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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

يادداشتيادداشت

اقتصاداقتصاد

خبرخبر
زنگ امر به معروف و نهى از منكر در مدارس همدان نواخته شد

الزام نهادهاى فرهنگى
 به برگزارى مسابقات فرهنگى و كتابخوانى

نوبت اول آگـهي منـاقصه 
عمـومى

شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان

خالصه شرايط شركت در مناقصه:
1- نوع تضمين شركت در مناقصه، ضمانت نامه بانكي معتبر 3 ماهه و وجه نقدي واريزي طبق جدول فوق مي باشد. (ارائه هر نوع چك يا سند ديگري موجب 

رد پيشنهاد مي گردد)
2- ارائه فيش بانكي و معرفي نامه كتبي بابت بهاي خريد اسناد مناقصه واريز شده به حساب جام شماره 2567560393 بانك ملت.

3- پيشنهاددهندگان مي بايست داراي رتبه بندي و صالحيت فني و توان مالي و امكانات و ماشين آالت الزم و سابقه در اجراي پروژه هاي زيربنايي مرتبط 
باشند و مدارك و مستندات مربوطه را به اسناد مناقصه منظم نمايند.

4- ارائه كد اقتصادي و همچنين كد كاربري پايگاه ملي مناقصات كشوري به آدرس http://iets.mporg.ir و شناسه ملي خدمات براي كليه پيمانكاران 
الزامي است.

5- مناقصه گذار در قبول يا رد تمام يا هر يك از پيشنهادات مختار است.
6- ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

7- براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن هاي 8-8235806-0811 امور اجرايي يا مالي تماس حاصل فرمايند.

شركت شهرك هاي صنعتي استان همدان در نظر دارد پروژه هاي مندرج در جدول زير را از طريق مناقصه عمومي به 
پيمانكاران واجد صالحيت و داراي رتبه بندي از معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور واگذار نمايد. لذا از پيمانكاران 
واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت چهار روز كاري براي خريد اسناد مناقصه به 
آدرس اين شركت واقع در همدان خيابان جهاد روبروي خيابان آزاد پالك 137 مراجعه نمايند. (فروش اسناد از تاريخ 

90/9/9 لغايت 90/9/13 مي باشد)

برآورد اوليه نام پروژهرديف
(ميليون ريال)

محل تأمين 
اعتبارات

مدت 
پيمان 

(ماه)

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه (ريال)

مبلغ فروش 
اسناد- بانك ملت 

(ريال)

رشته و پايه 
مورد نياز

فهرست بهاي پايه 
برآورد اوليه

شماره حساب براي 
واريز سپرده شركت 

در مناقصه (بانك 
ملي- سيبا)

نوع 
مناقصه

1
اجراي عمليات حفاري 

چاه ناحيه صنعتي 
قهاوند

مجوز حفاري از 27/500/000200/000عمراني556
يك 2175675604008چاه و قنوات- 88مراجع ذيصالح

مرحله اي

2
اجراي عمليات شبكه 

برق 20 كيلووات 
ناحيه صنعتي فامنين

يك 2175675604008تأسيسات برقي 88برق 412/500/000200/0005عمراني1/957
مرحله اي 

پيام دبير حزب عدالت طلبان ايران اسالمى استان 
 به مناسبت ايام محرم 

دوباره پرچم هاى عزاى اباعبداهللا الحســين(ع) بر افراشــته شــده و مردم ايران اســالمى و به خصوص  مردم  واليى استان همدان 
در ـسـوگ سيدالشــهدا و ياران باوفايش به سوگ مى نشينند. دوباره طنين ” حسين حســين“ در ايران اسالمى جارى شده  و به بركت 
شــهادت زندگى آفرين امام حســين (ع)، خون تازه اى در رگ هاى انقالب اســالمى دميده شــده اســت. وقتى كودك خردسالى را با 
پيراهن سياه عزاى اباعبداهللا و ياران با وفايش مى بينيم بى اختيار  به ياد مظلوميت كودكان  اباعبداهللا مى افتيم. ايام پربركت محرم   
فرصتى اســت براى شــناخت بهتر امام حسين(ع) و رسالت سياسى ايشــان كه مظلومانه در مقابل طاغوت يزيد ايستاد و حتى از خون 
فرزند شــش ماهه خود دريغ نكرد تا نشــان دهد امر به معروف و نهى از منكر  تابع مقتضيات و منافع نيســت. حزب عدالت طلبان ايران 
اسالمى  استان همدان ضمن گراميداشت ايام سوگوارى سيد وساالر شهيدان و تسليت شهادت مظلومانه اباعبداهللا الحسين  به تمام 
هم اســتانى هاى عزيز،آرزو دارد محرم امســال پربارتر و با شــكوه تر از هميشه برگزار شــود و انتظار دارد محفل عزاى ساالر شهيدان به 

دور از گرايش هاى سياسى  برگزار شود.
دبير حزب عدالت طلبان  ايران اسالمى استان همدان 

محمد رضاسليمانى  

   جمعى از اهالى شهرستان تويسركان  

استاندار همدان: 
"در سفر چهارم هيأت دولت كار بزرگى 
را جناب آقاى مهندس طاهرپور پيگيرى 
كردند، خارج كردن شهرستان از بن بست" 

بدين وسيله بر خود الزم مى دانيم از زحمات بى شائبه نماينده محترم و 
كوشا مردم تويسركان در تصويب مسير تويسركان- سركان - همدان و 

هيأت محترم دولت صميمانه تقدير و تشكر نماييم.

دادستان ويژه روحانيت غرب كشور در همايش پيام آوران عاشورا:

مسئوالن به دنبال 
حذف همديگرند
■ طالب برعليه يكديگر موضع نگيرند

سخنگوي جبهه اصولگرايان در گفتگو با همدان پيام:سخنگوي جبهه اصولگرايان در گفتگو با همدان پيام:

چالش انتخابات امسالچالش انتخابات امسال
 كانديداهاى اصولگراى  كانديداهاى اصولگراى 

منحرف استمنحرف است
همدان پيام: دكتر فالحي ســخنگوي جبهه اصولگرايان 
در اســتان، عضو شــوراي عالي نهاد مقام رهبري در اســتان 
و همچنين اســتاديار دانشــگاه پيام نور همدان و از اســاتيد 

حوزه علميه همدان محسوب مي شود.
گفتگو با فالحي را در دو بخش منتشــر مي كنيم، بخش 
نخســت ســخنان وي به عنوان ســخنگوي نشست حوزويان 
مربوط به نشســتي مشترك بين اساتيد حوزه علميه همدان 
با اســتاندار بود كه مدير ارشــد اســتان با توجه بــه قولي كه 
داده بود در اين نشســت حضور پيــدا نمي كند و اين خبر در 
رسانه ها منتشر شد كه گفت و گو را با اين موضوع آغاز مى 

كنيم.
بخش دوم گفتگو به پرســش و پاسخ خبرنگار ما با فالح 
بــه انتخابات مجلــس نهم و نقــش جريان اصولگرايــي و نيز 

وضعيت سياسي استان اختصاص دارد.

■ مديران استان نا كارآمدند
■ استاندار به حوزه بى مهرى مى كند

■ ما تابع تمام اصول8+7 نيستيم
■ فعاليت جريان انحرافى در استان را رصد مى كنيم 

■ مجلس هشتم كارآمدى الزم را نداشته است
■ از كانديداها تعهد مى گيريم

■ فضاى انتقاد در استان وجود ندارد
■ سكوت اصالح طلبان معنادار است

■ استاد دانشگاه فرق انتقاد و تخريب را نمى داند
گفتگو: اكرم چهاردولى

آنچــه در پي مي خوانيد بخشــي از ديدگاه هــاي او در يك 
مصاحبــه اســت كــه همدان پيــام صرفــاً در راســتاي انعكاس 
نظــرات گوناگون و نه تأييد يا رد آنها به لحاظ اهميت ديدگاه 
احزاب و جريان ها، براي آگاهي مخاطبان عزيز ارائه مي كند.

   در مورد آخرين نشست اساتيد حوزه علميه  �
همدان كه قرار بود با حضور استاندار برگزار 

شود، توضيح دهيد؟
در اين نشســت كه پنجشــنبه شب برگزار شــد از استاندار 
همــدان براي حضــور در اين نشســت دعوت شــده بــود تا به 
ســواالتي درباره وضعيت اقتصادي مــردم و جامعه، خصوصاً 
در آســتانه انتخــاب پاســخ دهند. متأســفانه اســتاندار پس از 
ســاعت ها انتظار اســاتيد در جلسه حاضر نشــد. اين در حالي 
اســت كــه وي در مــدت مديريــت خــود در همدان نســبت به 

حوزه ها و پاسخگويي به مطالبات آنها بي مهري داشت.
قرار بود اين نشســت دوشــنبه هفته گذشــته برگزار شــود 
اما به دليل مشــغله كاري اســتاندار پيشــنهاد شــد كه به شب 
پنجشــنبه ســاعت 20 موكول شــود. پس از ســاعت ها انتظار 
حاضــران با حضور خســرو ســامري معــاون عمرانــي به جاي 

اســتاندار مواجــه شــدند. اســتاندار قبلــي در بين دانشــگاه و 
حوزويــان حضــور مي يافت از نزديك حرف ها را مي شــنيد اما 
اســتاندار فعلي به هيچ وجه حاضر نيســت كــه در بين مردم و 

نخبگان جامعه حاضر شود و به مطالبات آنان جواب بدهد.
 مطالبات اساتيد حوزه ها از استاندار چه بود؟ �

مــا چنــد مطالبــه از اســتاندار همــدان داشــتيم از جملــه 
ـدگاه دوبــاره وى در دفــاع از جريــان انحرافي   آن بررســي دـي
شــيوع  و  اداري  فســاد  بــه  اســتان  مســئوالن  بى توجهــى 
اجرايــي،  دســتگاه هاي  نبــودن  كارآمــد  و  رشــوه خواري 
بي توجهي مسئوالن به اقشار آســيب پذير جامعه و روند رو به 
رشــد وخامت زندگي آنها خصوصــا هدفمندي يارانه ها كه در 
برخــي زمينه ها مفيد بوده اما در زمينه هاي ديگر باعث فشــار 

به اقشار آسيب پذير شده است.
ناكارآمــدي مديــران در ســطح اســتان و معطــل مانــدن 
بســياري از پروژه هاي عمراني شهرها و روستاها، عدم ارتباط 
اســتاندار بــا حوزه هــا و دانشــگاه ها و بي توجهي بــه نخبگان 
جامعــه، شــفاف نبــودن جايــگاه مشــاور اســتاندار در امــور 
روحانيت، جابجايي معنادار در حوزه هاي مربوط خصوصاً در 
آســتانه انتخابات، بى توجهى به فرهنگ عمومي شهر و اينكه 

بايد مشخص شود چه كسي مسئول شوراي فرهنگ عمومي 
اســت و بي توجهي بــه مصوبات كشــوري در امــور حوزه هاي 

علميه و رفع مشكالت جاري و عمراني آن.
به اعتقاد من، بر اســاس رونــد تاريخي، حوزه هاي علميه 
هيچگاه وابســته به دولــت نبودند و در امــور حقوقي و زندگي 
خصوصــي طــالب و روحانيــون هيچ گونــه حقوقــي از دولت 
دريافــت نمي كنند. مبناي مقام معظم رهبري و مراجع تقليد 
اســتقالل معيشتي حوزه هاي علميه از دولت است؛ بنابراين، 
مــردم بايد بدانند هيچ روحاني و طلبه اي هيچگونه حقوقي را 
از دولــت دريافت نمي كند و بلكه هزينــه زندگي آنها از طريق 
وجــوه شــرعيه اي تأمين مي شــود كه مــردم به مراجــع تقليد 

مي دهند. 
يــك طلبه حاضــر در حوزه علميه اســتان همــدان مبلغى 
حــدود 200 هــزار تومــان شــهريه ماهيانه و در قــم 300 تا 
350 هــزار تومان بــر اســاس رتبه بندي دريافــت مي كند؛ 
بنابراين، دولت طبق قانون موظف اســت در زمينه توســعه 
و عمــران حوزه هاي علميه در هزينه آمــوزش مطابق برنامه 

قانون اساســي آموزش كشــور حوزه ها را حمايت كند. 

مديران كارآمد 
را درست بدرقه كنيم

همدان پيــام : حــدود 4 هفتــه پيــش 
ـركل گمرك  مراســم توديــع و معارفــه مدـي
اســتان همدان پس از مدت ها وقفه برگزار 
شــد. در اين مراسم محمد شهبازي پس از 
7 سال مديريت توديع شد تا جاي خود را 
به محسن جامه بزرگي بدهد. وي در مدت 
تصدي پست مديريتي حساس ترين بخش 
اقتصــادي اســتان عملكرد قابــل بحثي از 
خود بر جاي گذاشــت. وي هفته پيش در 
مراســم تجليــل از 17 صادركننــده نمونه 
اســتان به عنــوان حامي توليــد و صادرات 
مورد تقدير واقع شــد. البته در كشــور و به 
تبع آن در اســتان همدان شــاهد مراســم 
توديع و معارفه فراواني بوده ايم اما شــايد 

بهتر آن باشد كه...

مجلس هشتم 
و نتايج مصوبات

همدان پيام: مجلس شــوراي اسالمي 
كه امام راحل عظيم الشــأن درباره اهميت 
و جايگاه آن فرمود: «مجلس در رأس امور 
است» و «مجلس عصاره فضايل ملت است» 
يكــي از قــواي ســه گانه در قانون اساســي 
نظام اســالمي تعريف شــده كــه وظايف و 
اختيــارات فراوانــي دارد البتــه مصوبــات 
مجلس بدون شوراي نگهبان اعتبار ندارد. 
مجلس به عنوان نماد مردم ساالري ديني 
در جمهوري اســالمي دو وظيفــه اصلي را 

به عهده دارد.
 1- تصويــب قوانيــن در قالب اليحه و 
طرح براي اجراي آن از طريق قوه مجريه.

بررسى مشكالت صنف بارفروشان 
ميدان بار همدان 
جا به جا مى شود

همدان پيــام: ميدان بار همــدان مركز 
نقــل و انتقال و توزيع محصــوالت به مركز 
شــهر و ســاير شــهرهاى اســتان، واقــع در 
انتهاى بلوار ســيدجمال الدين اسدآبادى 
نزديك به 40 ســال است كه در اين مكان 
قــرار دارد. موقعيــت كنونــى ايــن محل به 
علــت قرارگرفتــن در بافــت شــهر و يكى از 
شــلوغ ترين نقاط شهر ســاليان سال است 
كه مشكالتى را ايجاد كرده است. ترافيك 
و  ورودى  در  گرفتــن  قــرار  و  سرســام آور 
خروجى شــهر همدان امنيت اين مكان را 

بيش از پيش كم كرده است.

