 
ــال 1392 و 1393 كه به ترتيب دو ميليون و 331  ــيد و با توجه به نياز داخلى در س تن خواهد رس
ــرى توليد به مصرف كل در اين دو سال كمتر از 900 هزار  ــت كس و دو ميليون و 364 هزار تن اس

تن برآورد مى شود.
به گزارش ايسنا، در اين گزارش مشكالت عمده صنعت قند و شكر ايران نوسان قيمت جهانى 
ــتمزد كه همواره افزايش قيمتى را به  ــكر، افزايش قيمت خريد تضمينى چغندر قند و حقوق دس ش

شكر تحميل مى كند، و... برشمرده شده اند.

همايش مديريت اجرايي صنايع در همدان برگزار مي شود
ــي مديريت اجرايي صنايع در  همدان پيام: دبير اجرايي همايش علمي مهندس
ــي مديريت اجرايي صنايع در همدان  همدان از برگزاري همايش علمي مهندس

خبر داد.
ــورجه با بيان اينكه اين همايش با حضور نخستين فارغ التحصيالن  مرجان ش
ــته مهندسي مديريت اجرايي صنايع دانشگاه پيام نور همدان برگزار مي شود،  رش
افزود: در اين همايش وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن اين رشته بررسي مي شود.
ــران نيز حضور  ــه در اين همايش صنعتگ ــزارش مهر، وي با بيان اينك ــه گ ب
دارند، اظهار داشت: ارتباط دو سويه صنعت و دانشگاه و شناسايي ظرفيت هاي 
دانشجويان اين رشته در عرصه از مهمترين اهداف برگزاري اين همايش است.

ــت ماه در همدان برگزار  وي در پايان با بيان اينكه اين همايش پنجم ارديبهش
ــد، عنوان كرد: در اين همايش نمايندگان حوزه صنعت، معدن و اتاق  خواهد ش

بازرگاني استان همدان نيز حضور خواهند داشت. 

ــت در  ــوراى رقاب ــرانجام ش ــام: س همدان پي
ــتورالعمل قطعى قيمت خودرو را  جلسه اي، دس
ــب كرد تا بازار پس از چند ماه بالتكليفى،  تصوي

با قانونى جديد آغاز به كار كند.
ــوراى رقابت، قيمت  ــتورالعمل جديد ش دس
ــد پارامتر  ــف را بر مبناى چن ــاى مختل خودروه
تعيين مى كند. در اين رابطه رئيس شوراى رقابت 
ــتورالعمل  ــه  يك دس اعالم كرد كه در اين جلس
ــق آن روند  ــه طب ــيد ك ــب اعضا رس ــه تصوي ب
ــر تعريف  ــاى چند پارامت ــر مبن ــذارى ب قيمت گ

خواهد شد.
به گفته جمشيد پژويان، اين پارامترها بر اساس 
تورم بخشى كه بانك مركزى آن را اعالم مى كند و 
ــازمان ملى استاندارد آن را  كيفيت خودروها كه س
ــخص خواهد كرد و دو درصد سهم بهره ورى  مش

ساالنه  خودروها در نظر گرفته خواهد شد.
ــدى بهره ورى  ــهم دو درص ــه گفته وى، س ب
خودروسازان را مجبور مى كند هر سال بر كيفيت 
ــد؛ در غير اين صورت  ــوالت خود بيفزاين محص

خبرى از افزايش قيمت نخواهد بود.
ــه تكليف اين  ــه داد: به محض اينك وى ادام
ــودرو نيز  ــود قيمت خ ــخص ش ــا مش پارامتره
مشخص خواهد شد تا بازار با قيمت هاى جديد 

آغاز به كار كند.

ــنا، پژويان در اين رابطه وعده  به گزارش ايس
ــنبه چهارم  ــاى جديد تا چهارش ــه قيمت ه داد ك
ــوند و صبح چهارشنبه  ــبه ش ــت محاس ارديبهش

روى سايت شوراى رقابت قرار گيرند.
اظهارات پژويان در حالى است كه سخنگوى 
ــوراى اسالمى با  ــيون اصل 90 مجلس ش كميس
اشاره به جلسه  يكشنبه اين كميسيون، كاهش 15 
ــودرو را تصميم نهايى  ــا 30 درصدى قيمت خ ت

اعضاى كميسيون اعالم كرده بود.
ــه تدبير  ــه بود ك ــرد گفت ــى افضلى ف مصطف
ــراه وزارت صنعت،  ــل 90 به هم ــيون اص كميس
ــيد و دستورالعملى  معدن و تجارت به نتيجه رس
ــان فروردين ماه  ــوراى رقابت تا پاي كه بنا بود ش
درباره قيمت خودرو به سازمان حمايت تحويل 
ــيد و قرار شد بخشنامه اى براى  دهد به انجام رس
ــودرو بر  ــا 30 درصدى قيمت خ ــش 15 ت كاه

اساس نوع خودرو صادر شود.
ــان بارها به آن  ــش از اين پژوي ــى كه پي صحبت
ــر نهادى را به بحث  ــان داده و ورود ه واكنش نش
ــص صريح قانون و  ــذارى خودرو بنا بر ن قيمت گ

دستورات رئيس جمهورى غير قانونى دانسته بود.
ــد به  ــوراى رقابت مجبور ش ــه رئيس ش البت
ــود نيز واكنش  ــى از همكاران خ ــارات برخ اظه

نشان داده و اظهارات آنها را تكذيب كند.

ــش به اظهارت يكى از اعضاى  پژويان در واكن
ــورا كه گفته بود قيمت خودرو بر مبناى دو ارز  ش
ــازان و فروشندگان  مبادله اى و آزاد براى خودروس
ــده و در همين رابطه نيز قيمت  بازار آزاد تدوين ش
برخى از خودروها را به صورت دو نرخ مبادله اى و 
آزاد مشخص كرده بود، اظهار داشت: اين قيمت ها 

درست نيست و وجاهت قانونى ندارد.
ــا 40 درصدى خودرو  وى خبر كاهش 20 ت
را نيز تكذيب كرد و گفت: اساسًا شوراى رقابت 
ــورت درصدى اعالم نمى كند،  قيمت ها را به ص
ــب را  ــتورالعمل و فرمول مناس بلكه ما فقط دس
ــورت گرفته  ــى دقيق ص ــاى مطالعات ــه بر مبن ك
ــاس آن مشخص  اعالم مى كنيم و قيمت ها بر اس

مى شوند.
ــز دارد و  ــرف ديگرى ني ــه اين ماجرا ط البت
ــت اخير انجمن  ــازان هستند. نشس آن خودروس
قطعه سازان ايران در حالى با حضور حدود 100 
ــازندگان قطعات خودرويى برگزار شد  نفر از س
ــالم كردند در صورت كاهش قيمت  كه اعضا اع

ــودرو، قادر به ادامه فعاليت نبوده و واحدهاى  خ
قطعه سازى تعطيل خواهند شد.

ــازندگان قطعات خودرويى اين نشست را  س
ــزار كردند تا مراتب  ــازان برگ در انجمن قطعه س
ــال تحقق وعده  كاهش 30  نگرانى خود از احتم
ــر  ــودرو و تأثيرات آن بر س ــدى قيمت خ درص

صنعت قطعه را بيان كنند.
ــد در مواردى  ــا موجب ش ــن نگرانى ه همي
ــده و برخى  ــيده ش ــنج كش ــت به تش اين نشس
ــاى  ــى از اعض ــات خودروي ــازندگان قطع از س
ــد تجمعات  ــن انجمن بخواهن ــره اي هيأت مدي
اعتراض آميزى را در برابر وزارت صنعت، معدن 

و تجارت برگزار كنند.
ــران نيز در  ــازان اي ــاور انجمن خودروس مش
ــا 30 درصدى  ــش 20 ت ــه گفت: كاه ــن رابط اي
ــازى و  ــودى صنايع قطعه س ــودرو ناب قيمت خ

خودروسازى را به دنبال خواهد داشت.
ــتى در پاسخ به اين سوال  داوود ميرخانى رش
ــوراى رقابت  ــه در صورتى كه ش ــى بر اينك مبن
ــدى قيمت   ــا 30 درص ــش 20 ت ــتار كاه خواس
خودروها شود، آيا اين اتفاق خواهد افتاد، اظهار 
ــت دادن  ــت: صنعت خودرو در حال از دس داش
قطعه سازان به عنوان شريان هاى حياتى خود بوده 
ــدى قيمت ها به معناى  و كاهش 20 تا 30 درص

شليك تير آخر به اين صنايع خواهد بود.
حال بايد ديد سرانجام شوراى رقابت به نفع 
ــم  ــروه حكم خواهد كرد. مردم كه چش كدام گ
ــازان  ــتند يا خودروس انتظار كاهش قيمت ها هس
ــاوى با نابودى صنعت  كه كاهش قيمت ها را مس
خودرو قلمداد مى كنند. شايد چهارشنبه روز آخر 

اين ماجرا باشد.