تجليل از مدال آوران ورزشى استان
■ مظاهرى:

 براى داشتن جامعه اى سالم بايد ورزش را در خانواده ها نهادينه كنيم

بسيج سياسى است
 اما «سياست زده، 
سياسى كار و جناحى» نيست 
رهبر معظم انقالب، فرهنگ بســيجى 
روش هــا  معرفت هــا،  از  مجموعــه اى  را 
مي توانــد  كــه  خواندنــد  منش هايــى  و 
مجموعه هــاى عظيمــى را در دل ملت هــا 

بوجود آورد.

 آموزش و پرورش
 25 هزار دانشجو 
جذب مى كند 
ايــن تعــداد دانشــجو از بــدو ورود بــه 
اســتخدام آمــوزش و پــرورش در خواهند 

آمد. 

گذرى بر اسطوره 
تا تعزيه

در يــك برداشــت، تعزيــه يادآور ســه 
مضمون تاريخ، اسطوره و مذهب است. 

ايــن هنر در يــك صحنه شــبه تئاتري 
وقايع مهم عاشورا و قيام امام حسين (ع) 

را به صورت نمايشي روايت مي كند ...

اعالم موجوديت ستاد منتقمين شهداى راه علم                                                             استيضاح  درپى تغيير فرمانداران 

در نخستين همايش هم انديشي مطبوعات غرب كشور مطرح شد:

منت يارانه هاي دولت 
بر سر مطبوعات

مــاه آغازيــن ســال  همدان پيــام: محــرم 
قمــرى بــه دليل اتفــاق بزرگى كــه در آن رخ 
داد تــا ابــد در تاريــخ خواهــد مانــد و زمانــى 
ويــژه و خاص براى برخى جلســات و مراســم 

مى باشد. 
حضرت سيدالشــهدا(ع) با بيان علت قيام 
و مبــارزه خــود براى همه ملت هــاى دنيا راهى 
را نشــان داد كــه اگر كمى چشــم دل باز كنيم 

آنچه ناديدنى است آن بينيم.
قيام عاشورا و شهادت و تشنگى و غريبى و 

بى كســى همه در راهى يك هدف و آن هم امر 
به معروف و نهى از منكر شكل گرفت.

به هميــن بهانــه و با هدف شــناخت كامل 
و روشــن قيام امام حســين(ع) دهه اول محرم 
كه سراســر عشق اســت و نماد بندگى با عنوان 
احيــاى امر به معروف و نهــى از منكر نام گرفته 
است و دستگاه هاى مختلف اجرايى و فرهنگى 
بــه برگــزارى مراســم مختلــف  ايــن مــدت  در 

مشغول مى شوند.

همدان پيام: پنج شنبه هفته گذشته نخستين 
همايــش هم انديشــي مطبوعــات غرب كشــور با 
حضور مديران مسئول، سردبيران و كارشناسان 
مطبوعات ارشاد استان هاي همدان، كردستان، 
كرمانشــاه، ايالم و لرستان در شهر سنندج برگزار 
گرديد. اين نشســت كه با هدف بررســي مسائل 
و مشــكالت نشــريات محلــي و بــا حضــور معاون 
سياســي اســتاندار كردســتان، مديركل ارشاد و 

نماينــده ولــي فقيه در ســپاه اســتان كردســتان 
برگزار شــد، مســائل صنفي و قانوني و مشكالت 
و توانمندي هاي رســانه ها و مكتوب غرب كشــور 
بررســي شــد كه از اســتان همدان مديرمسئول و 
ســردبير روزنامه همدان پيام، مديرمسئول سپهر 
غــرب و ســردبير هگمتانه به همراه مديرمســئول 
نشــر انديشــه و كارشــناس مطبوعــات اداره كل 

ارشاد استان حضور داشتند.
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همدان پيــام: دادســتان ويــژه روحانيت غرب 
كشــور خطــاب بــه روحانيــون هشــدار داد: هيچ 
طلبــه اي نســبت به طلبــه ديگر موضــع نگيرد و از 
درگيري با يكديگر به شــدت پرهيــز كنيد چرا كه 
بحــث اخالق به مثابه يك مســكن اســت و اثر آن 
كوتاه كه بايد به دنبــال آن عمل آيد تا اثرگذاري 

آن نمايان شود.
حجت االســالم صادق ابراهيمــي در همايش 
پيام آوران عاشــورا در جمع طالب استان همدان 
با بيان اينكه از ســتادهاي امــر به معروف و نهي از 
منكر نتيجه خوبي كسب نكرده ايم، گفت: امروزه 
بيــن جامعه ما و طلبه هــا درس اخالق يك معضل 
شــناخته شده است در اين راســتا امر به معروف و 
نهي از منكر به پشــتوانه عمل اســت كه تأثيرگذار 

مي شود.
وى با اشــاره به مباحث امر به معروف و نهي از 
منكر گفت: امر بــه معروف و نهي از منكر در قالب 
ارشاد كه يك وظيفه عمومي است گنجانده شده 

است.
دادســتان ويــژه روحانيــت غرب كشــور تأثير 
كالم و نفوذ مقام معظم رهبري بر مردم را نشــأت 
گرفتــه از مــكارم عمــل رهبــري دانســت و عنوان 
كرد: طالب بايــد در بحث اخالق و وحدت عملي 

از نظر رفتاري و سياسي دقت كنند.
وى از روحانيون خواســت با مسئوالن نظامي 
و دولتــي همــكاري كنند و تأكيد كرد: نســبت به 
جامعه بدبين نباشــيد ولي خوش  باور هم نباشيد 
و يــك نــگاه منفي بــه هر قضيــه اي در كنــار نگاه 

مثبت داشته باشيد.
حجت االســالم ابراهيمــي در بخــش ديگري از 
سخنان خود خواستار تدوين راه حل ريشه اي براي 
معضل اعتياد شد و اضافه كرد: بحث رواج اعتياد در 
كشور به دنبال يك طراحي ماهرانه عليه ما به وجود 

آمده است و مردم ايران را گرفتار كرده است.
وي تأكيد كرد: بايد مشــخص شــود در حالي 
كــه 4 هزار شــهيد در مبــارزه با موادمخــدر داديم 

چرا بايد آمار اعتياد در كشور ما باال باشد.
ايــن دادســتان ويــژه روحانيــت، نســبت بــه 
اختالفات داخلي شــديد موجود در كشور هشدار 
داد و افــزود: مســئوالن ما در ســخنراني هاي خود 
يكديگــر را تهديــد مي كننــد و در اليه هــاي زندگي 

خود وارد مي شوند و سعي بر حذف يكديگر دارند.
گفــت:  مبلغــان  بــه  خطــاب  ديگــر  بــار  وي 
روحانيون بايد مواظب باشــند هر چه را مي شوند 
در منبرها به آن نپردازند و مواظب افتراها باشند.

 ارتباط مردم با روحانيت فرصتى  �
براى حيات ديندارى

معاون سياســي و امنيتي استاندار همدان نيز 
اظهار داشــت: ارتباطي كه مــردم در ايام محرم و 
رمضان بــا روحانيت مي گيرند و گفتمان هايي كه 
شــكل مي گيــرد فرصتي بــراي حيــات دين داري 

است.
اينكــه  بيــان  بــا  كريمــي  فاميــل  علي اكبــر 
حــذف  و  تحريــف  مقابلــه،  در  ســعي  دشــمنان 

فرهنــگ عاشــورايي و مهدويــت دارنــد، افــزود: 
اثرگذارى كالم روحانيت در اقشار مختلف جامعه 
بهتريــن نوع مقابله با دشــمنان در ايــن دو مقوله 
اســت چرا كه روحانيــت آخرين تكيــه گاه و محل 

رجوع مردم است.
اجتماعــي  آســيب هاي  بــا  رابطــه  در  وي 
فراگيــري چون اعتيــاد و طــالق در جامعه گفت: 
با وجــودي كه تمــام امكانات و تســهيالت بانكي 
بــراي ازدواج و گــذران زندگي وجــود دارد ولي با 
مقوله اي مانند طالق مواجه هستيم كه اساس آن 

به كانون تربيتي خانواده ها برمي گردد.
معاون سياسي و امنيتي استاندار خاطرنشان 
كــرد: در يــك ماه گذشــته ســه محمولــه قاچاق 
مواد مخدر توســط نيروى انتظامى كشــف شــده 
و مــا به دنبــال كاهش تقاضــا در اين امر هســتيم 
و توانســته ايم طى يك ســال گذشــته مسير عبور 

بارانداز قاچاق را از استان همدان تغيير دهيم.
وى بــا بيــان اينكه در تفســير عوامــل منجر به 
اعتيــاد هميشــه بحــث نداشــتن شــغل و بيكاري 
مطــرح بوده اســت، تصريــح كرد: طى بررســى و 
نظرســنجى هاى انجــام گرفته از مراكــز درمانى، 
معتادهــاى خيابانى و زندان ها مشــخص شــد كه 
70 درصد معتادان داراى شــغل بوده اند، 18٫7 
درصــد كارگران ماهر و متخصــص، 15٫9 درصد 
درون  ـدگان  رانـن درصــد   7٫9 ســاده،  كارگــران 
درصــد   5٫1 مغــازه دار،  درصــد   7٫8 شــهرى، 
ـدگان  رانـن درصــد   4٫6 رســمى،  غيــر  شــاغالن 
برون شــهرى، 3٫2 درصــد كشــاورزان و 28٫1 

درصــد نيــز كارمندان رســمى بودند كــه به دليل 
اعتيادشان اخراج شده اند.

فاميل كريمــي يــادآور شــد: 35 كمــپ ترك 
اعتياد در ســطح اســتان وجود دارد كــه به دنبال 

مجوز دار كردن آنها هستيم.
 روحانيون اجازه ندهند نمازجماعت  �

به دليل عزادارى از بين برود
ـركل تبليغــات اســالمى همــدان نيــز در  مدـي
جمــع مبلغان اســتان هــدف از برگــزاري همايش 
پيــام آوران عاشــورايى را ايجــاد وحــدت رويــه و 
و  عاشــورايى  هيأت هــاى  ميــان  همگون ســازى 
مســاجد عنــوان كرد و اظهار داشــت: امــروز موج 
بيــدارى در جهــان اســالم و شــكل گيرى جريان 
وال اســتريت در قاره آمريكا و بخشى از اروپا خود 
بيانگــر اين واقعيت اســت كه با توجــه به تغييرات 
كيفــى موجود مبلغان بايد نگاه خود را نســبت به 

تبليغ دين منسجم تر كنند.
منشــا  آزاديخــواه  احــد  حجت االســالم 
رويدادهــاى جهــان و منطقــه را بهــره گرفتــه از 
واقعــه عاشــورا عنــوان كــرد و بيــان داشــت: اين 
روحيه اســتكبار ســتيزى امام حســين(ع) بود كه 
در كشــورهاى اســالمى نفوذ و بيدارى اسالمى را 

ايجاد كرد.
وي تصريح كــرد: برپايى اذان و نماز جماعت و 
تالوت قرآن از جمله نكاتى است كه بايد مورد توجه 
ويژه قرار گيرد و روحانيون مساجد اجازه ندهند نماز 

جماعت به دليل عزادارى از بين برود.
مديركل تبليغات اسالمى همدان اذعان كرد: 

در دهه محرم مشــاهده مى شــود كــه برنامه هاى 
ختــم قــرآن در منــازل و برنامه هــاى مذهبــى در 
مســاجد برگزار مى شــود كــه خود باعــث جدايى 
ميان قرآن و عترت است، بنابراين بايد روحانيون 
تالش كنند تا پس از برگزارى نماز جماعت نسبت 
بــه قرائــت قــرآن كريــم در مســاجد به ماننــد ماه 
مبارك رمضان اقدام و ســپس منبرهاى سخنرانى 

را برپا كنند.
وي اظهار كــرد: در خصوص مقابلــه با اعتياد 
نيازمند كار بيشــترى هســتيم چرا كــه امروز مواد 
مخدرى چون شيشــه، ترياك و كــراك جوانان را 
آلــوده كــرده و مبلغان بايد توجه بيشــترى به اين 
امر در منبرها و به خصوص در دهه نخســت محرم 

داشته باشند.
حجت االســالم آزاديخواه، مقابله جدى و نرم 
بــا اعتياد را بســيار مهم خواند و افــزود: نه تنها در 
جوامــع امروز اعتيــاد ماده اى خطرناك شــناخته 
مى شــود بلكه پيامبر بزرگ اسالم(ص) نيز در اين 
باره فرمودند“ مصرف انواع مواد مخدر براى امت 

من حرام است».
وي گفــت: مبلغــان بايد نســبت به مشــكالت 
دســتگاه هاى ماهــواره اى موجــود در منازل ورود 
جدى، هدايت گرانه و تبشــيرى داشــته باشــند و 
بتوانند ســايت هاى خوبى چون تبيان، حوزه نت 
و انديشــه قم را در منبرها به جوانان معرفى كرده 
و در حــوزه واجبات نيز وارد شــوند تا بتوانند قيام 
عاشــورا به خوبى براى مردم تحليل كرده و نكات 

مؤثر آن را بيان كنند.