وعده تعيين تكليف خودرو تا چهارم ارديبهشت

قيمت  خودرو 
چهارشنبه نهايى مى شود؟

 gardesh@hamedanpayam.comگردشگرى

همدان پيام: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
ــگرى استان همدان از كشف سرديس مربوط  و گردش

به دوره ساسانى در همدان خبر داد.
ــنا، عليرضا ايزدى گفت: ماه گذشته  به گزارش ايس
ــردارى از يك منطقه در  ــه صورت اتفاقى حين خاكب ب
ــخص كه  ــى از يك ش ــهر همدان سرديس نزديكى ش

هويت وى نامعلوم است، كشف شد.

ــرديس به علت خاكبردارى از  وى ادامه داد: اين س
محلى به مكان ديگر جابه جا شده و همين امر موجب 

تخريب و آسيب فراوان به اين اثر شده است.
ــت اين  ــزودى كار مرم ــرد: ب ــح ك ــزدى تصري اي
سرديس شروع خواهد شد تا بتوان اين اثر گرانبهاى 
ــگان به امانت  ــانى را براى آين ــوط به دوره ساس مرب

نگاه داشت.

ــراث فرهنگى از دو اثر  ــه داد: در هفته مي وي ادام
مربوط به دوره هخامنشى براى بازديد عموم رونمايى 

خواهد شد.
ــتبند طال از  ــد كرد: قوچ نقره اى و دس ايزدي تأكي
ــتبند را مربوط به  ــت كه برخى دس ــه اين آثار اس جمل
ــتنداتى در اين  ــايار شاه  مي دانند، ولى مس همسر خش

زمينه وجود ندارد.

كشف سرديس دوره ساسانى در همدان

برگزارى همايش ملى 
«مطالعات باستان شناختى غرب ايران» در همدان

ــناختى غرب ايران»  ــام: دبير علمى همايش ملى «مطالعات باستان ش همدان پي
ــه دهه اخير به همت دانشگاه آزاد  گفت: اين همايش با تأكيد بر پژوهش هاى س

اسالمى همدان برگزار خواهد شد.
رويا تاج بخش اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان، همايش ملى 
ــناختى غرب ايران» با تأكيد بر پژوهش هاى سه دهه اخير را  «مطالعات باستان ش
ــتگاه هاى مرتبط در روزهاى 10 و 11 ارديبهشت  ــازمان ها و دس با همكارى س
ــر، وى گفت: اين همايش به انعكاس  ــاه 1392 برگزار مى كند.  به گزارش مه م
ــال اخير در غرب كشور كه به نحو  ــده در 30 س مطالعات و كاوش هاى انجام ش

مطلوب انعكاس نيافته است، مى پردازد.
ــالمى همدان افزود: اين همايش  ــى دانشگاه آزاد اس مدير گروه باستان شناس
ــه  ــاى ميدانى در حوزه غرب ايران در س ــون پژوهش ه ــى همچ در محورهاي
ــه دهه  ــناختى غرب ايران در س ــى مطالعات باستان ش دهه اخير، نقد و بررس
ــر هم كنش هاى منطقه اى و فرامنطقه اى در غرب ايران، مطالعات ميان  اخير، ب
ــرب ايران، پژوهش در حوزه   ــنجى در حوزه غ ــته اى و تحقيقات باستان س رش
ــى غرب ايران  ــم انداز باستان شناس ــالمى غرب ايران و چش فرهنگ و تمدن اس

برگزار خواهد شد.
ــتادان، پژوهشگران و دانشجويـان مرتبط با  تاج بخش خاطرنشان كرد: از اس
فعاليت هاى باستان شناسى دعوت به عمل آمده تا آخرين دستاوردهاى پژوهشى 

خود را به منظور ارائه در همايش به دبيرخانه همايش ارسال كنند.

اعزام تمامى متقاضيان عتبات
بدون قرعه كشى

همدان پيام: مديركل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت از نام نويسى حدود 
80 هزار نفر در پيش ثبت نام دوره جديد اعزام به عتبات عاليات خبر داد.

به گزارش ايرنا، مسعود اخوان افزود: نام نويسى در پيش ثبت نام دوره جديد 
اعزام ها كه از 24 فروردين شروع شده بود، يكشنبه يكم ارديبهشت ماه به پايان 

رسيد.
ــزام زائران ايرانى به  ــكلى در رابطه با اع ــه داد: با توجه به اينكه مش وي ادام
عتبات عاليات در دوره جديد وجود ندارد، تمام متقاضيان در دوره جديد بدون 

قرعه كشى اعزام مى شوند.
ــات عاليات به چهار  ــرد: متقاضيان دوره جديد اعزام به عتب ــوان اضافه ك اخ

اولويت اصلى گروه بندى شده اند و در اين دوره اولويت ذخيره وجود ندارد.
ــج و زيارت، متقاضيان مى توانند  ــازمان ح به گفته مديركل عتبات عاليات س
ــانى www.atabat.haj.ir از  ــايت پيش ثبت نام عتبات به نش با مراجعه به س

اولويت اعزامى خود مطلع شوند. 
اخوان يادآور شد: متقاضيان اين دوره از 24 ارديبهشت تا 16 تيرماه به عتبات 

عاليات اعزام مى شوند.
ــان دوره جديد اعزام به عتبات عاليات را  ــن علت كاهش متقاضي وي همچني

قرار گرفتن اين دوره در ايام امتحانات دانش آموزان عنوان كرد.
در دوره قبل كه اعزام هاى نوروزى را نيز شامل مى شد حدود 210 هزار نفر 

براى اعزام به عتبات ثبت نام كرده بودند.

در هفته معلم
فرهنگيان از اماكن گردشگرى همدان 

رايگان بازديد مى كنند
ــگرى همدان  ــتى و گردش ــام: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع  دس همدان پي
ــگرى به فرهنگيان، از بازديد  ــنايى و معرفى اماكن گردش ــتاى آش گفت: در راس

رايگان آنها از اين اماكن استقبال مى كنيم.
عليرضا ايزدى افزود: در راستاى ارج نهادن به مقام واالى فرهنگيان، در هفته 
معلم بازديد از اماكن گردشگري براى اين قشر زحمتكش جامعه رايگان است.

وى تصريح كرد: هفته معلم فرصتي است كه مى توان زحمات اين بزرگواران 
را ارج نهاد. ايزدي با اشاره به اينكه اين امر مصوبه فرماندار در شوراى آموزش 
و پرورش است، اظهار داشت: با توجه به ارزشى كه براي جامعه فرهنگى قائل 

هستيم از اين مصوبه استقبال مى كنيم. 
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در ليگ قهرمانان آسيا؛
نمايندگان كشورمان در بيم و اميد صعود

همدان پيام: هفته پنجم از مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا در حالى از امشب 
ــانس آن را دارد با پيروزى برابر  ــود كه استقالل در ورزشگاه آزادى ش آغاز مى ش
الريان جشن صعود برپا كند اما سپاهان و تراكتورسازى بايد در كنار پيروزى خود 
ــتان و  ــل النصر امارات و الجزيره اميدوار به باخت الغرافه برابر االهلى عربس مقاب

الجيش مقابل الشباب باشند تا وداع زودهنگامى با جام نداشته باشند.
ــه پنجم مرحله گروهى يازدهمين دوره رقابت هاى فوتبال ليگ قهرمانان  از هفت
آسيا امروز و فردا 16 ديدار در شرق و غرب قاره كهن برگزار مى شود كه تيم هاى 
ــتقالل تهران، سپاهان اصفهان و تراكتورسازى تبريز به عنوان نمايندگان فوتبال  اس
ــپاهان در زمين  ــگاهى ايران، به مصاف حريفان خود مى روند. در گروه C س باش
ــتين تيم حذف  ــى رود، تيمى كه هفته پيش عنوان نخس ــر امارات به ميدان م النص
شده جام را از آن خود كرد. سپاهانى ها هم به خاطر دو شكست متوالى برابر االهلى 
عربستان در هفته هاى سوم و چهارم ليگ قهرمانان آسيا، در خطر حذف زودهنگام از 
اين جام قرار گرفته اند. شاگردان كرانچار براى باقيماندن در اين جام، ابتدا بايد در زمين 
النصر به پيروزى رسيده و پس از آن چشم انتظار ارائه فوتبال پاك از سوى االهلى 