دادستان ويژه روحانيت غرب كشور در همايش پيام آوران عاشورا: 

مسئوالن  به دنبال حذف همديگرند
■  طالب برعليه يكديگر موضع نگيرند

همدان پيام: نمايشــگاه قافله ســاالر عشــق با 
همت مســئول كانون قرآن و عترت دانشگاه پيام 

نور همدان برگزار شد.
مديــر امور فرهنگي دانشــگاه پيام نور همدان 
در حاشــيه برگــزاري ايــن همايش گفــت: برپايي 
اين گونــه نمايشــگاه ها مي توانــد مقدمــات يــك 

دانشگاه اسالمي را فراهم آورد.
حجت االســالم مهــدي جوادي با بيــان اينكه 
برگزاري اين گونه نمايشگاه ها در افكار عمومي به 
منظور ايجاد شــروعي براي فرهنگ ســازي است، 
افــزود: اين امر تنها به منظور ايجاد احســاس نياز 
در دانشــجويان براي حركت در مســير ارزش هاي 
دينــي صورت مي گيرد و به معناي انجام تمام كار 

نيست.
وي عنــوان كــرد: در اين نمايشــگاه ها ســعي 
ما اين اســت كه فرهنگ حجــاب و عفاف را مطرح 
و تقويــت كــرده و فرهنــگ دانشــجوي مســلمان 
خوشــبختانه  كــه  كنيــم  دنبــال  را  عزت مــدار  و 
دوســتان دانشــجو بــا وجــود محدوديــت فضــا و 
امكانات مادي، بر اســاس احســاس وظيفه اي كه 
داشــتند، اقدام به برگزاري نمايشــگاه قافله ساالر 
عشــق كردنــد و اميدواريم اين احســاس به ديگر 

دانشجويان نيز تسري يابد.
جوادي با بيان اينكــه در بحث انتقال مفاهيم 
نيازمنــد زمــان هســتيم، اظهــار داشــت: بــه طور 
قطــع مفاهيم واالي عاشــورا را نمي تــوان تنها در 
يك نمايشــگاه به تصوير كشــيد اما بعد از پيروزي 
انقالب اســالمي توانســته ايم با برپا كــردن تكايا، 
خيمه هــا و نمايشــگاه ها بــه ايــن نكته برســيم كه 
زنــده نگــه داشــتن محرم و صفر مســاوي بــا زنده 

نگه داشــتن اســالم بوده و بيداري اسالمي كه در 
كشــورهاي مسلمان صورت گرفته نيز گوياي اين 

مطلب است.
وي خاطرنشان ساخت: برگزاري نمايشگاه ها 
بــا مضامين دينــي و همچنين تكايــا در درازمدت 
مي تــوان آثار مثبــت و بركاتي را به همراه داشــته 
باشــد و فضــاي فكــري و ظاهــري دانشــجويان را 

تحت تأثير قرار دهد.
ايــن عضــو هيــأت علمــي دانشــگاه پيــام نور 
همچنين عنوان كرد،  بهتر است متوليان مباحث 
فرهنگي از قالــب آمار و كاغذبــازي بيرون بيايند 
چراكــه از اين طريــق نمي توان فرهنــگ را ترويج 
داد چنانكــه حضــرت سيدالشــهدا(ع) عمليــات 

اجرايي به ترويج فرهنگ پرداختند.
وي با تأكيد بر اينكه الزم اســت مجريان وارد 

عرصه سازندگي فرهنگي شــوند، افزود: در حال 
حاضر شــاهد هســتيم كــه ايــن بچه هــاي كوچه  
بازار هستند كه فرهنگ ســازي مي كنند بنابراين 
مي طلبد متوليان فرهنگي خاكي تر از آن باشــند 

كه در حال حاضر هستند.
مسئول كانون قرآن و عترت دانشگاه پيام نور 
همدان نيز گفت:  نمايشگاه قافله ساالر عشق براي 
اولين بار در اين دانشــگاه با هدف تبيين ارزش هاي 

عاشورا در بين دانشجويان برپا شده است.
ـزگار عنــوان كــرد: از آنجايي كه  هــادي پرهـي
برخــي از دانشــجويان،  آشــنايي كاملي بــا واقعه 
عاشــورا ندارند با بــه تصوير كشــيدن صحنه هاي 
آن مي تــوان بســياري از مفاهيــم واالي آن قيــام 
كه در قالــب جمله نمي گنجند را به دانشــجويان 

منتقل كرد.

مدير امور فرهنگي دانشگاه پيام نور همدان:

مجريان بايد وارد عرصه سازندگي فرهنگي شوند
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مجلس هشتم و نتايج مصوبات
فيض ا... مظفرپور 

همدان پيام: مجلس شــوراي اســالمي كه امــام راحل عظيم الشــأن درباره 
اهميــت و جايــگاه آن فرمــود: «مجلس در رأس امــور اســت» و «مجلس عصاره 
فضايل ملت است» يكي از قواي سه گانه در قانون اساسي نظام اسالمي تعريف 
شــده كه وظايف و اختيارات فراواني دارد البته مصوبات مجلس بدون شــوراي 
نگهبــان اعتبار نــدارد. مجلس به عنوان نماد مردم ســاالري ديني در جمهوري 

اسالمي دو وظيفه اصلي را به عهده دارد.
 1- تصويــب قوانيــن در قالب اليحه و طــرح براي اجــراي آن از طريق قوه 

مجريه
 2- نظــارت بــر حســن اجــراي قوانيــن بــه وســيله مجريــان قانــون اعم از 

رئيس جمهورى و هيأت وزيران.
در طول 32 سال عمر انقالب اسالمى 10 دوره انتخابات رياست جمهوري 
و 8 دوره انتخابــات مجلس شــوراي اســالمي برگزار شــده اســت كــه انتخابات 
نهمين دوره مجلس شــوراي اسالمي در اسفندماه سال جاري در سراسر كشور 
برگزار خواهد شــد و حدود يك ماه ديگر ثبت نام از كانديداهاي مجلس شوراي 
اســالمي يعني از روز سوم دي ماه شروع خواهد شد و سه ماه آينده از اهميت و 

حساسيت ويژه اي در فضاي سياسي كشور برخوردار مى شود.
بــه هميــن منظــور نگاهي بــه عملكــرد و مصوبات مجلس هشــتم شــوراي 
اسالمي، مي تواند براي آگاهي مردم شريف ايران اسالمي به ويژه مردم استان 

همدان راهگشا بوده و به قضاوت درست آنان در اين زمينه كمك نمايد.
بر اساس آنچه كه در سايت خانه ملت اعالم شد تا مورخه 90/6/7 مجلس 
هشــتم 249 مصوبه داشــته كه اين مصوبات بعد از تأييد شوراي نگهبان براي 

اجرا به دولت اعالم شده است. 
بر اين اســاس تــا مورخه ياد شــده 161 اليحه از طرف دولــت تهيه و به 
مجلس ارائه شــده و نيز به تصويب رســيده و براي اجرا به دولت ابالغ شده، 
همچنيــن 88 طرح از طــرف نمايندگان تهيه و پس از تصويب به دولت ابالغ 

شده است.
اگرچه در اين مقال فرصت مقايسه عملكرد 8 دوره مجلس شوراي اسالمي 
وجــود ندارد و نقاط قوت و ضعف هر دوره را بايد بدون هيچ گونه پيشــداوري و 
جانبداري هاي سياســي فقط به لحاظ كارشناســي بررســي كرد ولي بر اساس 
آنچــه بادامچيــان، نماينــده تهــران در مجلس شــوراي اســالمي اعــالم كرده 
مجلس هشــتم كمترين مصوبات را به لحاظ عدم تأييد شــوراي نگهبان داشته 
اســت كه نشــان دهنده اهميت باالي كارشناســي در مجلس هشتم است البته 
دليــل ديگر اين امر مي تواند رايزني مســتمر با شــوراي نگهبــان قبل از تصويب 

قوانين باشد.

بررسى مشكالت صنف بارفروشان 
ميدان بار همدان جا به جا مى شود

همدان پيــام: ميدان بار همدان مركز نقل و انتقال و توزيع محصوالت به مركز 
شــهر و ساير شهرهاى اســتان، واقع در انتهاى بلوار ســيدجمال الدين اسدآبادى 

نزديك به 40 سال است كه در اين مكان قرار دارد.
موقعيــت كنونــى ايــن محــل بــه علــت قرارگرفتــن در بافــت شــهر و يكــى از 
شــلوغ ترين نقاط شــهر ســاليان ســال اســت كه مشــكالتى را ايجاد كرده است. 
ترافيــك سرســام آور و قرار گرفتن در ورودى و خروجى شــهر همــدان امنيت اين 

مكان را بيش از پيش كم كرده است.
شــايد علت قــرار دادن اين محل به عنــوان مركز ميدان بار در گذشــته خلوت 
بــودن ايــن مكان و يــا اينكه به اجبار بوده اســت، اما اكنون گســترده شــدن اين 
ميــدان از يك طــرف و ناامن بودن مــكان موردنظر از طرف ديگــر ايجاب مى كند 

كه مكان اين ميدان تغيير يابد.
با گذشــت نزديك به 50 دهــه از قرار گرفتن ميدان بار در مــكان فعلى خود، 
مســئوالن متولى اســتان به فكــر جابجايى اين ميــدان و ايجاد امنيــت اين مكان 
افتاده اند. هرچند به خاطر قرار گرفتن اين ميدان در گلوگاه غرب كشــور و ايجاد 
فضاى مناســب نقل و انتقال براى بارفروشــان، برخى از افراد حاضر به جابجايى 

نيستند.
در جلســه اى كــه ديــروز در دفتر معاونــت عمرانى اســتاندارى برگزار شــد به 
منظــور حل مشــكالت اتحاديه صنف بارفروشــان در زمينه تغييــر محل ميدان بار 

همدان نيز رايرنى  هايى صورت گرفت.
در گزارش روابط عمومى اســتاندارى همدان آمده اســت كــه معاون عمرانى 
اســتاندار در جمع صنف بارفروشــان و ســاير دســتگاه ها ابراز اميدوارى كرده كه 
با تعامــل هيأت امناي صنف بارفروشــان، مجمع امور صنفي، شــهرداري و ديگر 
ســازمان هاي مربوطه محلي آبرومند و در خور شــأن شــهر همدان بــراي اين كار 

درنظر گرفته شود.
خســرو ســامري در اين نشســت به دوران خدمت خود در شــهردارى همدان 
هم اشــاره داشــته و بررســى اين مشــكل را از آن زمان عنوان كرده كه تاكنون به 

نتيجه اى نرسيده است.
وى گفــت: در زمان خدمت در ســمت شــهردار همدان نيز بــه دنبال حل اين 

مشكل بودم و اميدوارم اين موضوع به خوبي حل شود.
ســامري بــا بيــان اينكه در احــداث ميدان بــار جديد بايــد تمامــي امكانات و 
تســهيالت براي كاركنان ميدان بار ديده شــود، تصريح كرد: در ميدان بار جديد 
برنامه هايي براي احداث پمپ بنزين، نمازخانه، باســكول و ديگر امكانات رفاهي 
و جانبــي درنظرگرفته و در مســاحتي بزرگ ســاخته شــود تا در چند ســال آينده 

دچار مشكل امروز نشويم.
وي خطــاب بــه ســرمايه گذاران اين پــروژه گفت: دسترســي آســان به محل 
ميــدان بار، نزديكي به كمربندي، نبود ترافيــك و جنبه اقتصادي اين پروژه را به 

خوبي بررسي كنيد تا بعد از گذشت چند سال متضرر نشويد.
در ايــن جلســه نماينــده هيــأت امناي صنــف بارفروشــان از خريــد زميني به 
مســاحت 16 هكتار در محل حســين آباد عاشــوري شــهر بهار و توافق با شهردار 
اين شــهر براي احداث ميدان بار شــهر همدان خبر داد كه اين خبر مورد مخالفت 

شهردار همدان قرار گرفت.
مديركل راه و ترابري اســتان همدان و سرپرست سازمان مسكن و شهرسازي 
نيز مســئول بررســي و آمايش زمين خريداري شــده ظرف مدت 10 روز، انتخاب 

شد تا نتيجه را در جلسه بعدي به اطالع اعضا برساند.
گفتني است؛ تعيين محل احداث ميدان بار جديد شهر همدان به جلسه بعد 

و پس از بررسي زمين خريداري شده موكول شد.

نصب 4 هزار انشعاب آب در روستاهاى همدان
همدان پيــام: از ابتداى امســال تاكنون تعداد 4 هزار و 783 انشــعاب در 

روستاهاى استان همدان نصب شده است.
مديرعامــل ـشـركت آب و فاضالب روســتايى همدان با اشــاره به اهميت 
توجــه بــه جلوگيــرى از هدررفــت آب گفــت: در همين راســتا ـشـركت آب و 
فاضالب روستايى براى جلوگيرى از هدررفت آب اقدامات و برنامه ريزى هاى 
مختلفى را در دستور كار خود دارد.مهدى ساكى افزود: از ابتداى سال جارى 
تاكنون 4 هزار و 425 كنتور معيوب در روستاهاى همدان تعويض شده تا به 
اين وســيله از تلف شــدن آب جلوگيرى شــود. وي اظهار كرد: 4 هزار و 783 

انشعاب نيز در روستاهاى استان همدان نصب شده است.
ســاكى گفت: با نصب اين انشعابات، تعداد مشتركان زير پوشش شركت 

آبفار همدان از 131 هزار و 770 به 136 هزار و 553 افزايش يافته است.
وي بــا اشــاره به اهداف اين ـشـركت در ســال جهاد اقتصــادى بيان كرد: 
كاهــش پــرت و تلف  شــدن آب، مديريت و تالش در راســتاى كاهش مصرف 
انــرژى و كاهش زمــان اجراى پروژه ها از برنامه هاى اين ـشـركت در راســتاى 

تحقق اهداف نام گذارى سال جارى به شمار مى رود.
ساكى با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اين شركت، از اتمام آبرسانى 
به روستاى دارسيبه از توابع شهرستان نهاوند با 65 خانوار و جمعيتى افزون 
بــر 270 نفر خبر داد و گفت: عمليات اجرايى اين پروژه شــامل حفر و تجهيز 
يك حلقه چاه، اجراى خط برق فشــار متوســط به طول 70 متر، اجراى خط 
انتقــال بــه طــول يك كيلومتر، ســاخت يــك مخــزن بتنــى 75 مترمكعبى و 

احداث بيش از يك كيلومتر شبكه داخلى روستا بوده است.