عربستان در زمين الغرافه قطر باشند تا وداع زودهنگامى نداشته باشند.
ديگر نماينده ايران در ليگ قهرمانان آسيا امشب در ورزشگاه آزادى به مصاف تيم 
الريان مى رود. شاگردان قلعه نويى كه در هفته گذشته اين جام، شكست تلخى را برابر 
الهالل عربستان تجربه كردند، در آخرين بازى خانگى خود در گروه D اين رقابت ها، 

به فكر پيروزى مقابل الريان قطر با حمايت هواداران متعصب خود هستند.
ــتانه قهرمانى در ليگ برتر قرار دارند، براى  ــتقاللى ها كه اين روزها در آس اس
ــت برابر الهالل مى خواهند الريان را قربانى جاه طلبى هاى خود كنند  جبران شكس
ــت حكم صعود  ــت بدرقه كنند، نتيجه اى كه ممكن اس و نماينده قطر را با شكس

آبى پوشان تهرانى به مرحله حذفى ليگ قهرمانان آسيا را امضا كند.
اما ديگر نماينده كشورمان نيز به ميدان خواهد رفت. تراكتورسازى تبريز كه با 
ــتانه حذف از مسابقات قرار دارد فردا شب در دبى به  ــب نتايج ضعيف در آس كس
ــتانه حذف از  ــپاهان در آس مصاف الجزيره امارات مى رود. تراكتور نيز همچون س
رقابت هاست و در اين بازى محكوم به برد است. تراكتورسازان هم بايد ببرند هم 

بايد گوش بزنگ شكست الجيش قطر باشند تا به صعود اميدوار باشند.

ــرف و حديث در  ــام: اين روزها ح همدان پي
ــال حرف اول را  ــوص رواج تباني در فوتب خص
مي زند و اين شايعات در ليگ دسته اول از قوت 

بيشتري برخوردار است.
ــانه هاي  ــته اخباري در رس در روزهاي گذش
ــي در ليگ  ــود تبان ــور دال بر وج ــوب كش مكت
ــتر هدف آن تيم  ــد كه بيش ــته اول منتشر ش دس
ــل اين تيم بود.  ــهرداري تبريز و عوام فوتبال ش
ــهرداري  ــگاه ش ــل باش ــاگري هاي مديرعام افش
ــتقالل صنعتي و چند  ــرمربي اس ــاس، س بندرعب
ــت ناپاك را  ــي دامنه اين حرك ــن ليگ يك بازيك
ــي در كميته اخالق  ــترده كرد و پرونده تبان گس
ــيون فوتبال باز شد و هر روز بر اوراق آن  فدراس

افزوده مي شود.
ــتاي پاك  ــن خبر، اين كميته در راس در تازه تري
كردن فوتبال قدم محكمي برداشت و حكم بر تعليق 
ــگاه شهرداري  ــتي باش فعاليت كادر فني و سرپرس
ــت كه كادر فني  ــز داد. در اين حكم آمده اس تبري
ــهرداري تبريز تا اطالع ثانوي حق  و سرپرست ش
ــچ رده اي را ندارد و اظهار  ــت فوتبالي در هي فعالي
ــدواري كرده تا روزهاي آينده اخبار تكميلي در  امي

خصوص تباني در ليگ دسته اول را منتشر كند.
اعالم اين رأي ثابت كرد كه مسئوالن فدراسيون 
ــال از  ــردن چهره فوتب ــاك ك ــه دنبال پ ــال ب فوتب
ــت و در جايي كه ناحقي براي همگان  ناپاكي هاس
مشهود و علني است با اقتدار وارد عمل مي شود كه 

اميد است به نتايج خوبي منتهي شود.

ــر در  ــال هاي اخي ــال در س ــيون فوتب فدراس
ــل كرده و اميد  ــابقات منظم عم برنامه ريزي مس
ــازه ندهد حق تيمي  ــت با رعايت عدالت اج اس

ضايع شود.
كميته اخالق فدراسيون هنوز به نتيجه قطعي 
نرسيده است و به دنبال كسب اطالعات بيشتر از 
بحث تباني است و به احتمال فراوان تا آخر هفته 

رأي نهايي خود را صادر مي كند.
با اعالم موضع فدراسيون فوتبال، بحث تباني 
قوت بيشتري گرفت و احتمال حذف شهرداري 
ــز افزايش يافت. با اين حال مديرعامل پاس  تبري
ــيون فوتبال  ــب رئيس فدراس ــدي تاج ناي از مه
خواست تا روشن شدن وضعيت تباني در كميته 
ــته اول را به  اخالق رقابت هاي پلي آف ليگ دس
ــف رأي قطعي اين حكم  ــق بيندازد تا تكلي تعوي

مشخص شود.
عبدالحميد رمضاني در خصوص اين اتفاقات 

ــاهد  ــه خبرنگار ما گفت: از مدت ها پيش ما ش ب
ــي در ليگ بوديم و  ــاري مبني بر وجود تبان اخب
ــيون فوتبال  ــمًا به فدراس در چند مورد آن را رس

گزارش كرديم.
ــي از مربيان، مديران  وي افزود: اعترافات برخ
ــي و تماس هاي  ــان در وجود تبان ــل و بازيكن عام
مشكوك كميته اخالق فدراسيون فوتبال را مجبور 
ــتين گام محروميت كادر  به واكنش كرد و در نخس
ــتي شهرداري تبريز را اعالم كرد كه  فني و سرپرس
اميدواريم حكم قطعي كه همانا محروم شدن باشگاه 

شهرداري تبريز است بزودي صادر شود.
ــن اتفاقات اميد در اردوي پاس  با توجه به اي
رونق گرفت تا در صورت محروميت شهرداري 

قدم به رقابت پلي آف بگذارد.
هيأت مديره و مديرعامل پاس به طور جدي 
موضوع را پيگيري مي كنند و اجازه نخواهند داد 

حق پاس پايمال شود.

مديرعامل پاس مدعي است كه كميته اخالق 
50 درصد حكم را اعالم كرده است.

ــي گفت: آنها مبناي صدور حكم خود  رمضان
ــكل در چارچوب  ــالم كنند. اگر مش ــد اع را باي
فوتبال، داوري و نحوه برگزاري است چرا كميته 
ــت و اگر موضوع  ــده اس انضباطي وارد عمل نش
ــه همانا  ــوز 50 درصد حكم ك ــت هن ــي اس تبان
ــت باقي مانده  ــگاه شهرداري اس محروميت باش

است؟!
ــزود: در صورتي كه تخلفات كادر فني  وي اف
ــتي تيم شهرداري تبريز محرز شود اين  و سرپرس
ــته شود  ــابقات كنار گذاش تيم بايد از جدول مس
ــوم  ــود و تيم س ــا حقي از هيچ تيمي ضايع نش ت

جايگزين اين تيم شود.
همدان پيام نخستين روزنامه اي بود كه وجود 
ــرد و از احتمال  ــگ يك را مطرح ك ــي در لي تبان
ــن  حضور پاس در پلي آف خبر داد حال با روش
شدن واقعيت اميد است رأي نهايي عادالنه صادر 
ــانس خود را  ــود و تيم پاس يك بار ديگر ش ش

براي صعود آزمايش كند.
ــته اول گروه دوم تيم  در رقابت هاي ليگ دس
شهرداري تبريز با 47 امتياز به طور مستقيم راهي 
ليگ برتر شد و استقالل صنعتي خوزستان با 46 
ــرد و تيم پاس با 45  ــاز به پلي آف راه پيدا ك امتي
ــرايط اگر  ــاز از صعود بازماند. حال با اين ش امتي
حكم بر حذف شهرداري تبريز صادر شود پاس 

به پلي آف راه پيدا مي كند.

دوندگان استان در راه شيراز
ــاالن روزهاي آينده در شيراز برگزار  ــابقات دو وميداني قهرماني كشور بزرگس همدان پيام: مس

مي شود.
ــود و استان  ــور انجام مي ش ــركت دوندگان زبده كش ــابقات كه حكم انتخابي دارد با ش اين مس

همدان نيز با 10 دونده در اين رقابت ها شركت دارد.
فدراسيون دو وميداني زمان برگزاري اين رقابت ها را روزهاي پنجم و ششم ارديبهشت ماه اعالم 

كرده است و تيم 12 نفره همدان فردا راهي شيراز محل انجام اين رقابت ها مي شود.
ــاهين  ــتان را در اين رقابت علي مقدادي و علي عالمي در دوهاي 800 و 1500 متر، ش تيم اس
ــاي 1500 و 3000 متر پژمان كرزه اي و محمد خزايي در دوهاي 5 و 10 هزار متر،  ــزدان در دوه ي
ــك، كاوه توكلي و حميدرضا زورآوند در 20 كيلومتر پياده روي  داريوش ولى نياجو در پرتاب ديس

و فرزاد بشردوست در 10 گانه همراهي مي كنند.
مهدي محمدي و مسعود بنوان نيز به عنوان مربي هدايت اين تيم را به عهده دارند.

مسابقه رالى ويژه بانوان 
در همدان

ــبت تولد حضرت  ــام: به مناس همدان پي
ــابقه  ــرا (س) و روز مادر، يك دوره مس زه
ــوان در همدان  ــه خوانى ويژه بان ــى نقش رال

برگزار مى شود.
ــوارى  رئيس هيأت اتوميبلرانى و موتورس
همدان در خصوص ميزبانى مسابقات قهرمانى 
ــته كارتينگ اظهار  ــدان در رش ــور در هم كش
ــت كارتينگ  ــت: در صورت افتتاح پيس داش
جزيره شادى در سال جارى ميزبان مسابقات 
قهرمانى كشور خواهيم بود. محمدامين روحى 
ــرت زهرا (س)  ــبت تولد حض افزود: به مناس
ــال هاى گذشته يك دوره  و روز مادر مانند س
مسابقه رالى نقشه خوانى ويژه بانوان به صورت 

خانوادگى برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه سال گذشته 52 خودرو 
ــد، بيان كرد:  ــركت كردن ــابقه ش در اين مس
ــابقات رالى شركت مى كند،  كسى كه در مس
ــه خوانى حضور داشته  ابتدا بايد در رالى نقش
باشد تا روش نقشه خوانى و قوانين مسابقات 
ــك نفر به  ــابقات ي ــاد بگيرد. در اين مس را ي
ــه خوان  عنوان راننده و يك نفر به عنوان نقش
در خودرو است. روحى اهداف برگزارى اين 
مسابقات را رعايت فرهنگ ترافيكى و دورى 

از اعمال سرعت در سطح شهر دانست.

درخشش بانوان دونده 
استان در قهرمانى كشور

ــتان  همدان پيام: بانوان دو وميدانى كار اس
ــور  ــى نوجوانان كش ــاى قهرمان در رقابت ه
ــيدند و در ماده 1500 متر اين  خوش درخش
رقابت ها نسترن اكبرى با ركورد پنج دقيقه و 
25 ثانيه بر سكوى قهرمانى ايستاد. همچنين 
در 100 متر سرعت مژده قهرى با ركورد 13 
ــد و رها جابرى عنوان  ثانيه نايب قهرمان ش

چهارم 100 متر با مانع را كسب كرد.
ــژده قهرى  ــا م ــن رقابت ه ــان اي در پاي
ــورد ورودى تيم ملى  ــاده 100 متر رك در م
ــيايى  ــراى رقابت هاى المپيك آس دختران ب
ــترن اكبرى با  ــرد، اما نس ــب ك چين را كس
وجود قهرمانى نتوانست ركورد ورودى اين 

مسابقات را كسب كند.

دوندگان نوجوان استان معرفي شدند
ــور از فردا در  ــي نوجوانان كش ــي قهرمان ــابقات دو وميدان ــام: مس همدان پي
كرمانشاه آغاز مي شود و استان همدان با 9 دونده در اين رقابت ها شركت دارد.

ــامي تيم استان گفت: تيم خوبي را  ــتان با اعالم اس دبير هيأت دو وميداني اس
روانه اين رقابت ها مي كنيم و اميدواريم نتايج قابل قبولي كسب كنيم.

ــتان شركت دارند كه در  ــعود بنوان افزود: در اين رقابت ها 9 دونده از اس مس
ــلمان موسيوند،  800 متر ايمان طالبي، در 1500 متر علي مرادي، در 100 متر س
ــك  ــي، در پرش طول مهدي ابراهيمي، در پرتاب ديس ــر امين كريم در 200 مت
ــع محمد محمدي و در پياده روي حامد  ــيدي، در 100 متر با مان عليرضا خورش

زهدي غالمي به روي پيست خواهند رفت.
وي در خاتمه اظهار داشت: هدايت اين تيم را مصطفي قاسمي به عهده دارد 

كه اميدواريم با دست پر به همدان بازگردند.

فدراسيون فوتبال به دنبال زنده كردن عدالت

پاس خواهان تعويق ديدارهاي پلي آف شد

آخرين وضعيت پرونده  تبانى در فوتبال 
ــيون فوتبال در مورد  ــى در خصوص حكم كميته اخالق فدراس ــام: رئيس كميته انضباط همدان پي
ممنوع الفعاليت شدن سرمربى و سرپرست تيم شهردارى تبريز، گفت: به محض اينكه كميته اخالق پرونده تيم 

شهردارى تبريز را به ما ارجاع دهد، بالفاصله به آن رسيدگى كرده و رأى نهايى را صادر مى كنيم.
ــن زاده در خصوص رأى كميته اخالق فدراسيون فوتبال در مورد ممنوع الفعاليت  اسماعيل حس
ــهردارى تبريز تا اطالع ثانوى به مهر، گفت: در حال حاضر  ــت تيم ش ــدن كادر فنى و سرپرس ش
ــئوالن كميته اخالق فدراسيون فوتبال در حال پيگيرى بيشتر و دقيق تر مربوط به تيم شهردارى  مس
ــن هنوز اين پرونده را به كميته انضباطى  ــتند و تحقيقات آنها همچنان ادامه دارد؛ بنابراي تبريز هس
فدراسيون فوتبال ارجاع نداده اند. به محض اينكه كميته اخالق پرونده را به ما ارجاع دهد ما به آن 

رسيدگى كرده و رأى صادر مى كنيم.

خورش سويا و كلم بروكلى
■ غذاى ضد حساسيت فصلى و رژيمى

ــت مواد غذايى كه براى رفع  اگر به ليس
ــيت فصلى مفيد است، نگاهى  عالئم حساس
ــويا و  ــر 3 ماده كلم بروكلى، س ــد ه بيندازي

هويج را در آن مى بينيد. 
ــن C و  ــاوى ويتامي ــى ح ــم بروكل كل
ــويا هم امگا3 دارد، از  بيوفالونوئيد است س
ــت. همه  بتاكاروتن هويج هم نمى توان گذش
اين مواد كافيست براى اينكه اين خورش را 
به يك غذاى ضد حساسيت و البته كم كالرى 

تبديل كند.
 مواد الزم براى 4  نفر

كلم بروكلى ............................ 400 گرم
سويا ......................................... 2 پيمانه
پياز بزرگ ................................ يك عدد
سير ............................................. 4 حبه
هويج بزرگ ............................ يك عدد
رب گوجه  فرنگى .... 2 قاشق سوپخورى
روغن ............................... به ميزان الزم
نمك، فلفل و زرد چوبه ............ مقدارى

  طرز تهيه
ــته و خاللى يا  ــت كنده، شس پياز را پوس
ــت كنده،  نگينى خرد كنيد. هويج را هم پوس
ــكل دلخواه برش بزنيد. در  ــوييد و به ش بش
تابه اى روغن ريخته، روى حرارت بگذاريد. 
ــدن روغن، پيازها را در روغن  پس از داغ ش

تفت دهيد.
ــيرها را هم له كرده و همراه پياز سرخ  س
كنيد. مقدارى زردچوبه و فلفل به تابه اضافه 
ــل تابه ريخته  ــوياى آماده را داخ كرده و س
ــر مخلوط كنيد. بعد از  و خوب با مواد ديگ
كمى تفت دادن سويا، نوبت به اضافه كردن 

رب گوجه فرنگى و هويج خردشده است.
ــت  ــت دادن مواد گذش ــى كه از تف مدت
مقدارى آب به خورش اضافه كنيد (تا حدى 
ــواد بيايد) و اجازه دهيد تا هويج  كه روى م
ــه آخر پخت مانده،  ــزد. حدود 10 دقيقه ب بپ
ــده را اضافه كرده و بعد  كلم بروكلى خردش
از پخت خورش را سرو كنيد. اين غذا را هم 

مى شود با نان و هم با برنج سرو كرد.
 فوت  و فن

براى آماده سازى سويا آن را به مدت 20 
ــاعت در مقدارى آب و نمك  دقيقه تا نيم  س
ــدت در آبكش  ــس كنيد و بعد از اين م خي
ــت آب آن را به  ــردن در دس ريخته و با فش
ــويا آماده استفاده در  خوبى بگيريد. حاال س

غذاست.