نبايد عواطف حاكم بر جريان عزاداري ها باشد 
همدان پيام: مســئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشــگاه بوعلي سينا گفت: 
مهمترين فلســفه قيام عاشــورا احياي دين و عمل به تكليفي است كه امام حسين (ع) در آن 

مقطع احساس مي كند براي اداي آن راهي جز قيام وجود ندارد.
حجت االســالم مصطفــي رســتمي با بيــان اينكــه عزاداري ها در مــاه محــرم داراي اركان 
احساســي، عاطفــي و معرفتي اســت، افــزود: جريــان عزاداري ها بايــد به گونه اي باشــد كه 
محبان و عاشــقان بتوانند عواطف و عشــق خود را نسبت به امام حسين (ع) و خاندان ايشان 
اظهــار كنند. وي ادامه داد: عــالوه بر اينكه بخش عاطفي محرم در عزاداري ها با شــيوه هاي 
مختلف بيان مي شــود، نبايــد عواطف حاكم بر جريان عزاداري ها باشــد و در كنار آن ارتقاي 

معارف شنوندگان را نيز بايد به همراه داشته باشد. حجت االسالم رستمي اظهار كرد: فلسفه 
قيام، زمان شناسي و تطبيق تكاليف يك مؤمن در عصر حاضر يا وظيفه شناسي و... از جمله 

موضوعاتي است كه بايد در قالب روضه ها و سخنراني هاي علما براي مخاطب بيان شود.
وي در گفت وگــو با ايســنا، تصريح كرد: به طور قطع انســان در ســن جوانــي آرمان گرا، 
حقيقــت جــو و فداكار اســت و مي تــوان گفت كــه آرمان خواهــي و عدالت طلبــي در جريان 

عاشورا به صورت جدي ديده مي شود.
حجت االســالم رســتمي در ادامــه عنــوان كــرد: طبيعتــاً بايد در هــر مقطعــي واقعيت ها 
بــه زبان خــود جوانان به آنها منتقل شــود و با توجه به اينكه پيام عاشــورا بــه عنوان جرياني 
داراي ظرفيت هاي باال معرفي شــده؛ بنابراين شــناخت نياز جوان، تسلط به مباحث ديني و 

شيوه هاي هنري بيان براي جوانان، امري ضروري است.

معاون آموزش ابتدايي اداره كل 
آموزش و پرورش استان:

باال بودن جمعيت 
كالس ها بر كيفيت 

آموزش تأثيرگذار است
ابتدايي  آمــوزش  همدان پيــام: معاون 
اداره كل آموزش و پرورش اســتان همدان 
گفــت: بــاال بــودن جمعيــت دانش آموزان 
در كالس ها بر كيفيت آموزشــي تأثيرگذار 

است.
معصومــه معصوميان افــزود: باال بودن 
درس  كالس  در  دانش آمــوزان  جمعيــت 
كيفيــت تدريــس را كاهش مي دهــد و اين 
در حالي اســت كــه هيچ گونه مشــكل نيرو 
در آمــوزش و پــرورش وجــود نــدارد، امــا 
بــدون  دانش آمــوزان  والديــن  متأســفانه 
توجــه بــه جمعيــت كالس هــا بــر ثبت نــام 
موردنظــر  مدرســه  در  دانش آمــوزان 

پافشاري مي كنند.
برخــي  كــرد:  خاطرنشــان  وي 
خانواده هــا بــا وجــود دور بودن مســير بر 
ثبت نام فرزندانشــان در مدرسه موردنظر 
پافشــاري مي كننــد در حالــي كــه از باال 
بــودن كيفيت آموزشــي و يكســان بودن 
همــه مــدارس در نقــاط مختلــف اســتان 

بي اطالع هستند.
معصوميــان اظهار كــرد: برخي والدين 
قولنامه هايــي  كــردن  درســت  بــه  اقــدام 
مي كننــد تــا بــر طبــق اساســنامه و آييــن 
آمــوزش و پرورش در ثبت نام فرزندانشــان 
ممانعــت به وجود نيايــد در حالي كه اداره 
آموزش و پــرورش تمام تالش خود را براي 
جلوگيــري از ثبت نــام بيش از حــد در يك 

مدرسه انجام مي دهد.
وي در گفت وگــو بــا ايســنا، افــزود: با 
توجــه بــه ايــن كــه تمامــي اقدامــات الزم 
بي ســوادي  كاهــش  بــراي  زمينه هــا  و 
انجــام گرفتــه در برخي مناطق روســتايي 
كالس هــاي درس ممكــن اســت بــا دو نفر 
تشــكيل و بــراي اين جمعيت كــم آموزش 
و پــرورش ناچــار بــه اعــزام مدرس بــه اين 

مناطق شود.
مناطــق  در  داد:  ادامــه  معصوميــان 
روســتايي مشــكل زياد بودن جمعيت در 
كالس هــا وجــود نــدارد و تنهــا در برخي 
ماننــد  مشــكالتي  بــا  شــهري  مــدارس 
مواجــه  كالس هــا  جمعيــت  بــودن  زيــاد 
هســتيم كــه البته آمــوزش و پــرورش در 
زمينــه كاهش فشــار جمعيتــي در برخي 
مــدارس شــهري اقداماتــي را انجام داده 
اســت؛ چراكــه اگــر ايــن كنتــرل صورت 
نمي گرفــت؛ جمعيت كالس ها به 60 نفر 

نيز مي رسيد.
وي در پايــان توصيه كــرد: خانواده ها 
بــراي تعليــم و تربيــت فرزندانشــان به نحو 
مطلوب بايــد به تربيت در محيــط خانواده 
توجه داشــته باشند و به بافت شهري محل 
تحصيل فرزنــد خود توجه نكننــد؛ چراكه 
تمامــي مناطــق اســتان از نظر آموزشــي و 

كيفي يكسان است.

استفاده از پژوهش در راستاى 
توليد فن مغفول مانده است

همدان پيــام: رئيــس پــارك علــم و فناورى 
همــدان گفــت: اگرچــه پژوهش هاى بســيارى 
در جامعــه مــا انجــام مى شــود، اما اســتفاده از 
اين پژوهش ها در راســتاى توليد فن ابتر مانده 
اســت. خســرو پيرى در كميته فرهنگ ســازى، 
بزرگداشــت  ســتاد  تبليغــات  و  اطالع رســانى 
هفتــه پژوهش با بيان اينكه پژوهش مؤلفه هاى 
مختلفــى دارد، اظهار كرد: نيروهــاى فكرى از 
جملــه اين مؤلفه ها اســت كه نياز بــه داده هاى 
بــا  جامعــه  در  متأســفانه  امــا  دارد،  موجــود 
كمبــود نيروهاى تحقيقاتى و پژوهشــگرى براى 
پاســخگويى به نيازها مواجه هستيم. وى با بيان 
اينكــه در جامعــه كنونــى محقــق حرفــه اى كــم 
داريم، گفت: توانايى و ظرفيت پژوهش در كشور 
باالست كه اين ظرفيت نياز به توجه و كار دارد.

يــك  بــر  پژوهــش  اينكــه  بيــان  بــا  پيــرى 
نظام منــدى و چارچــوب عقلــى و منطقــى در 
حركت اســت، تا خروجى قابل استفاده داشته 
باشــد، عنوان كرد: پژوهش، حوزه هاى دانش 
را گســترش مى دهــد و امكان كشــف و كاربرد 
دانش كهــن را نيز فراهــم مى كنــد.وى با بيان 
اينكه تكنولوژى حاصل علم است، يادآور شد: 
تكنولوژى تاكنون جايگاه اصلى خود را در اين 
حوزه پيدا نكرده اســت و هنوز فرهنگ پژوهش 
به معناى واقعى در جامعه نهادينه نشده است.

بــه گزارش فــارس، پيرى با اشــاره به نقش 
طرح هــاى  گســترش  و  حمايــت  در  دانشــگاه 
پژوهشــى تصريــح كرد: دانشــگاه ها بخشــى از 
كار نهادينه ســازى پژوهــش را در جامعــه انجام 
مى دهند، اما ديگر دســتگاه ها بايد وارد عرصه 

شوند تا اين علم و پژوهش تبديل به فن شود.

ســازمان  پشــتيبانى  معــاون   .1
هدفمندسازى يارانه ها از مديران بركنار شده 
همدان انتخاب شــده اســت. فرجى شــهردار 
ســابق منطقــه 4 همــدان بــه عنــوان معاون 
بهــروز مــرادى منصــوب شــده اســت. گفتــه 
مى شــود نوع اســتخدام وى معلوم نيســت و 

گويا از نيروهاى قراردادى مى باشد.
2. براى جذب ســرمايه گذار به اســتان 7 
مــورد عقد قــرارداد شــده اســت. در همايش 
چنــدى  كــه  ســرمايه گذارى  فرصت هــاى 
پيــش در تهــران برگــزار شــد گويا 7 مــورد از 
پيشنهادهاى اســتان همدان مورد توجه قرار 
گرفته و ســرمايه گذاران براى سرمايه گذارى 

اعالم آمادگى كرده اند.
3. نصب پالكارد و پرده براى خود، شــيوه 
نوينى از تبليغات انتخاباتى برخى كانديداهاى 
مجلــس در اســتان بــاب شــده اســت. گويا در 
يك مورد يكى از كانديداهاى شهرســتانى  كه 
اخيراً از ســفر حج بازگشته است از طرف اهالى 
محل و اقشــار مختلف براى خود پالكارد نصب 
كرده است. گفته مى شــود صاحبان پرده ها از 
ســفارش و نصب اين پالكاردها و پرده ها اظهار 

بى اطالعى كرده اند.
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تحليلاخبار كوتاه
استيضاح

 درپى تغيير فرمانداران 
نــوروزى  مهــر: حجــت االســالم حســن 
رئيس مجمع نمايندگان اســتان تهران تاكيد 
كرد: اگر تعويض فرمانــداران ادامه پيدا كند 
ســوال و اســتيضاح وزيركشــور كليــد خواهد 
خــورد و لذا معتقدم وزير كشــور بايد در مورد 

تغيير فرمانداران مقاومت كند.
 شايان ذكر است تغيير فرمانداران نه تنها 
در تهران بلكه در ســاير شــهرها نيز مشــاهده 
شــده اســت كــه نــوروزي ايــن امــر را تــالش 
جريان منتســب به دولت در ماه هاي نزديك 

به انتخابات عنوان كرده است.
 

گزارش سياري به مجلس
ايســنا: امير دريادار ســياري، فرمانده  
نيــروي دريايي ارتش در جلســه  غيرعلني 
نيــرو در دفــاع  ايــن  از عملكــرد  رمجلــس 
مقــدس و اقدامــات و برنامه هــاي نيــروي 
دريايــي ارتــش جمهــوري اســالمي ايران 
ـدگان مجلــس شــوراي اســالمي  بــه نمايـن

گــزارش داد.

اعالم موجوديت ستاد 
منتقمين شهداى راه علم 

مهر: ســتاد منتقمين شــهداى راه علم، 
در اطالعيه اى ضمــن اعالم موجوديت خبر 
داد كه در روز ســه شــنبه، هشــتم آذرماه، 
مجيــد  شــهادت  ســالگرد  برگــزارى  ضمــن 
انگلســتان،  ســفارت  مقابــل  در  شــهريارى 
آتش خشــم و نفرت خود را نشــان كســانى 
خواهند داد كه نقشــه ترور دانشــمندانمان 
را در ســفارت خانه هايشــان طراحى و اجرا 

كرده اند.
 

تشكيل سازمان نظام 
مشاوره مديريت 

ايرنا: به منظــور توانمندســازى، ارزيابى 
و  بخش هــا  مديريــت  شايســتگى  ارتقــاى  و 
بنگاه هــاي اقتصادى كشــور اعــم از دولتى، 
تعاونى و خصوصى و نيز هم افزايى و توســعه 
ظرفيت هاي مشــاوره اى مديريت در كشــور، 
ســازمان نظــام مشــاوره مديريــت در قالــب 
و  غيردولتــى  مســتقل  حقوقــى  شــخصيت 

غيرانتفاعى تشكيل مى شود.

3 فروند زيردريايى غدير 
در ارتش 

واحــد مركزى خبــر:3 فرونــد زيردريايى 
كالس غدير درآســتانه هفتــم آذر روز نيروى 
دريايــى ارتــش جمهورى اســالمى ايــران به 
نــاوگان منطقــه يكــم نيــروى دريايــى ارتش 

جمهورى اسالمى ايران پيوست. 
خط توليد شناورهاى زير سطحى كالس 
غديــر را متخصصــان صنايع دريايــى وزارت 
دفاع با همــكارى كارخانجات نيروى دريايى 

ارتش در سال 80 راه اندازى كردند.

كانديداتوري پوتين 
در انتخابات روسيه

ايســنا: ويالديميــر پوتيــن نخســت وزير 
روســيه اعــالم كــرد كــه پذيرفتــه اســت به 
عنــوان كانديــداي حــزب ”روســيه متحد“ 
انتخابــات رياســت جمهوري اين كشــور  در 

شركت كند. 
پيــروزي وي در انتخابات ايــن احتمال را 
مي دهد كه بتواند قدرت را در روســيه تا سال 

2024 در دست داشته باشد.
  

تهديد به ترور عباس 
توسط موساد

عــرب  اتحاديــه  منابــع  برخــى  فــارس: 
عبــاس“  ”محمــود  كــه  كردنــد  اعــالم 
تهديداتــى از موســاد دريافــت كرده اســت 
مبنــى بر اينكــه اگر بــه سياســت هاى خود 
مبنى بر به چالش كشــيدن اســرائيل ادامه 
دهــد و ديكته هاى واشــنگتن در مورد روند 
سازش و سياست هاى فلســطينى را ناديده 
بگيرد، به سرنوشــت ”ياســر عرفات“ دچار 

خواهد شد.

پيام آيت ا... لنكرانى به مناسبت قتل سلمان رشدى آذربايجان
همدان پيام: درپى به قتل رســيدن سلمان رشــدى جمهورى آذربايجان (رافق تقى)، آيت ا... حاج شيخ محمد 
جــواد فاضــل لنكرانى طى پيامى به مردم اين جمهورى اعالم كرد: دشــمنان اســالم بدانند كه مســلمانان آزاده و 
جوانان غيرتمند اجازه نخواهند داد توطئه هاى شوم استكبار جهانى و صهيونيسم بين الملل در اهانت به مقدسات 

اسالم عملى گردد و عناصر خودباخته و دين فروش را به سزاى اعمال ننگين خواهند رساند.
 بــه گــزارش خبرآناليــن، وى در ايــن پيام افزود: يــاد و خاطره مرجع واالمقام و فقيد شــيعه، حضــرت آيت ا... 
العظمــى فاضــل لنكرانــى را كه فتــواى مهدورالدم بودن ايــن ملحد و مرتد را صــادر فرمودند، گرامى داشــته و علو 
درجات ايشــان را از خداوند بزرگ خواســتارم. رافق تقى، عضو اخراجى اتحاديه نويســندگان جمهورى آذربايجان 

كه به پيامبر اكرم اهانت كرده بود هفته گذشته توسط فردى ناشناس به قتل رسيد.