تشخيص اوتيسم كودكان 
با دقت 94 درصد

همدان پيام: متخصصان مغز و اعصاب شيوه 
ــى فعاليت  ــر و قابل اعتمادى را براى بررس مؤث
مغزى ارائه كرده اند كه مى تواند اوتيسم را با 94 

درصد دقت در كودكان تشخيص دهد.
محققان الگوهاى پويايى فعاليت مغزى را با 
ــى كردند تا ارتباطات عملى مغز  MEG بررس
ــات يك منطقه با مناطق ديگر) را تعيين  (ارتباط
ــى توليد شده  كنند. MEG ميدان هاى مغناطيس

ــط جريان هاى الكتريكى را در نورون هاى  توس
مغز اندازه گيرى مى كند. پژوهشگران توانستند با 
استفاده از اين شيوه، اختالل طيف اوتيسم را با 
94 درصد دقت تشخيص دهند. به گزارش مهر، 
اين شيوه تحليلى جديد يك روش مؤثر و كمى 
ــم ارائه مى كند.  ــخيص بالينى اوتيس از تأييد تش
ــگاه كردن به الگوهاى فعاليت  مى توان فقط با ن
ــم و مغزى كه  ــى بين مغز مبتال به اوتيس نورون

اوتيسم ندارد تمايز قائل شد.
ــف راه را براى ارائه ابزارهاى كمى  اين كش
ــخيصى  ــيوه هاى تش هموار مى كند تا مكمِل ش

ــاس آزمايش هاى رفتارى  ــم بر اس كنونى اوتيس
شوند. محققان از ارتباطات قوى ترى بين مناطق 
عقبى و جلويى در مغز گروه ASD خبر دادند؛ 
ــارن از اطالعات به  ــان نامتق ــك جري وجود ي
ــق جلويى، در حالى كه روند معكوس اين  مناط
امر(جريان اطالعات از جلو به عقب مغز)وجود 
ــم انداز جديد در مورد جهت  نداشت. اين چش
ــايى ناهنجارى هاى  ارتباطات مى تواند به شناس
ــد. اغلب  ــك كن ــز ASD كم ــى در مغ آناتوم
ــات عملياتى،  ــان ارتباط ــاى جري اندازه گيرى ه

نشان دهنده جهت تعامالت نيستند.

اگر مى خواهيد عقربه هاى ترازو پايين بيايند
همدان پيام: اگر مدتى است رژيم غذايى داريد و كم غذا مى خوريد و ورزش 
ــتباه غذايى و برنامه ورزشى خود را تغيير داده ايد، اما هنوز  مى كنيد و عادات اش
هيچ تغييرى در وزنتان حس نكرده ايد، شايد وقتش باشد به مواردى كه مى توانند 

مانع موفقيت شما  شوند، فكر كنيد.
 شايد مشكل اين است كه به اندازه كافى نمى خوابيد

ــر قرار مى دهد و  ــوان انجام ورزش را تحت تأثي ــواب ناكافى، كيفيت و ت خ
سرعت متابوليسم بدن را كاهش داده، اشتها را افزايش مى دهد. به  عالوه، كمبود 
ــترس در بدن را افزايش دهد و همين مى تواند باعث  ــطح اس خواب مى تواند س

افزايش وزن شود.
 شايد مشكل، اندازه بشقابتان است

ــتفاده  ــالم اس ــاى غذايى از محصوالت كم چرب و س ــر در تمام وعده ه اگ
ــده ايد، احتماالً بايد نگاهى به مقدار وعده هاى غذايى   مى كنيد، اما هنوز الغر نش
خود بيندازيد. شايد فكر كنيد روزانه فقط سه وعده غذا مى خوريد كه به اندازه 
ــش  ــا مى خورند، اما در حقيقت به اندازه ش ــت كه بقيه آدم ه ــان غذايى اس هم
ــتاندارد يا حتى بيشتر كالرى دريافت مى كنيد. خوب است يادتان باشد  وعده اس
ــالم بودن بايد به مقدار مشخص مصرف شود؛  غذايى كه مى خوريد عالوه بر س

زياده روى در خوردن هر خوراكى  باعث چاقى مى شود.
 شايد مشكل از مايعات است

ــيدن نوشابه هاى  با اينكه همه ما مى دانيم يكى از علت هاى اصلى چاقى نوش
ــيدن آبميوه ها، دوغ و بسيارى از نوشيدنى هاى گرم  ــت البته بايد نوش گازدار اس
ــود و  ــاب ش ــاب كنيد. هر چيزى كه مى خوريد، بايد كالرى آن  حس را هم حس

مايعات نبايد يادتان برود.
 خيلى كم هم به ضرر شماست

ــالمت نيوز، بدن شما به طور ذاتى از خودش محافظت مى كند؛  به گزارش س
ــن وقتى غذاى كافى دريافت نكند به صورت خودكار روى حالت قحطى  بنابراي
ــم بدن كاهش يابد و بدن  ــود متابوليس ــنگى قرار مى گيرد و باعث مى ش و گرس
چربى و انرژى ذخيره كند، به همين دليل كاهش وزن برايتان سخت  و سخت تر 

مى شود.
 شايد مشكل در اراده است

ــل و سفت بگيريد و از هر رژيمى كه مد شد  ــما مدام رژيم خود را ش اگر ش
ــويد بدن چربى  ــم  بدنتان را به هم مى ريزيد و باعث مى ش پيروى كنيد، متابوليس
ــرعت متابوليسم بدن را  ــترى ذخيره كند. همان طور كه كم خورى افراطى س بيش
ــرعت  ــروع به پرخورى كنيد، بدنتان به س پايين مى آورد، اگر بعد اين مدت ش

وزن مى گيرد.
 شايد برنامه ورزشى  شما متنوع نيست

ــت  اگر به ورزش هاى روزانه اى كه انجام مى دهيد عادت كرده ايد، ممكن اس
آنقدر كه تالش مى كنيد ورزش ها برايتان مفيد واقع نشوند. نه تنها انجام ورزش 
ــته كننده و مالل آور شود؛ بلكه شدت و نتيجه ورزش ها را  تكرارى مى تواند خس

كاهش مى دهد. با تغيير ورزش و ايجاد تنوع نتيجه بهتري بگيريد.

همدان پيام: يافته هاى جديد حاكى از آن است 
ــن  ــاى كارگر همزمان با افزايش س كه مورچه ه

خود، شغلشان را نيز عوض مى كنند.
زيست شناسان، مورچه هاى كارگر را در شش 
كلونى برچسب زده و از يك رايانه براى رديابى 

حركات آنها استفاده كردند.
ــش هفته اى، هر نيم ثانيه يك  در يك دوره ش
ــد و دانشمندان  عكس از اين مورچه ها گرفته ش
دريافتند مورچه هاى كارگر در سه گروه اجتماعى 

جداگانه قرار مى گيرند.
ــه و بچه ها  ــتار ملك ــاى جوان، پرس مورچه ه

ــترى  ــن بيش ــتند، مورچه هايى كه اندكى س هس
دارند مسئول نظافت كلونى هستند و گروه سوم 
مورچه ها كه معموالً پيرترين هستند براى آوردن 

غذا به بيرون كلونى مى روند. 
ــان داد كه  به گزارش مهر، نتايج تحقيقات نش
وقتى سن مورچه ها باالتر مى رود رتبه شغلى آنها 
ــغلى به  نيز تغيير مى كند، با اين حال اين تغيير ش
طور كامل روى نمى دهد. به طورى كه پرستاران 
ــذاى جوان را  ــتجوكنندگان غ ــى پير و جس خيل

مى توان در بين آنها يافت.
ــا عمدتًا با كارگران يك گروه تعامل  مورچه ه

ــى براى برقرارى ارتباط با كارگران  دارند و تالش
گروه هاى ديگر ندارند. اگر حتى ورودى كلونى 
ــوند. اين  ــته ش ــاى نوزادان با هم بس و اتاقك ه
ــتاران و آورندگان غذا به  ــان داد پرس مطالعه نش
ــا هم مخلوط  ــته و به ندرت ب ــروه خود پيوس گ

مى شوند.
ــت چگونه اين مورچه ها  هنوز مشخص نيس
مى دانند كى و چگونه بايد خود را سازگار كنند. 
ــان مى دهد شواهدى  اما يافته هاى اين مطالعه نش
وجود دارد كه مورچه ها با استفاده از هورمون ها 

و شاخك هايشان با هم ارتباط برقرار مى كنند.