 انگليس روسيه را تحريم كرد
همدان پيام: وزير امور اروپايى انگليس اعالم كرد كه كشــورش در پاســخ به خوددارى روسيه از انجام تعهداتش 
در قبــال پيمان نيروهاى مســلح متعارف در اروپا، ديگر اطالعات نظامى خود را در اختيار روســيه قرار نخواهد داد. 
بــه گــزارش فارس به نقل از پايــگاه «راس بالت»، ديويد ليدينگتــون وزير در امور اروپايى دولــت انگليس اعالم كرد 
كه اين كشــور ارائه اطالعات نظامى خود به روســيه را متوقف خواهد كرد. به گفته اين مقام انگليســى، اين تصميم در 
پاسخ به خوددارى روسيه از اجراى تعهدات خويش در قبال پيمان مربوط به نيروهاى مسلح متعارف در اروپا اتخاذ شده است. 
پيمان نيروهاى مسلح متعارف در اروپا شركت كنندگان در آن را موظف كرده است تا به تبادل اطالعات نظامى و تعداد تسليحات 
متعارف خود در كل قاره اروپا، (از كرانه اقيانوس اطلس تا اورال) بپردازند. روسيه در سال 2007 همكارى هاى خود در 

چارچوب اين پيمان را به خاطر خوددارى اعضاى جديد ناتو براى پيوستن به اين توافقنامه متوقف كرد.  

رزمايش 50 هزار نفرى در ساحل خليج فارس
همدان پيام: رزمايش بزرگ 50 هزار نفرى فدائيان انقالب جهانى اسالم با حضور وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى 
مســلح در ســاحل خليج فارس در بوشــهر آغاز شــد. به گزارش واحد مركزى خبر، در اين رزمايش كه در امتداد ســاحل 
خليج فارس برگزار شد، 50 هزار نفر از بسيجيان عضو حوزه ها و پايگاه هاى مقاومت بسيج، بسيج ادارات، نهادها، دانش 
آموزان، دانشــجويان و اقشــار و صنــوف مختلف مردم اقتدار امت ايران اســالمى را در دفاع از تماميــت ارضى، دريايى و 
هوايى كشــور به نمايش گذاشته اند. سردار وحيدى وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح از يگان هاى حاضر سان ديد 
.  حضور زنان و مردان بســيجى، روحانيون، طالب، عشــاير، اقشار مختلف مردم و پرچم هاى سياه برافراشته شده به 
ياد كربالى حســينى از ويژگى هاى اين رزمايش بزرگ است. سردار جميرى فرمانده سپاه امام صادق استان گفت: 

بسيجيان همه 9 شهرستان استان بوشهر، شركت كنندگان در اين رزمايش هستند. 

همدان پيــام: رهبــر معظــم انقــالب، فرهنگ 
بســيجى را مجموعــه اى از معرفت هــا، روش هــا و 
منش هايــى خواندند كه مي توانــد مجموعه هاى 
عظيمــى را در دل ملت ها بوجــود آورد و تضمين 

كننده حركت مستقيم آنها باشد.
حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب 
اســالمى، در اجتماع با شكوه هزاران نفر از اقشار 
نمونه بسيج سراسر كشور، بسيج را رهرِو پرافتخار 
ـدگار و الهــام بخــش  مكتــب عاشــورا، يــادگار ماـن
ملــت ايــران در تاريــخ و حركتــى «از دل مــردم و 
بــراى مــردم» خواندنــد و بــا اشــاره بــه عصبانيت 
زورگويان جهان از قدرت الگوسازى نظام اسالمى 
خاطرنشــان كردند: امــروز شــعارهاى مردم مصر 
و تونــس در نيويورك و كاليفرنيا تكرار مي شــود و 
مــردم مصــر و تونس نيــز به صراحت، حــزب ا...، 
حمــاس و جهاد را الگوى خــود مي خوانند و همه 
مي داننــد كه ايــن گروه ها نيز، درس اســتقامت و 
شكستن بتهاى استكبار را از معلم اول عصر جديد 
بشر، يعنى امام بسيجى ملت ايران و ملت صبور و 

مقتدرش فرا گرفته اند.
رهبر انقالب اسالمى، بســيج را يك مجموعه 
حــزب ا... واقعــى ناميدنــد و در تبييــن فرهنگ و 
تفكر بســيج خاطرنشــان كردند: بســيج سياسى 
اســت اما «سياســت زده، سياســى كار و جناحى» 
نيســت. بســيج مجاهــد اســت امــا بــى انضباط و 
افراطى نيســت، عميقــاً متدين و متعبد اســت اما 
متحجــر و خرافى نيســت، بــا بصيرت اســت اما از 
خودراضــى نيســت، اهل جذب حداكثرى اســت 
امــا غيور اســت و درباره اصول تســامح نمى كند، 

طرفــدار علم اســت امــا علــم زده نيســت، اخالق 
اســالمى دارد اما اين اخالقش رياكارى نيســت، 
در آبــاد كردن دنيا فعال اســت اما خــود اهل دنيا 

نيست.
حضرت آيت ا... خامنه اى، فرهنگ بســيجى 
را مجموعــه اى از معرفت ها، روش ها و منش هايى 
خواندند كه مي تواند مجموعه هاى عظيمى را در 
دل ملت هــا بوجــود آورد و تضمين كننده حركت 

مستقيم آنها باشد.
ايشــان تأكيــد كردنــد: بســيج تفكرى اســت 
كــه در خــارج عينيت يافتــه و بواســطه فرهنگ و 
خصوصياتش، مي تواند تعيين كننده سرنوشــت 

ايران و فراتر از ايران باشد.

رهبــر انقالب با اشــاره به موج رو به گســترش 
بيــدارى و خيــزش ملت هاى منطقه، اســتقامت و 
شكســتن اســطوره هاى دروغيــن را درس بــزرگ 
امــام و ملــت بســيجى ايران بــه ملت هــاى جهان 
خواندنــد و بــا يــادآورى شــعارهاى مشــابهى كه 
در شــهرهاى مختلف آمريكا و كشــورهاى منطقه 
شــنيده مي شــود، افزودنــد: اين حقايق، نشــان 
مي دهــد كه تفكــر و فرهنگ ملت ايــران، عينيت 

يافته و الگوساز شده است.
حضرت آيــت ا... خامنه اى بــا رد تهمت هاى 
دســتگاه سياســى تبليغات غرب مبنى بر دخالت 
ايــران در راه انــدازى خيــزش ملت هــا افزودنــد: 
جمهورى اســالمى نيازى به ايــن كارها ندارد چرا 

كه بقــا، ايســتادگى و صداقت نظام اســالمى، به 
خودى خود الهام بخش و هدايتگر ملتهاست.

حركت هــاى  كردنــد:  تأكيــد  انقــالب  رهبــر 
ـدگار و پيــش  اســالمى ملت هــا بــدون شــك ماـن
رونده اســت و با بيدارى پى در پى ملت ها، دست 
نشــاندگان اســتكبار يكى پس از ديگرى از عرصه 
خارج مي شوند و شوكت و اقتدار اسالم روز به روز 

بيشتر خواهد شد.
حضــرت آيــت ا... خامنــه اى بــا اشــاره بــه 
لــزوم آمادگــى مــردم و مســئوالن در قضايــاى 
گوناگــون افزودنــد: مســئوالن قــدر ايــن ملــت 
را بداننــد و قــواى ســه گانه بــه بهتريــن وجه به 

وظايــف خــود عمــل كننــد.

رهبر معظم انقالب در تبيين فرهنگ و تفكر بسيج: 

بسيج سياسى است
 اما «سياست زده، سياسى كار و جناحى» نيست 

همدان پيام: وكالى ملت ضمن تصويب طرح 
كاهش روابــط با رژيم انگليــس، وزارت خارجه را 
موظف كردنــد كه ظرف دو هفته روابط سياســى 

با لندن را به سمت كاردار تنزل دهد.
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شــوراى 
اســالمى طــرح كاهــش روابط بــا رژيم ســلطنتى 
انگليس را با 171 رأى موافق، ســه رأى مخالف و 
7 رأى ممتنع، از مجموع 196 نماينده حاضر در 

صحن علنى به تصويب رساندند.
در مــاده واحــده اين طــرح وزارت امــور خارجه 
موظــف شــده كــه در چارچوب حفظ منافــع ملى و 
دفاع از حقوق ملت بزرگ ايران ظرف دو هفته روابط 
سياســى را با دولــت انگليس به ســطح كاردار تنزل 
دهــد و روابط اقتصادى و بازرگانــى را نيز به حداقل 
ممكن برســاند. وكالى ملت در تبصره نخست ذيل 
اين مــاده نيز به وزارت امور خارجــه اجازه دادند كه 
در صــورت تغيير سياســت هاى خصمانــه انگليس 
ســطح روابــط با اين كشــور را ارتقا دهــد. در تبصره 
دو ذيــل ماده واحده طــرح كاهش روابط با انگليس 
نيز وزارت امور خارجه موظف شــد كه در مورد ساير 

كشــورهايى كه رفتار مشابه انگليس داشته باشند، 
گزارشى براي اخذ تصميم مناسب به مجلس شوراى 

اسالمى تقديم كند.
  پاسخ قاطع به اقدامات خصمانه  �

عليه ايران 
مشــاور امــور بين الملــل رهبر معظــم انقالب 
بــا تاكيــد بــر اينكــه كاهــش رابطــه بــا انگليس 
خواســت ملــت ايران اســت، گفت: اقــدام اخير 
مجلــس پاســخى قاطــع بــه زيــاده خواهى هاى 

انگليس است.
على اكبر واليتى در گفتگو با مهر با اشــاره به 
تصويب دو فوريت طــرح كاهش رابطه با انگليس 
در مجلس شوراى اسالمى گفت: نمايندگان ملت 

كارى مطابق خواست مردم ايران انجام دادند.

 وى افزود: پاســخ اقدامات اخير انگليســى ها 
همين اســت كه مجلس انجام داده اســت و بدين 
ترتيب نشان داده شد كه مجلس عصاره ملت و به 

دنبال احقاق حقوق مردم است.
وزير سابق امور خارجه تصريح كرد: اين اقدام 
مجلــس در تدوين طرح كاهش رابطــه با انگليس 
پاســخى قاطــع بــه كشــور توســعه طلــب و زياده 
خواهى مانند انگليس اســت كه همواره به دنبال 

اقدامات خصمانه عليه كشورمان است.
 سفارت انگليس بايد سه برابر  �

خسارت بدهد
مديــر عامل ســازمان پارك و فضاى ســبز شــهر 
تهــران گفت:«با توجه به اينكه ســفارت انگليس در 
جريان قطع درختان بــاغ قلهك دو بار تخلف كرده 

و مرتكب جرم شده است، بنابر راى كميسيون ويژه 
كه به همين منظور تشــكيل شــده بايد سه برابر هم 

درخت بكارد و هم جريمه بپردازد.»
علــى محمد مختارى، در گفت و گو با ايلنا در 
مورد آخرين وضعيت پرونده قطع درختان در باغ 
قلهك گفت:«پرونده باغ قلهك براســاس شكايت 
شــهردارى تهــران از ســفارت انگليــس بــه جهت 
قطــع 310 درخت در مرحله نخســت و 30 اصله 
درخت در مرحله دوم به قوه قضاييه تســليم شده 

و اكنون پرونده باز و در مرحله رسيدگى است.»
 وي تصريــح كرد:«امــا بــه خاطــر اينكــه قطع 
درختــان در دو مرحلــه انجام شــده و جرم دوبار 
تكرار شده است، براساس ماده 7، اليحه قانونى 
خــرداد  مصوبــه  ســبز  حفــظ وگســترش فضــاى 
1359، كميســيونى بــا توجــه بــه تخلــف دوباره 
سفارت انگليس تشكيل شد كه به موجب آن جرايم 
ناشــى از غرس درخت از دو برابر به سه برابر رسيد.» 
به گفته وى براســاس قانون قطــع بيش از 30 اصله 
درخت نيز بين 6 ماه تا 3 سال حبس را براى عامل يا 

عامالن آن به دنبال دارد.

رأى قاطع نمايندگان ملت به كاهش رابطه تهران با لندن؛

مهلت دوهفته اى به دولت براى اخراج 
سفير انگليس

همدان پيــام: وزيــر دفــاع بــا بيــان اينكــه در 
صــورت تعــرض آمريكا بــه ايــران جنگيــدن را به 
آمريكا ياد مى دهيم، گفت: بسيجيان به اسرائيل 

فرصت نفس كشيدن هم نمى دهند.
به گزارش فــارس، احمد وحيدى در رزمايش 
50 هــزار نفرى فداييان انقالبى جهان اســالم در 
بوشــهر اظهار داشــت: دشــمن بايد به اين سوال 
پاســخ دهد كه در صــورت حمله به ايــران خود را 
براى چه مدت نبرد و چه ميزان غرق شدن ناوها و 

كشتى هاى خود آماده كرده است.
وى افــزود: آمريكا گمان نكند در افغانســتان 
و عــراق جنگــى كــرده، در عراق كه صــدام عقب 
نشــينى كــرد و در افغانســتان هم كه كســى نبود 
كــه جنگى كند و در ويتنــام نيز همه ديدند به چه 
وضعى دچار شــدند. وزير دفاع ادامه داد: آمريكا 
و متحدانــش بداننــد ايــران چنان قوى اســت كه 
جنگى را نشان آمريكا مى دهد كه جنگيدن را ياد 

بگيرد و بداند جنگيدن و رزمنده يعنى چه.
وحيــدى تصريــح كــرد: آمريــكا در تاريخ 60 
از جنــگ دوم جهانــى حــدود 100  بعــد  ســال 
عمليــات نظامى داشــته اما در هيچ كــدام جنگى 
نكــرده اما ايــران مجهز به ســالح ايمــان و عقيده 
بــا ديگــران فــرق مى كند. وزيــر دفاع گفــت: رژيم 
صهيونيستى براى چه تهديد مى كند، خود را براى 
چند هزار موشــك آماده كرده 10 هــزار، 20 هزار، 

50 هزار، 100 هزار،150 هزار و يا بيشتر؟
وحيدى گفت: توازن منطقه اى به ضرر اسرائيل 
به هم خورده چون شــعارهايى كه در دنياى اســالم 
سر داده مى شود فضا را براى نفس كشيدن اسرائيل 
محــدود مى كند. وى گفت: ايران اســالمى با اتكا به 
بســيج و وجود رهبرى آزاد انديش و فرزانه و شــجاع، 
مــى رود تا وحــدت امت اســالمى را به وجود بيــاورد و 
تمدن اسالمى بر پايه عقالنيت، علم و اخالق و آزادى 

فلسطين از چنگال دشمنان را شاهد باشيم.