مورچه ها با افزايش سن شغل خود را تغيير مى دهند

دونده همداني
تنها بانوي ايراني در مسابقات جهاني

ــور اوكراين برگزار  ــال جاري در كش ــام: رقابت هاي جهاني نوجوانان جهان تيرماه س همدان پي
مي شود كه بانوي پرتابگر همداني تنها بانوي ايراني حاضر در اين رقابت هاست.

ــران كشورمان در تيرماه راهي رقابت هاي جهاني اوكراين مي شود  تيم دو وميداني دختران و پس
ــورمان در اين  ــك و وزنه همداني نيز به عنوان تنها بانوي دونده كش و فاطمه خياطى پرتابگر ديس
ــام مي دهد و از آمادگي  ــي تمرينات خود را زير نظر مربي خود انج ــركت دارد. خياط رقابت ها ش
ــب ركورد ورودي اين  ــت كه موفق به كس ــت. خياطي تنها بانوي ايراني اس ــي برخوردار اس باالي

رقابت ها شد و اميد مي رود كه در اين رقابت ها ركوردهاي ايران و حتي جهان را جابه جا كند.
ــت و  ــه خياطي دارنده مدال نقره و برنز دومين دوره رقابت هاي دو وميداني غرب آسياس فاطم

اكنون در آمادگي بااليي بسر مي برد.
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حكمتحكمت
به احترام پدر و معلمت از جاى برخيز 

گرچه فرمان روا باشى. 
امام على (ع)

معرفى كتاب

طال و ارز

*نكته: نرخ اعالم شده در اين 
جدول از خبرگزاري فارس 

برداشت شده است.
در حال حاضر هيچ منبعى  نرخ 

ارز را اعالم نمى كند و جدول 
نرح ارز سايت نرخ فا هم حذف 

شده است.

 قيمت نوع ارز و طال
فروش(ريال)

-يورو
-دالر آمريكا
-پوند انگليس
 -درهم امارات

13100000سكه تمام بهار طرح قديم
13490000سكه تمام بهار طرح جديد

6930000سكه نيم بهار
4350000سكه ربع بهار
3100000يك گرمي

1305462يك گرم طالي ساخته نشده 18 عيار

خبر

گزارش

عكس روز

بدون شرح!!! 
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«سلطان و شبان» به راديو نمايش رسيد
همدان پيام: مجموعه تلويزيونى «سلطان و شبان» از آثار ماندگار تلويزيون در 

دهه 60 از امروز 3 ارديبهشت ماه از راديو نمايش پخش مى شود.
ــمى و داريوش فرهنگ فيلمنامه اين سريال را در  به گزارش ايرنا، مهدى هاش

قالب افسانه اى كهن نوشته اند و داريوش فرهنگ آن را كارگردانى كرده است.
ــلطانى كوته فكر و خوشگذران است كه كابوس عجيبى  ــتان درباره س اين داس
مى بيند و خوابگزار اعظم تعبير آن را تيرهاى باليى مى داند كه در تاريخ معينى از 

ماه بر سرش فرود خواهند آمد.
ــاورز، احمد آقالو،  ــمى، گالب آدينه، محمد مطيع، محمدعلى كش  مهدى هاش

حسين كسيبيان، عليرضا مجلل و... از بازيگران اين سريال كمدى هستند.
اين سريال روزهاى سه شنبه از ساعت 18 از راديو نمايش پخش مى شود.

روايت رابطه معمارى ايرانى و نجوم در يك مستند
ــتند «پنجره شرقى» و «جشن ها و آيين ها» ساخته محسن  همدان پيام: دو مس

رمضان زاده امروز 3 ارديبهشت ماه از برنامه فانوس شبكه مستند پخش مى شود.
ــى درباره معمارى ايرانى است و به دنبال  ــرقى» يك مستند پژوهش «پنجره ش
ــرعى و اوايل  ــارى در نجوم مى گردد و رابطه آن را با اوقات ش ــاى معم ويژگى ه
ــى مى كند. «جشن ها و آيين ها» نيز به آيين هاى شادى آور  فصل ها و سال ها بررس

ايرانيان و رسوم مربوط به آن مى پردازد.

جشنواره هنرى دانش آموزى در همدان برگزار شد
همدان پيام: جشنواره هنرى دانش آموزى روز دوشنبه با حضور مسئوالن استانى 

در آموزشگاه قدس همدان برگزار شد.
ــتان گفت: در اين  ــوزش و پرورش اس ــطه اداره كل آم ــاون آموزش متوس مع
ــتان در  ــتان هاى فنى و حرفه اى اس ــنواره حدود 500 اثر از هنرجويان هنرس جش
ــوى افزود: اين آثار در زمينه هاى  ــت. محمود نق معرض ديد عموم قرار گرفته اس

نقاشى، گرافيك، معمارى، صنايع دستى، چاپ و طراحى خلق شده است. 
ــاغل برنامه ريزى  ــنواره همزمان با هفته مش ــت: برپايى اين جش وى اظهار داش
شده تا دانش آموزان با معرفى رشته هاى هنرستان ها بتوانند با مشاغل بيشترى آشنا 
ــتان فنى و حرفه اى در استان همدان در زمينه  ــوند. نقوي با بيان اينكه 50 هنرس ش
ــوم در هنرستان هاى استان  هنر فعاليت دارند، افزود: حدود 9 هزار هنرجو پايه س

همدان تحصيل مى كنند.

سازنده فيلم اهانت آميز 
به ساحت پيامبر(ص) مسلمان شد

ــى پارلمان هلند و يكى از  ــتگرايان افراط همدان پيام: «ارنود فاندور» از راس
سازندگان فيلم اهانت آميز به پيامبر (ص)، مسلمان شد.

ــازنده فيلم توهين آميز به شخصيت پيامبر(ص) كه  ــنا، اين س به گزارش ايس
ــم شديد مسلمانان سراسر دنيا را به دنبال داشت، پس از پذيرش اسالم، به  خش

زيارت حرمين شريفين مشرف شد. 
وى از مسجد پيامبر (ص) زيارت كرد و وقتى به قبر پيامبر رسيد اشك هايش 
ــدنش اينگونه مى گويد: واكنش مسلمانان به  ــد. او درباره مسلمان ش جارى ش
ــيار شديد بود، وقتى اين حجم  ــاخت اين فيلم موهن درباره پيامبر(ص)، بس س
ــواالت بسيارى در  ــترده اعتراضات و انتقادات درباره اين فيلم را ديدم، س گس
ــق  ــلمانان به اين ميزان به دين و پيامبر خود عش ــد كه چرا مس ذهنم ايجاد ش

مى ورزند و رمز اين عشق چيست؟
براى اينكه جواب سواالتم را بيابم شروع به تحقيق درباره دين اسالم كردم؛ 
هر چه پيش مى رفتم متوجه مى شدم كه حزب سابقى كه عضو آن بودم چه جرم 

بزرگى مرتكب شده است. 
ــد عالقه ام نيز به آن افزايش  ــتر مى ش ــبت به اين دين بيش هر چه آگاهيم نس
ــتر با  ــلمانان هلند نزديك كنم تا بيش ــت و تصميم گرفتم خود را به مس مى ياف
تعاليم اين دين آشنا شوم. در نهايت به اين نتيجه رسيدم كه اين دين حق است 

و مسلمان شدم. 

«از بابا تا َحرا»
 با كاروان شعر در محافل عرفانى

از تربت بابا ره ما تا به حرا شد
ذات احدى شاهد اين حمد و ثنا شد 

افتادگى و بندگى خالق يكتا
الحق كه در اين راه پر از عشق و صفا شد
ــته هاى عزيزا... بيات  ــعار و دست نوش ــاب «از بابا تا َحرا» مجموعه اش كت
ــت  ــعر و ادب همدان اس ــوتان ش ــاعران و پيشكس متخلص به «عزيز» از ش
ــركت در جلسات انجمن هاى  ــته و ش ــال ها فعاليت در اين رش كه پس از س

ــدد فرهنگى و ادبى  متع
ــن  انجم ــوص  بخص
ــدان  ــى هم ــى بوعل ادب
ــاعر  ــش خود ش با كوش
ــات  ــتفاده از نظري و اس
ــته  ــن  به رش ــى ف اهال

ــت.  تحرير درآمده اس
ــال  ــن كتاب در س اي
ــط انتشارات  1391 توس
در  همدان  دانش  ــپهر  س
ــا قيمت  ــد و ب 1000 جل
ــه چاپ  ــان ب 7000 توم
ــار  اختي در  و  ــيده  رس
ــتداران علم و ادب  دوس

قرار گرفته است.
ــاب  ــن كت ــعار اي اش
ــزل، قصيده،  در قالب غ

ــت كه در آن مناجات، گفتگو با خدا و تقاضاى  مثنوى، تضمين و اقتراح اس
ــفيع  ــارى پروردگار براى هدايت، ذكر صلوات خدا و چهارده معصوم و ش ي
ــعار طنز و اجتماعى آمده است.  قرار دادن آنان براى روز قيامت همچنين اش
ــير خالصه اى از آن  ــوره اى از قرآن كريم همراه با تفس ــعار، س در ابتداى اش

ــت. ــده اس براى تبرك آورده ش
ــل زيارت اماكن مقدس و  ــاعر كه حاص ــى از ش  در پايان نيز آلبوم عكس
ــت نيز گردآورى  ــور خارجى اوس ــتانى و ديدنى ايران و چند كش ــار باس آث

شده است. 

بزرگداشت شيخ بهايى
همدان پيام: امروز سوم ارديبهشت ماه بزرگداشت 
ــن حارثى همدانى عاملى  بهاء الدين محمدبن عزالدي

جبعى (جباعى) معروف به شيخ بهايى است.
ــال 953 هجرى قمرى در بعلبك متولد  وى در س
ــوريه در  ــام و س ــد. او در جبل عامل در ناحيه ش ش

روستايى به نام "جبع" يا "جباع" مى زيست.
ــين عاملى  ــاله بود كه پدرش عزالدين حس  10 س
ــام به سوى ايران رهسپار شد و  از بزرگان علماى ش
چون به قزوين رسيدند و آن شهر را مركز دانشمندان 

شيعه يافتند، در آن سكنى گزيدند. 
ــمندان  ــاگردى پدر و ديگر دانش ــن به ش بهاءالدي
ــدك مدتى چنان  ــد.  او در ان ــغول ش ــر مش آن عص
پيشرفت كرد كه به صورت يك چهره بارز و يكى از 

مشهورترين مردان دوره صفوى شد.
ــى و مردى متكلم بود  ــن نه تنها عالم دين بهاءالدي
ــار و كيميادان بود از  ــه رياضيدان، مهندس، معم بلك

علوم غريبه نيز آگاهى داشت. تحصيل علوم رياضى را 
از نو زنده كرد و رساله هايى در رياضيات و نجوم نوشت 
كه آنها را از تلخيص آثار گذشتگان فراهم آورده بود. 
ــت تقسيم آب  يكى از نمونه كارهاى بهايى نخس
ــتاهاى مجاور  ــده رود به محالت اصفهان و روس زاين
رودخانه است كه معروف است هيأتى در آن زمان از 
جانب شاه عباس به رياست شيخ بهايى مأمور شد و 
ــيار دقيق و درستى براى حق آب هر ده و  ترتيب بس

ــاختن مادى ها داد كه  آبادى و محله و بردن آب و س
هنوز به همان ترتيب معمول است و اصل طومار آن 

در اصفهان موجود است.
ــى بهايى دو تأليف معروف  از اشعار و آثار فارس
ــت. يكى به كوشش سعيد نفيسى با  ــده اس تدوين ش
مقدمه اى ممتّع در شرح احوال بهايى، ديگرى توسط 
غالمحسين جواهرى وجدى كه مثنوى منحول «رموز 

اسم اعظم» را هم نقل كرده است. 

آزمون جامع قرآنى 13 ارديبهشت برگزار مى شود
ــاد اسالمى استان از برگزارى آزمون جامع  همدان پيام: مديركل فرهنگ و ارش
ــت ماه، همزمان با سراسر  ــتان همدان در صبح روز جمعه 13 ارديبهش قرآنى اس

كشور با شركت بيش از هزار و 100 نفر خبر داد. 
ــى اداره كل  ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــتان همدان،  ــاد اسالمى اس فرهنگ و ارش
خسرو بيات گفت: در اين آزمون داوطلبان 
ــركان،  تويس ــدان،  هم ــتان هاى  شهرس از 
ــر در  ــدآباد و مالي ــد، اس ــن، نهاون فامني
رشته هاى مفاهيم و حفظ حضور مى يابند. 
وي ادامه داد: از شهرستان همدان 730 
ــر، فامنين 206 نفر،  ــركان 74 نف نفر، تويس
ــر و نهاوند  ــدآباد 56 نفر، مالير 43 نف اس
ــورت اينترنتى در اين آزمون  16 نفر به ص

ثبت نام كرده اند.
ــتان  ــزار و 100 نفر در آزمون جامع قرآنى اس ــال بيش از ه ــات گفت: امس بي
ــركت كرده اند كه اين تعداد نسبت به تعداد شركت كنندگان در آزمون  همدان ش

سال گذشته يك و نيم برابر رشد داشته است. 
ــل نمره 60  ــن آزمون اخذ حداق ــرط قبولى در اي ــان كرد: ش وى خاطرنش
ــورى به پذيرفته شدگان اعطا  ــت و مدرك معتبر كش از مجموع 100 نمره اس

مى شود.

تخصيص نيافتن 
ارز مرجع قيمت حج را 

2 برابر كرد
همدان پيام: معاون حج سازمان حج و زيارت گفت: 
هزينه اعزام به تمتع كه در سال گذشته حداقل 4 ميليون 
ــزار تومان و حداكثر 6 ميليون تومان بود براى  و 500 ه
ــه حداقل 9 و حداكثر 12  ــال 92 با 2 برابر افزايش ب س

ميليون و 600 هزار تومان افزايش يافت.
ــا بيان اينكه  ــارس، غالمرضا رضايى ب به گزارش ف
ــال جارى 9  ــراى اعزام به تمتع در س ــل قيمت ب حداق
ــت،  ميليون و حداكثر 12 ميليون و 600 هزار تومان اس
افزود: اين رقم در سال گذشته حداقل 4 ميليون و 500 

و حداكثر 6 ميليون تومان بود.
رضايى تأكيد كرد: امسال هيچ تغييرى در هزينه هايى 

ــته ايم، اما آنچه  ــكن، تداركات و تغذيه نداش چون مس
ــده است افزايش بيش از 2  باعث افزايش نرخ اعزام ش
ــت ارز، با توجه به تعلق نگرفتن ارز مرجع  برابرى قيم

به سازمان حج بوده است. 
وى افزود: سال گذشته دالر را با قيمت هزار و 226 
تومان تهيه مى كرديم كه امسال قيمت آن 2 هزار و 600 
ــن باعث افزايش  ــزار و 700 تومان بوده و همي ــا 2 ه ت

قيمت اعزام شده است.
معاون حج سازمان حج با بيان اينكه ثبت نام كسانى 
ــال 84 براى تمتع وديعه گذارى  كه تا تاريخ 20 آبان س
ــد و تا بعدازظهر شنبه  ــنبه آغاز ش كرده بودند از پنجش
ــور  ــوع 59 هزار و 284 ظرفيتى كه در كل كش از مجم
ــزار و 512 نفر ثبت نام كردند،  ــالم كرده بوديم 29 ه اع
ــى وجود دارد كه  ــت: 29 هزار و 772 ظرفيت خال گف
ــبت به تكميل ظرفيت از سوى  بايد هرچه سريع تر نس

زائران اقدام شود.