همدان پيــام: ســخنگوى وزارت امــور خارجه 
بــا اشــاره بــه مفاد گــزارش كميتــه حقيقــت ياب 
بحرين كه اعضاى آن از ســوى پادشاه اين كشور 
تعيين شــده اند، اظهار داشــت: ايران پاسخگويى 
بــه مطالبات مشــروع مردم توســط حكومت هاى 
منطقه را رويكرد صحيح مواجهه با اين خواسته ها 
دانســته و هرنوع برخورد خشــونت آميز با حركت 

مسالمت جويانه مردمى را مردود مي داند.
به گزارش مهر، رامين مهمانپرست سخنگوى 
وزارت امــور خارجه كشــورمان با اشــاره بــه مفاد 
گزارش كميته حقيقت ياب بحرين كه اعضاى آن 
از سوى پادشــاه اين كشور تعيين شــده اند اظهار 
داشــت: همانگونــه كــه بارهــا بر اصول سياســت 
خارجى كشــورمان در ارتباط بــا تحوالت بيدارى 
اســالمى منطقــه تاكيــد شــده اســت، جمهورى 
اســالمى ايران پاســخگويى به مطالبات مشــروع 
مــردم توســط حكومت هــاى منطقــه را رويكــرد 

صحيح مواجهه با اين خواسته ها دانسته و هرنوع 
برخورد خشــونت آميز با حركت مسالمت جويانه 

مردمى را مردود مي داند.
مهمانپرســت ياد آور شــد: جمهورى اسالمى 
ايــران معتقــد اســت دخالــت نيروهــاى نظامى و 
امنيتى خارجى در مســائل داخلى اين كشــورها 
تنهــا موجب پيچيده تر شــدن اوضــاع و عميق تر 
شــدن زخم هاى موجود شده و فاصله بين ملت ها 

و حكومت ها را افزايش مي دهد.
وى همچنيــن مفاد گزارش منتشــره توســط 
كميته فــوق را بازگو كننده رفتار خشــونت آميز 
و نقــض گســترده حقــوق مــردم بحريــن اعالم و 
اظهــار اميــدوارى كرد حاكمان اين كشــور ضمن 
خــوددارى از بكارگيــرى خشــونت و ـسـركوب، با 
اتخاذ تدابير مناســب و براســاس شيوه هاى مردم 
ســاالرانه به مطالبات مشــروع مردم پاسخ مثبت 

دهند.

وزير دفاع: 

جنگيدن را به آمريكا ياد مى دهيم
سخنگوى وزارت امور خارجه:

حاكمان بحرين به مطالبات مردم پاسخ مثبت دهند
حرف آخر جبهه پايداري: 

ما منتظر تصميم گيري جبهه متحد نمي مانيم
همدان پيــام: يك عضــو جبهه پايداري انقالب اســالمي گفــت: تا زماني 
كه ابهامات جبهه پايداري برطرف نشــود اين جبهه نمي تواند به جبهه متحد 

اصولگرايان بپيوندد.
حجت االســالم والمســلمين قاســم روان بخش در گفت وگو با ايســنا، در 
پاســخ به اين ســوال كــه آيــت ا... مهدوي كنــي و همچنين تعــدادي ديگر از 
اعضــاي جبهه متحــد اصولگرايان اعــالم كردند كه قرار نيســت كميته 2+2 
بين جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايداري ايجاد شــود، گفت: در ديداري 
كه دوســتان جبهه  پايداري با آيت ا... مهدوي كني داشتند دوستان در جبهه 
پايداري پيشنهاد دادند كه براي رفع ابهامات چنين كميته اي تشكيل شود و 
در اين زمينه جبهه پايداري آمادگي خود را اعالم كرد ولي برخي از دوستان 

در جبهه متحد اصولگرايان از اين امر استقبال نكردند.
روانبخــش بــا بيان اين كه «جبهــه پايداري همچنان بــه فعاليت هاي خود 
ادامه مي دهد و به آن شــتاب داده اســت» گفت: در مورد تشــكيل شــوراهاي 
اســتاني جبهــه پايــداري بين اعضــا تقســيم كار شــده اســت و همايش هاي 
باشــكوهي را اين جبهــه در تعدادي از اســتان ها برگزار كرده و ايــن اقدام در 

ديگر استان ها نيز ادامه پيدا خواهد كرد.
پايــداري در فعاليت هــاي خــود منتظــر  بيــان اين كــه «جبهــه  بــا  وي 
نمي مانــد كــه جبهه متحد بــراي آن تصميم گيــري كند» افــزود: در جبهه 
متحــد آن چــه را كه ما به آن هشــدار داده بوديم در حال رخ دادن اســت. 
مــا نســبت به حضــور آقايــان قاليبــاف و الريجانــي و برخي از افــرادي كه 
عليه فتنه 88 موضع گيري شــفافي نداشــتند در جبهــه متحد اصولگرايان 
انتقــاد داشــتيم و دليلــي نمي ديديــم كــه ايــن آقايــان از نظــر حقوقــي و 
حقيقــي در اين جبهه جايگاهي داشــته باشــند، ولي متاســفانه دوســتان 
در جبهــه متحــد نه تنهــا ابهامات جبهــه پايــداري را برطرف نكردنــد بلكه 
مي بينيــم كــه حضور نيروهاي وابســته به قاليباف در جبهــه متحد در حال 
پررنگ شــدن اســت در حالي كه دوســتان در جبهه متحد قبــال مي گفتند 

ايــن حضــور چنــدان پررنــگ نخواهــد بــود.

وزير علوم درپي تكذيب خبر ارسال نامه 
به رئيس جمهور:

رئيس دانشگاه آزاد را در طول 
يك هفته معرفي مي كنم 

همدان پيــام: وزير علوم، تحقيقات و فناوري 
با اشــاره به انتشــار اخباري درباره ارسال نامه  به 
رئيس جمهــور براي انصــراف از برگزاري جلســه 
هيــات امنــاي دانشــگاه آزاد، گفــت: مــن اهل 

انصــراف نيســتم . بــه گــزارش ايســنا، كامــران 
دانشــجو در همايــش بســيجيان وزارت علــوم، 
اظهار داشــت: اخبــاري در رابطه بــا انصراف من 
از هيات امناي دانشــگاه آزاد منتشر شده، مبني 
بــر اينكه "من نامــه اي به رئيس جمهور نوشــته و 
درخواســت انصراف از اين هيــات را داده ام"، در 
اين باره بايد گفت كه اصــال نامه اي دركار نبوده 
اســت كه بــراي رئيس جمهور ارســال شــده و من 

انصراف داده باشم، اين موضوع از بيخ و بن درست 
نيست. وي افزود: برخي از دانشگاهيان و حزب ا...

يان و بســيجيان از روي دلسوزي و نگراني و برخي 
هم با بي انصافي در رسانه ها و با نيت تخريب، اين 
موضوع را مطرح كردند. آنهايي كه از سر دلسوزي 
عنوان كردند اجرشــان با خدا و كساني كه از روي 
نيت تخريب مطرح كردند كه من از آنها گذشــتم. 
وي با تاكيد بر اينكه من اهل انصراف نيستم، ادامه 

داد: من اهل انجام تكليفم و سعي مي كنم تكليفم 
را درســت انجام دهم دو مســاله حقوقــي در رابطه 
با دانشــگاه آزاد وجود داشــت كه در شوراي عالي 
انقالب فرهنگي مطرح شــد و از من پرســيده شد 
كــه تا چــه مدت مي توانــي رئيس دانشــگاه آزاد 
را معرفــي كنيــد و من پاســخ دادم اگــر ابهامات 
برطرف شــود در طول يك هفته و شــوراي عالي 

انقالب فرهنگي يك ماه فرصت داد.

كارشناس بين الملل: 
كاهش روابط با لندن نشانگر اقتدار و مقاومت 

فزاينده عليه رفتارهاى استكبارى است
همدان پيــام: يك كارشــناس بين الملل گفت: اراده تهــران براى كاهش 
روابط با لندن تا ســطح حداقلى اوج اقتدار و مقاومت فزاينده عليه رفتارهاى 

استكبارى را نشان  مى دهد.
رضــا طاليى نيــك كارشــناس بين الملــل در گفت وگــو بــا فــارس درباره 
تصويب طرح كاهش روابط با انگليس كه بر اســاس آن وزارت خارجه موظف 
شــد ظــرف دو هفته روابط سياســى بــا لندن را به ســمت كاردار تنــزل دهد، 
خاطرنشــان كرد: ملت ايران تجربه و خاطره خوشــايندى از رابطه با انگليس 

ندارد و
در مقاطــع گوناگون تاريخى از قبل مشــروطيت تاكنــون، دولت انگليس 
در مناســبات با ايران رفتار نامناسب داشــته است و لذا پس از پيروزى انقالب 
اســالمى عمًال رابطه ايران و انگليس كاهش يافت و فراز و نشــيب هاى روابط 
ايران و انگليس در 33 ســال گذشــته بســتر عملى براى كاهــش روابط بوده 

است.
وى با بيان اينكه ايران با درك رفتارهاى نامتعادل لندن ســطح مناسبات 
بــا اين كشــور را در حد ضــرورت ادامه داده اســت، افزود: مقامات انگليســى 

بارها از فرصت جبران و بهبود مناسبات با ايران استفاده نكرده اند. 
طاليى نيــك گفــت كــه دولــت و ملت ايــران در واكنــش قاطع نســبت به 

رفتارهاى مداخله جويانه و غيرمنطقى دولت انگليس مصمم هستند.
اين نماينده اســبق مجلس اظهار داشــت: از كاهش روابط تهران و لندن، 
غرب و انگلســتان آســيب بيشــترى خواهد ديد، زيرا انگليس بــراى تعامل با 
جهان اســالم و تحوالت خاورميانه و آســياى جنوب غربى بــه روابط با بازيگر 
مهمى مانند ايران نياز راهبردى دارد، بدون تعامل با ايران غرب در مناسبات 

خود با منطقه و جهان اسالم با چالش مواجه است.
وى بــا يــادآورى اينكــه ميــزان مناســبات اقتصــادى و تعامــل ايــران بــا 
كشــورهاى ديگر چندين برابر مناســبات با غرب است، گفت: به عبارت ديگر 
ايران در 33 ســال گذشــته با خوداتكايى و اســتقالل در سياســت خارجى از 

وابستگى هاى گوناگون قبل از انقالب به غرب فاصله گرفته است.
بــه گفته وى وابســتگى هاى سياســى، نظامى، اقتصــادى و تكنولوژيكى 
ايــران به غــرب در قبل از انقالب با عــزم و پايدارى جدى ملــت و دولت ايران 
قطع شــد. طاليى نيــك تصريح كــرد: همانند آمريــكا، دولــت انگليس براى 
جبــران و احياى روابط گذشــته با ايران به شــرط فاصله گيــرى از خصومت و 

دخالت به زمان و تالش زيادى نياز خواهد داشت.
وى ادامه داد: اراده ايران براى كاهش روابط با لندن تا ســطح حداقلى به 
اعتبار و جايگاه غرب و انگليس در ايران منطقه و جهان اســالم و حتى محيط 
بين المللى آسيب مي زند زيرا اراده ملى براى كاهش روابط با لندن و واكنش 
بــه رفتارهاى مداخله جويانه و خصمانه انگليس اوج اقتدار و مقاومت فزاينده 

عليه رفتارهاى استكبارى را نشان مى دهد.
طاليى نيك يادآور شــد: بســيارى از ملت ها با تاثيرگــذارى بر دولت ها در 
همراهى بــا ايران براى مقاومت در برابر رفتارهاى اســتكبارى و ســودجويانه 
انگليــس اراده جــدى دارند كه در تحــوالت بيدارى اســالمى و افكار عمومى 
جهــان مقاومــت در برابر زياده طلبى هــا و مداخله گرى انگليــس و متحدانش 
در حــال اوج گيــرى اســت كه عــالوه بر جنبــش اجتماعــى و اقتصــادى ضد 
ســرمايه دارى در داخل انگليــس و غرب مقاومت ضد اســتكبارى غرب نيز در 

منطقه و جهان در حال تكميل است.
عضــو ســابق كميســيون امنيت ملــى و سياســت خارجى مجلــس افزود: 
دولت در تمكين به قانون مجلس بايد تدابير قاطع براى مقابله با دخالت هاى 
دولت انگليس در مسائل ايران را اتخاذ كند. قواى سه گانه هر كدام در حيطه 
وظايف حقوقى، قضايى، سياسى و قانونى ظرفيت هاى مقابله با دخالت ها و 

رفتارهاى غلط دولت انگليس را دارند.
 وى گفــت: عــالوه بــر كاهش روابــط با انگليــس بايد اقدامــات حقوقى و 
قضايــى براى پيگيرى در مجامع بين المللى و تالش هاى سياســى براى دفاع 
از حقــوق ملى و مقابله بــا رفتارهاى غيرقانونى دولــت انگليس به طور جدى 

دنبال شود.
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خبر نگاه

همدان پيام: فرماندار شهرســتان اســدآباد با 
بيــان اينكــه همه دســتگاه هاى اجرايــى موظفند 
در امر مبارزه با موادمخدر خود را شــريك بدانند، 
گفت: هدف گذارى شــوراى مبــارزه با موادمخدر 
بر اين است كه تمامى  سازمان ها و دستگاه ها وارد 
اين مقوله مهم شــوند؛ چراكه مبــارزه با موادمخدر 
وظيفــه يــك ارگان بــه تنهايــى نيســت. مصطفــى 
آزادبخت در شــوراى مبارزه با موادمخدر افزود: اگر 
مبارزه با موادمخدر به يك ارگان و نهاد محول شود و 
بقيه خود را كنار بكشند، نمى توان با اين معضل كه 

تهديد جدى براى جامعه است، مبارزه كرد.
برنامه هــاى  اجــراى  اهميــت  بيــان  بــا  وي   
پيش گيرانه بــه  ويژه در بيــن دانش آموزان گفت: 
مدرســان در كالس هاى آموزشــى بايــد مضرات 

موادمخدر را تبيين كنند.
آزادبخت همچنين با اشــاره بــه معضالتى كه 
اعتيــاد در خانواده هــا و جامعــه بــه وجــود آورده 

ـدگان و توزيع كنندگان  اســت، افزود: توليد كنـن
موادمخــدر كــه تنهــا ســود، مدنظــر آنهاســت به 
طــور دائم  روش هــاى خــود را براى بســط اعتياد 
در بين جوانــان تغيير مى  دهند. وى تصريح كرد: 
ســوداگران مرگ همواره به دنبال ســود هستند و 
بايــد تهديد موادمخدر را به گونه اى درون كشــور 
مديريــت كرد كه نيروى جــوان، كار و مولد دچار 

مشكل نشود.
بــا  مبــارزه  در  نقــش  بيشــترين  آزادبخــت 
موادمخــدر را متوجه خانواده ها دانســت و عنوان 
كــرد: خانواده  هــا در عيــن حال كــه آزادى هايى 
را در اختيــار فرزنــدان قرار مى دهنــد، بايد بر اين 
آزادى نظــارت كننــد و اگــر خانواده هــا نظــارت 
بــر فرزنــدان را فرامــوش كنند ايــن كم توجهي به 
ســختي جبــران مى شــود و زمينه آســيب پذيرى 

فرزندان در جامعه فراهم مى شود.
وي خاطرنشــان كرد: آموزش همگانى و ايجاد 

فرهنگ مبارزه بــا اعتياد، از مهمتريــن راهكارهاى 
پيشــگيرى از اعتياد و مبــارزه با اين بــالى خانمان 
برانــداز اســت لــذا بــا پيچيده تــر شــدن موضــوع 
موادمخدر و توليد صنعتي اين مواد بايد به جوانان و 
دانش آمــوزان در خصوص مضرات آن آموزش داده 
شود و آموزش هاي اجتماع محور را گسترده تر كرد.

فرمانده نيروى انتظامى شهرســتان اســدآباد 
نيز با اشــاره به فعاليت هاى شبانه روزى اين ارگان 
در مبارزه با عرضه و تقاضاى موادمخدر از افزايش 
4 برابرى كشــفيات موادمخدر در سال جارى خبر 
داد و گفــت: ســال گذشــته 6 كيلــو و53 گــرم و 
امســال 20كيلــوو 841 گرم موادمخدر كشــف و 
ضبط شــده و در اين راستا سال گذشته 112 نفر 

و امسال 187 نفر دستگير شده اند. 
مالميــر نقــش مــردم و همــكارى بــا نيــروى 
ضــرورى  را  موادمخــدر  بــا  مبــارزه  در  انتظامــى 
دانســت و افــزود: يكــى از ابزارهــاى جنــگ نــرم 

ترويــج موادمخــدر و به ويــژه موادمخــدر صنعتى 
در بين جوانان است كه نيروى انتظامى با تأسى از 
فرمايشات مقام معظم رهبرى قاطعانه با قاچاقچيان 
موادمخدر مبارزه كرده و تاكنون بسيارى  از جوانان 
دالور مــا در اين راه شــهيد و يا جانباز شــده اند. وى 
اظهار داشــت: شــيوع موادمخدر در اشكال مختلف 
در ايران از اهداف شــوم دشــمنان ايران اســت و در 
32 ســال پس از انقالب، دشــمن براى رســيدن به 
اهداف خود از هر وســيله اى استفاده كرده است كه 
شــيوع موادمخدر از جمله آنها محســوب مى شــود 
كه در پى خدشــه دار كــردن هويت دينــى و ملى 

جامعه ايران است.
از  يكــى  را  اعتيــاد  ســن  شــدن  كــم  مالميــر 
آسيب هاى مهم اجتماعى دانست و افزود: آموزش 
و پــرورش نقش مهمى در ايــن زمينه دارد كه بايد با 
ارائه برنامه هاى مناسب در جهت كاهش اين آسيب 

در جامعه دانش آموزى، تالش كند.

همدان پيــام: محرم از راه رســيد تــا عزاداران 
اباعبدا...الحســين (ع) از ـسـوگ و ماتــم ســخن 
گوينــد؛ چرا كه تا دنيا دنياســت ايــن عزاداري ها 
و منبرها براي ســرور و ســاالر شــهيدان و شهداي 

دشت كربال ادامه خواهد داشت.
عشق شيعيان به ســاحت مقدس سيدالشهدا 

(ع) شعله اي است كه از درون جان مي افروزد. 
شــيعيان عمري اســت كه در ـسـوگ خورشيد 
كربــال مي گرينــد؛ چــرا كه گريــه بر حســين (ع) 
الفباي بيداري اســت كــه ميل به طهــارت روح را 

گواهي مي دهد.
همــه چيز بــا نــام حســين (ع) پيونــد خورده 
اســت؛ در يك كالم عاشــورا به زانو درآمدن مرگ 

و آبرومندي انســان اســت.در 
دهه محرم و 30 روز اين ماه، 
خصوصــا  ماليــر  شهرســتان 
ايــن  مناطــق  و  بخش هــا 
شهرستان سراســر سياه پوش 
شــده و حال و هــواي ديگري 

به خود گرفته است.
معــاون پارلماني شــوراي 
هيأت هــاي مذهبي كشــور از 
فعاليــت 244 هيأت مذهبي 
در شهرســتان ماليــر خبر داد 

و گفــت: اين تعــداد هيأت زير نظــر اداره تبليغات 
اسالمي و شــوراي هيأت هاي مذهبي مشغول به 
فعاليــت هســتند.منوچهر صحرانــورد در گفتگــو 
با خبرنگار مــا، گفت: بعد از برگــزاري انتخابات و 
انتخاب اين اعضا يك نفر نماينده به استان و پس 
از آن نيــز يك نماينده به كشــور معرفي مي شــود 
و نماينــده مالير در حــال حاضر به ســمت معاون 
پارلمانــي شــوراي هيأت هــاي مذهبي كشــور در 

حال فعاليت است.

صحرانــورد در خصــوص هيأت هــاي قديمي 
شهرســتان گفــت: برگــزاري مراســم عــزاداري و 
تشــكيل هيأت ها در ســطح شهرســتان سابقه اي 
سرچشــمه،  هيأت هــاي  و  دارد  طوالنــي  بســيار 
فاطميه، امام رضــا (ع) و هيأت ابوالفضل (ع) در 
اين شهرســتان از جمله هيأت هــاي قديمي مالير 

به شمار مي روند.پ
وي گفت: بيشترين ميزان نذور در شهرستان 

مربوط به اين هيأت ها مي شود.
وي در ادامــه به تشــريح برنامه هاي ماه محرم 
در سال جاري پرداخت و افزود: برگزاري جلسات 
متعدد براي هرچه بهتر برگزار شــدن مراسم عزاي 
امام حســين (ع) انجام گرفته كه جلســه عمومي 
مذهبي  هيأت هاي  مسئوالن 
شــهر، جلســه شــوراي هيأت 
از   ... بــا ســتاد فرماندهــي و 
جملــه برنامه ها بــراي كاهش 
آســيب هاي عزاداري و پرهيز 

از خرافه پرستي است.
معــاون پارلماني شــوراي 
در  كشــور  مذهبــي  هيــأت 
ادامه در خصوص نذور هيأت 
نيــز گفت: بــا همــكاري اداره 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
(بازرگانــي) برنــج، روغن و شــكر در اختيار هيأت 
قرار خواهد گرفت. صحرانورد از برگزاري همايش 
شــيرخوارگان همزمــان بــا سراســر كشــور در روز 
جمعه ششــم محرم خبر داد و اظهار داشــت: اين 
مراســم در حســينيه سيدالشــهداى ماليــر برگزار 
و لبــاس رايگان نيــز در اختيار شــيرخوارگان قرار 
خواهــد گرفــت. وي در پايــان گفــت: از تمامــي 
مســئوالن تقاضامنديــم كه حمايت هــاي معنوي 

خود را از ما دريغ نورزند.

معاون پارلمانى سپاه در جمع پنج هزار نفري بسيجيان رزن 
امروز دشمن

 از عاشورا واهمه دارد 
همدان پيــام: معاون پارلماني ســپاه پاســداران انقالب اســالمي در پنجمين 
روز هفته بســيج در جمع 5 هزار نفري بسيجيان شهرســتان رزن، بسيج را يادگار 
ماندگار امام خميني(ره) و همه خوباني دانســت كه عزت و ســربلندي اسالم را با 

اخالص و مصداق قرآني آميخته اند.
حميدزاده بســيج را بهشــت بي حصــار توصيف كــرد و افزود: ثمره 32 ســال 
انقالب ما ترويج نشــر تفكر بسيج را همراه ساخته اســت و با توجه به اينكه امروزه 
دشــمن از طريق القاى باورهاي غلط خط  و مشــي مخالف نظام اسالمي خصوصاً 

مكتب تشيع را هدف قرار داده بايد هوشيار باشيم.
حميــدزاده گفــت: امــروز وظيفــه آحاد كشــور اســت كــه در انتقــال مفاهيم 
اعتقــادي و دقــت در پرورانــدن ذهــن مخاطــب بــه ســمت مكتب الهــي ذهنيت 
فرزندان اســالم را به چشم اندازي نو كه آينده كشور را متحول خواهد كرد، پيش 
برويــم. وي با بيان اينكه كه ايام محرم و آيين اســتقبال از پرچم هاي متبرك امام 
حســين(ع) و ابوالفضــل(ع) انجام مي شــود، گفت: امروز دشــمن از عاشــورا و از 
پرچم هــاي عاشــورا و از ملت و رهبر ايران واهمه دارد؛ چرا كه مكتب ما حســيني 

است و مردم ما مديون حماسه بي بديل حسيني است.
معــاون پارلماني ســپاه پاســداران انقالب اســالمي اظهار داشــت: با فرهنگ 
عاشــورايي آزادي و آزادگــي، رســتگاري و راســت قامتــي و مســير بندگــي الهي 
جايگزيــن واليت هاي طاغوتي اســت كــه امروز شــاهد بيداري هاي اســالمي در 

سرتاسر عالم هستيم.

تشكيل كالس آموزشى
 براي دانش آموزان استثنايي گل تپه

كالس  اوليــن  گفــت:  گل تپــه  پــرورش  و  آمــوزش  رئيــس  همدان پيــام: 
دانش آموزان استثنايي با حضور 17 دانش آموز در بخش برگزار شد.

حميدرضا خدابنده لو افزود: با پيگيري هاي انجام شــده از ســال هاي گذشته 
و نيــز توجه مســئوالن بخش بــه منطقه محــروم گل تپه، اين كالس هــا در مقطع 
ابتدايي در دبستان سميه بخش تشكيل مي شود. وي تصريح كرد: دانش آموزان 
ايــن مركز هر روز صبح با اســتفاده از ســرويس رايگان تــردد و در كالس ها حضور 
پيــدا مي كننــد.وي همچنيــن از اختصــاص دو نيروي آموزشــي بــراي آموزش و 

تدريس به دانش آموزان استثنايي خبر داد.

زنگ امر به معروف 
و نهي از منكر به صدا درآمد 
مديــر  و  ســازمان  معــاون  همدان پيــام: 
بــه صــدا  پــرورش ماليــر گفــت:  آمــوزش و 
درآمــدن زنگ امر بــه معروف و نهــي از منكر 
در آغازيــن روز محــرم نشــان از اهميــت اين 

موضوع در دين مبين اسالم دارد.
علــي تكلو بيــان داشــت: امر بــه معروف 
و نهــي از منكر يعنــي اســتقالل، خودباوري 
و اعتقــاد بــه جايگاهي كه انســان هــم براي 
خــودش و هــم بــراي ديگــران قائل اســت تا 
از اين طريق جامعه ســاخته شــود و به بركت 
همين موضوع اســت كه ايران امروز به قدرت 

برتر منطقه تبديل شده است.
تكلــو با بيــان اينكه امر به معــروف و نهي 
از منكر پديده انســان سازي و پيشرفت است 
تصريــح كــرد: در حوزه معنــوي نتايج مثبتي 
بــه همــراه داشــته و توفيقــات زيــادي بــراي 

انسان ها به ارمغان آورده است.
در خاتمــه زنــگ امر بــه معــروف و نهي از 
منكر همزمان با اولين روز محرم نواخته شد.

همچنيــن ايــن زنــگ در ســطح مــدارس 
منطقه قهاوند به صدا درآمد. 

به گــزارش روابط عمومــى اداره آموزش 
و پــرورش منطقــه قهاونــد در اين مراســم كه 
به صورت نمادين و با حضور حجت االســالم 
رحمتى امام جمعــه قهاوند، عبدالهى رئيس 
اداره آمــوزش و پرورش منطقه، احمدى دهر 
معاونت پرورشى و تربيت بدنى و كارشناسان 
اداره آمــوزش و پرورش به همراه فرهنگيان و 
دانــش آمــوزان در محل هنرســتان مبتكران 
برگزار شــد، پس از نواخته شدن زنگ توسط 
حجت االســالم رحمتــى وي ضمن تســليت 
ايام ـسـوگوارى ســيد و ساالر شــهيدان يكى 
از مهمتريــن داليــل قيام امام حســين(ع) را 
امــر به معــروف و نهــى از منكر اعــالم كرده و 
گفــت: امر به معروف و نهى از منكر دو فريضه 
بــزرگ  الهى مى باشــد كــه اگــر در جامعه اى 
ايــن 2 فريضه رواج داشــته باشــد آن جامعه 
زنده و پويا اســت و به ســعادت خواهد رسيد 
و در جامعه اى كه اين فرايض مهم الهى رواج 
نداشــته باشــد ضد ارزش ها جاى ارزش ها را 

خواهد گرفت.
 امــام جمعه قهاونــد در ادامه ســخنانش 
افزود: با شــهادت امام حســين(ع) همچنان 
راهــش ادامــه دارد و وظيفــه خطيــر حفــظ 
اهــداف نهضــت ايــن امــام شــهيد بــر عهده 

مسلمانان و شيعيان مى باشد.

معلم كبودراهنگى در پله اول 
كشوري ايستاد 

از  حمايــت  جشــنواره  در  همدان پيــام: 
ـدگان محتــواي الكترونيكــي ويــژه  پديدآورـن
معلمــان و دانش آمــوزان، درس افــزار كاوش 
ســاخته مرتضي حمزه پور از معلمان نيازهاي 
ويــژه شهرســتان كبودراهنــگ بــا همــكاري 
محمدمهــدي نصرتــي در گــروه رقابتي خود 

حائز رتبه اول كشور شد.
درس افــراز كاوش بــراي تدريــس درس 
فارســي اول دبســتان بوده كه براي كودكان 
كم توان طراحي شده است و طي تست هايي 
كــه توســط دانش آمــوزان و معلمــان انجــام 
گرفتــه اســت كارايــي بــاال و مفيد بــودن آن 

تأييد شده است.