سركار خانم فاطمه كرمى
دانش آموز دبيرستان جنت و عضو فعال پژوهش سراى

 شهيد چمران كبودراهنگ
بدينوسيله انتخاب مقاله جنابعالى به عنوان

كشورى  و  ملى  همايش  اولين  به  شما  راهيابى  و  برتر  مقاله   
شرقى  آذربايجان  در  كه  همايش  اين  در  آن  ارائه  و  بيوتكنولوژى 
برگزار خواهد شد را تبريك و تهنيت عرض نموده و از زحمات دبير راهنماى 

طرح جناب آقاى جواد رستمى سپاسگزاريم
پژوهش سراى دانش آموزى شهيد چمران كبودراهنگ

احمد رجبي راغب

ــفالگري ساخت كاشي  همدان پيام: يكي از هنرهاي س
دست ساز است كه امروزه بيشتر به صورت كاشي معرق 

ساده و كتيبه نگاري با رنگ هاي متنوع ساخته مي شود.
ــن زمينه فعاليت دارند،  ــا اينكه هنرمندان كمي در اي ب
ــنتي عالقه مندان بسيارى دارد و بيشتر  تزئينات كاشي س
ــه كار مي رود. وجود  ــورت تزئينات در معماري ب به ص
كاشي در بناهاي تاريخي از پيشينه بااليى برخوردار بوده 
ــتر براي پوشاندن سطوح بنا براي  و بعد از آجركاري بيش

تزئينات مورد استفاده قرار گرفته است.
كاشي سازي هنر و صنعت ظريف و حساسي است كه 
از شرق بخصوص از دوره اسالمي نشأت مي گيرد. آميزه اي 

از دقت نظر، احساس زيبايي، زحمت و تجربه است.
كاشي معرق به قسمي تزئين كاشي، مركب از قطعات 
ــي و  ــب نقوش هندس مختلف ريزريز كه آنها را بر حس
ــود  ــكال نباتي بريده و كنار هم قرار دهند گفته مي ش اش
ــي است كه در تزئين بناهاي ايران،  و در واقع نوعي كاش
ــي براساس طرح  از تلفيق قطعات كوچك يا بزرگ كاش
ــده به وجود مي آيد و به آن كاشي موزاييك  پيش بيني ش

نيز مي گويند.

ــي از هنرمندان  ــن هنر با يك ــاس تالش هنرمندان اي به پ
خوشنام اللجين و با هنر زيبايش آشنا مي شويم. 

ــال 1336 است كه از  ــتاد نباتعلي نباتي مصلح متولد س اس
ــفال و هنر زيباي سفالگري آشنا شده و در  كودكي با ِگل و س

كنار اساتيد مختلفي اين هنر زيبا را آموخته است.
ــاگرد خود كه بيشتر از نزديكان خود  هم اكنون وي با 6 ش

هستند در هنر زيباي كاشي كاري مشغول به فعاليت هستند.
ــي كار اللجيني در خصوص پيشينه كاري خود  استاد كاش
ــتاد ارجمند لطيفي پاك  ــال 1357 در كنار اس مي گويد: در س
ــه داده و با ريزه كاري هاي  ــفال را ادام چرخكاري بر روي س

آن آشنا شدم.
در سال هاي بعد با توانمندي هايي كه از خود سراغ داشتم 

ــتقلي را تهيه كرده و در سال 1376 از سفالگري به  كارگاه مس
ــي كاري و ساخت آن پرداختم و هم اكنون 15 سال است  كاش
ــاخت كاشي در شهر اللجين مشغول به  كه به عنوان استاد س

كار هستم.
نباتي مصلح ادامه مى دهد: بيشترين دست ساخته هاي كاشي 
ــور، تهران و كرمانشاه ارسال شده  ما به شهرهاي شمالي كش
ــال مداوم نيز به كشور كويت كه به سفارش برادر امير  و 3 س

كويت بود صادرات داشته ايم.
اين هنرمند اللجيني مى افزايد: در شهر اللجين براي تاالر، 
ــتوران، سينما و نيز مسجد بزرگ «آقا» كاشي كاري هايي را  رس

به سبك اسليمي انجام داده ايم.
ــا مي گويد:  ــن هنر زيب ــي در خصوص اي ــتادكار كاش اس
ــه آنها را بر  ــي ك ــرار دادن قطعات مختلف كوچك كاش با ق
ــكال مختلف بريده و كنار هم  ــي و اش ــب نقوش هندس حس
ــد مي آوريم. يكي ديگر از  ــي معرق را پدي قرار مي دهيم كاش
ــوه جديدي به خود  ــي كه امروزه جل ــاي معرق كاش روش ه

ــي به صورت نوشته  ــت افزودن قطعات معرق كاش گرفته اس
ــليمي با لعاب هاي رنگي به روي  ــواع نقوش گياهي و اس و ان

قطعات سفالي مي باشد.
در واقع تلفيقي از انواع كاشي معرق به روش هاي مختلف 
است كه در اصطالح كتيبه نگاري گفته مي شود. ساخت كتيبه 
ــد  مي تواند با روش هاي مختلف در انواع طرح و موضوع باش
ــاير كتيبه ها متمايز  ــي آنچه كه اين نوع كتيبه نگاري را با س ول
ــت و به صورت برجسته  ــتفاده از روش معرق اس مي كند اس
ــود. نباتي مصلح خاطرنشان مى كند: اگرچه وجود  تزئين مي ش
چنين هنري در بناها و تزئينات معماري شهر توسط هنرمندان 
ــد كم در كنار  ــت، مي توان آثاري هرچن اللجيني كمرنگ اس

ساير هنرها مشاهده نمود.
 كاشي و كاشي كاري و انواع آن

ــي عبارت  اين هنرمند كهنه كار اللجيني ادامه مى دهد: كاش
است از هنر شكل بخشيدن به ِگل، پختن آن به كمك حرارت 
ــوره، تزئين آن با نگاره، لعاب و رنگ و پختن مجدد آن  در ك

ــنتي ايران را تشكيل  در كوره كه همواره جزئي از معماري س
ــه بعد به حد وفور در  ــرن چهارم هجري قمري ب داده و از ق
نماسازي ساختمان هايي همچون مساجد، تكايا، حسينيه ها و 

حتي خانه هاي مسكوني به كار رفته است.
ــي هفت رنگ كه از آن به  ــح اضافه مى كند: كاش نباتي مصل
نام «كاشي خشتي» هم ياد شده است از دوره صفويه و بويژه 
در زمان شاه عباس در بناهاي ايران از  جمله مساجد مشاهده 
ــترده ترين كاربرد آن را در كاشي كاري مسجد  ــود و گس مي ش
امام در اصفهان نظاره گر هستيم و در مسجد «آقا» اللجين هم 

نمونه اي از اين نوع كاشي استفاده شده است.
ــت هاي ظريف لعابداري كه هر  ــي از تلفيق خش اين كاش
ــاخته  ــي را بر خود دارد س ــمتي از طرح كل ــك از آنها قس ي
ــود و براي ساخت آن در مرحله نخست خشت هاي آن  مي ش
ــد و آن را خام پخت بدون لعاب  ــب مي زنن را از ِگل رس قال
پخت مي كنند سپس بر آنها لعاب سفيد مي زنند و دگرباره در 

كوره مي گذارند.
ــيم شده با  ــي، طرحي را كه از پيش ترس آنگاه نقاش كاش
ــتاد كاشي ساز مهيا كرده بر آنها نقش  رنگ هاي غليظي كه اس
ــت هاي شماره دار در كوره پخته شد  مي زند پس از آنكه خش
آنها را بر ديوار براساس شماره ها و در كنار هم نصب مي كنند 
تا بدين سان نقش هر كاشي بخشي از يك نقش بزرگتر باشد.
ــته اللجين مي گويد: هنر كاشي كاري پس از  هنرمند برجس
ــي آيات  رونق به دليل ارتباطي كه با كتيبه نگاري و خوشنويس
ــخ و نستعليق دارد،  قرآني و با خطوط ثلث، كوفي تزئيني و نس
در تزئين مساجد و بناها نقشي بس ارزنده و تعيين كننده مي يابد 
ــنتي  و همچون در تلفيق با آجر، زينت بخش بخش معماري س
ايران مي شود و هم اكنون اين هنر به اشكال مختلف در معماري 

مذهبي و حتي معماري مسكوني هم كاربرد دارد.
وي در پايان ابراز اميدواري مى كند كه در شهري كه نامش 
ــناخته شده است تالش شود تا در  ــفال ايران ش به پايتخت س
ــي سفالي و كتيبه و  ــاختمان ها از سفال  ، كاش بناها و نماي س
ــهر به وفور استفاده  ــاخته هاي هنرمندان اين ش ديگر دست س

شده تا ارزش هنر اين هنرمندان دوچندان شود.

معمارى اللجين معمارى اللجين 
بى نصيببى نصيب
از سفالاز سفال
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