همدان پيــام: دشــمنان ســعي دارنــد بــه هــر 
طريقي نظــام و پايه هاي اســالم را متزلــزل كنند 
كــه در اين ميان نقش منبــر و روحانيت در مقابله 

با تهاجم فرهنگي دشمنان بسيار كارساز است.
نماينده تبليغات اســالمي شهرســتان بهار در 
جمع دهياران و شــوراهاي اســالمي روســتاهاي 
بخش صالح آباد با بيان اين مطلب گفت: سازمان 
تبليغــات همــت گســترده اي را براي ســاماندهي 
برنامه تبليغي آغاز كرده اســت و روســتاهايي كه 
از وجود روحاني به صورت مستمر بهره مي گيرند 
عــالوه بر عمــران روســتا از لحاظ معنــوي جهش 
زيادي داشته اند . ســاماندهي تبليغي در واقع به 
معنــاي ارتباط روحانيون با مردم روستاهاســت تا 
باعــث رشــد و پيشــرفت مناطق در همــه زمينه ها 

گردد.
حجت االســالم فرهمند ايام محرم و عزاداري 
اباعبدا...الحســين (ع) را ويــژه خوانــد و افــزود: 
بــراي ســاماندهي همــكاري صميمانه شــوراها و 
دهياران الزم اســت تا هر روحاني كه در روستاها 
اســتقرار مي يابد بــا هماهنگي ســازمان تبليغات 

باشــد. وي بــا بيــان اينكــه برخــي از روحانيــون 
تأثيرگذارتريــن افراد در روســتاها هســتند و بايد 
از وجــود چنيــن روحانيونــي در روســتاها بهــره 
گرفــت، اظهــار داشــت: دهيــاران و شــوراها بــه 
عنوان مسئوالن روستا بايد امكانات كافي را براي 

استقرار روحانيون فراهم سازند.
فرهمنــد ادامــه داد: نــگاه بــه حادثــه عظيــم 
عاشــورا و كربــال بايــد نگاه مدرســه اي باشــد تا با 
درس گرفتن از اين وقايع اهداف اســالم را تحقق 

بخشيد.
وي تصريــح كــرد: بــه هــر ميــزان هيأت هاي 
مذهبــي با احكام شــرع آشــنايي داشــته باشــند 
بــه همان ميــزان از خطاهاي عــزاداري اباعبدا...

الحسين كاسته مي شود.
حيدري، عضو شوراي بخش نيز با بيان اينكه 
با وجود گذشت 21 قرن از واقعه عاشورا همچنان 
مراســم  عــزاداري بــا بدعت هايــي همراه اســت، 
گفت: ســازمان تبليغات در اين زمينه بســيار بايد 
كار كنــد و راهكارهــا را در آسيب شناســي محــرم 

ارائه دهد.

تمام تالش بهداشت فامنين تحقق عدالت در سالمت است
همدان پيام: مدير شــبكه بهداشــت و درمان فامنين گفت: مقوله ارتقاي سالمت يك امر فرابخشي است و تمام 
تالش شــبكه بهداشــت و درمان براي تحقق عدالت سالمت در حال انجام اســت. جواد جوزي در همايش مديريت 
پســماند شهرســتان با تأكيد بر لزوم مشــاركت و هماهنگي دهياران و شــوراهاي اســالمي با بهورزان در برنامه هاي 
بهداشــتي روســتاها بيان كرد: شــوراي بهداشــتي روســتاها بايد با همكاري معتمدان تشــكيل شــود تا مشــكالت 
بهداشــتي بهتر پيگيري گردد.وي مشكالت بهداشتي روســتاها را جمع آوري و دفع نامناسب زباله، دفع نامناسب 
آب هاي ســطحي و فاضالب، انباشــت كودهاي حيواني در منازل و سطح روستا و مشكالت سرويس هاي بهداشتي 
اماكن عمومي عنوان و تصريح كرد: بايد اعتبار مورد نياز براي اجراي عمليات بهداشت محيط جذب گردد تا شاهد 

بهبود وضعيت بهداشتي روستاها باشيم.

برگزارى50 برنامه تربيتي بصيرتي در سپاه رزن 
همدان پيام: بيش از 50 برنامه تربيتي، بصيرتي، با موضوع روشــنگري در پايگاه هاي ســپاه ناحيه رزن انجام 
شده است. مسئول روابط عمومي سپاه ناحيه رزن با اعالم اين مطلب گفت: آنچه تا امروز عامل موفقيت بسيج در 
عرصه هاي گذشــته و امروز بوده اســت توجه به منويات رهبري است و بســيج امروز نهادي كارآمد است و به دليل 
بصيرت دهي به آحاد ملت عزيز و پابند بودن بر ايده هاي اصلي الهي خود توانسته است دشمن را به زانو درآورد.

هدايتــي اظهــار داشــت: همزمــان با ايــام مبارك هفته بســيج حــوزه خواهران قــروه درجزين در يــك اقدامي 
خداپســندانه اقدام به خريد جهيزيه براي هفت نوعروس بســيجي نمودند كه تا دو ماه آينده هر هفت نوعروس به 
خانه بخت رفته و زندگي خود را آغاز خواهند كرد.وي افزود: اين اقدام هر ساله از طرف حوزه هاي خواهران انجام 

خواهد شد و هر سال به اين تعداد افزوده مي شود تا به يك فرهنگ در اين منطقه تبديل شود.

پاييز، زيباتر از هميشه
همدان پيــام: بــا ورود جريانــات جــوي و ســامانه بارشــي در نيمــه شــمالي و 
غرب كشــور آســمان ابري شــد تا آســمان دل ها صــاف و زميِن تشــنه جاني تازه 
بگيــرد. نــزول رحمت الهــي بر زمينياِن چشــم بــه آســمان دوخته، نويــد بهاري 
پربــار و اميدبخــش را مي دهد و اينكــه هنوز خداوند ما را دوســت دارد و از نعمات 

بي شمارش ما را برخوردار مى كند.
شهر سرســبز ما نيز در طول هفته گذشته شاهد بارش هاي ممتد باران و برف 
بود. زمين براي رستني ديگر درون مايه گرفت. با بارش برف در شب چهارشنبه، 

هجدهم آبان ماه 90 سردترين شب پاييزى در ذهن ها ثبت شد. 
نمــودي كــه پاييــز هزار رنــگ را جلــوه اي زيبا و بديع بخشــيد و خزان ســريع 
و ناگهانــي، درختــان را در ســرمايي زودرس غافلگيــر ســاخت. برگ هايــي كــه 
هنــوز رنــگ زردي را بر چهره خود نگرفتــه بودند به صورت انبوه بــر گرداگرد تنه 
درختان، بر روي زمين، سرشــار از خواهش بازگشتن بر شاخسارها، آهنگ وداع 
با يار مهربان را ناباورانه ســر دادند و پياده روها را به زيبايي هرچه تمام تر نقاشــي 

و از برگ مفروش ساختند.
واقعا حس كردن اوج زيبايي طبيعت براي عاشــقان و دلدادگان هنر بي بديل 
خالق، ارزش چشــيدن طعم ســرد و گزنده سوز و ســرما را دارد. شاه بيت فصل ها 
حرف هاي زيادي براي گفتن با ما را دارد. فقط كمي عنايت به خويشــتن خويش 
روا داشته باشيم و در اين فصل مملو از معنا سري به طبيعت زيبا بزنيم درخواهيم 
يافــت كه خداي مهربان، چنانكــه ثابت كرد، هنوز هم ما را دوســت دارد. اين ما 
هســتيم كــه بايد بدانيــم با هم نوعــان بيشــتر مهربان باشــيم و از عهده شــكرش 

اميدوارانه به در آييم.
احمد شيراني اصل

مانور زلزله در مدارس كبودراهنگ اجرا مى شود
همدان پيام: رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان كبودراهنگ گفت: مانور زلزله 8 آذرماه در مدارس مناطق مختلف 
شهرستان كبودراهنگ برگزار مى شود.طاهر آهنگرى اظهار داشت: مانور زلزله در تمامى مدارس شهرستان با هدف ارتقاى 
توانمندى ها و مهارت هاى دانش آموزان برگزار مى شود، از اين رو براى برگزارى مناسب آن بايد در سطح گسترده اطالع رسانى 
صورت بگيرد.آهنگرى افزود: ايجاد فرهنگ ايمنى و مقاوم سازى، كاهش تلفات و خسارات ناشى از زلزله از جمله اهداف ديگر 
برگزارى مانور زلزله است.وى با بيان اين مطلب كه نقش اصحاب رسانه براى انتقال دادن راهكارهاى مواجهه با بحران، امداد 
رسانى در شرايط پيچيده و ترتيب دادن عمليات امداد و نجات بسيار مهم است، افزود: رسانه هاى گروهى بايد در اين حوزه به 
صورت كارشناسى شده وارد عمل شوند و موارد مورد نياز به عموم مردم منتقل كنند و انتظار ما از رسانه ها اين است كه در اين 

بخش كه بسيار حائز اهميت است نقش خود را به خوبى ايفا كنند.

فرماندار اسدآباد:

بايد تهديد مواد مخدر را مديريت كرد

معاون پارلماني شوراي هيأت هاي مذهبي كشور در مالير:

244 هيأت مذهبي در مالير فعاليت دارند
تاكيد نقش روحانيت 

در مقابله با تهاجم فرهنگي

نجات يك معتاد نجات جامعه است 
همدان پيام: سالمت و سعادت جامعه به سعادت و پويايي نظام خانواده وابسته است و سالمت، 
تعــادل و تعالــي نظــام خانواده نيــز به كيفيــت روابــط درون خانوادگي بيــن زن و شــوهر، والدين و 
فرزندان بســتگي دارد. به گزارش روابط عمومي مركز آموزشــي و فرهنگي ســما، اين آموزشــكده با 
برگزاري ســمينار موادمخدر و جوان كه مورد استقبال دانشــجويان قرار گرفت ميزبان يكي از قضات 
دادســراي انقالب همدان بود.قاضي دادســراي همدان در اين ســمينار راه هاي پيشــگيري از شيوع 
موادمخــدر در بين جوانان را ارائه كرد و گفت: يكي از بالهاي خانمان ســوز كه آفتي بر پيكر جوامع 
بشــري محسوب مى شود، مسأله موادمخدر و اعتياد است كه قدرت تفكر، خالقيت، توان و كوشش 
و سازندگي را از انسان ها گرفته و بنيان خانواده و اعتقاد و باورهاي ديني آنها را در معرض نابودي و 
از هم پاشيدگي قرار مي دهد.مليحي تصريح كرد: متأسفانه اين موضوع روز به روز در حال گسترش 
اســت. وي ادامه داد: افزايش اعتماد به نفس جوانان، تقويت باورهاي ديني، اشــتغال جوانان و باال 

بردن سطح آگاهي جامعه از راه هاي پيشگيري به شمار مى آيد.

برگزاري دوره آموزشي صفحه آرايي مطبوعات و 
جرايد با نرم افزار Indesign (اينديزاين)

به مدت 85 ساعت توسط مركز آموزش فني و حرفه اي 
شهرستان همدان به صورت رايگان 

مهلت ثبت نام حداكثر تا روز پنج شنبه مورخ 90/9/10 
براى ثبت نام به مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان همدان، واحد پذيرش 

و يا دفتر روزنامه همدان پيام مراجعه فرماييد.

اطالعيــه 

مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان همدان با 
همكاري روزنامه همدان پيام 

براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاي 4-4263003 (فني و حرفه اي) واحد 
پذيرش يا آموزش و يا شماره  8264433 (روزنامه همدان پيام) تماس حاصل 

فرماييد.

كارت پايان خدمت پيام طالبي ازندرياني 
فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 139 
صادره از مالير متولد 1363/4/28 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سليت
ت انا هللا و انا اليه راجعون

جناب آقايان
دكتر محمدرضا رحيمى معاون اول محترم رئيس جمهورى

حاج جالل رحيمى رئيس محترم مجلس مشورتى ايثارگران كشور
با نهايت تاسف و تالم درگذشت غمبار برادر بزرگوارتان شادروان 

حاج منصور رحيمى
را تسليت عرض نموده براي آن فقيد سعيد از خداوند رحمان غفران و رحمت

و براي شما و خاندان جليل صبر ، بقاي عمر و مزيد سالمتى و بهروزى را
مسالت داريم.

پيشكسوتان و هيأت بسكتبال استان همدان

آگهي مزايده
در پرونده كالسه1865/85 اجرايي طي راي صادره 
از شـعبه 9 دادگاه عمومـي همدان دسـتور فروش 
ششـدانگ پـالك ثبتـي 253 فرعـي از 10 اصلـي 
حومـه بخش يك همدان خواهان هـا 1-خانم پروين 
و آقايـان جالل الدين، پرويز، هادي همگي فقيرزاده 

فرزند غالمحسـين و خواندگان:
  قاسـم ، خليل، ولي ا...، محسـن، طوبـي، مرضيه 
همگي سـنگي فرزندان مجيد و اسـماعيل شكيبا 
فرزنـد علي، مرتضـي و منصـوره عالميان رضايي 
فرزندان علي، حواد راد بخت فرزند رضا، مرتضي، 
فاطمـه، غالمرضـا، محمدرضـا، طيبـه، حميـده و 
عليرضـا همگي بختيـاري و بتول فقيـرزاده واقع 
در همـدان ميدان بيمه (منبع آب) كوچه شـادان 
با مسـاحت 2463 متـر مربع برابر سـند مزروعي 
مي باشـد فاقـد اعيان بـه ارزش 8,620,500,000 
ريـال ارزيابي گرديده اسـت 43 كه اين اجرا وفق 
مـاده 9 و 10 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك 
مشـاع مصوب 1357 نسـبت به فـروش آن اقدام 

مي نمايد. 
بـه تاريخ 1390/9/26 سـاعت 12 تا 11/30 در محل 
ايـن اجرا مزايـده برگزار مي گردد كسـاني كه مايل 
بـه شـركت در مزايده هسـتند مي تواننـد پنج روز 
قبـل از اين تاريخ از ملك فوق الذكـر بازديد نمايند 
بديهي اسـت برنده مزايده كسـي تلقي مي گردد كه 
بيشترين قيمت را پيشنهاد نموده و 10 درصد آن را 
في المجلس و مابقي را ظرف يك ماه تأديه نمايد در 
غيـر اين صورت ده درصد واريز شـده به نفع دولت 

ضبط خواهد شد.
دادورز اجراي احكام حقوقي دادگستري همدان

تلفن: تلفن: 82644338264433
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عطارباشى علمى

اعتياد به كار زندگى افراد را تحت تاثير قرار مى     دهد
همدان پيــام: روان شناســان، اعتيــاد به كار را يك بيمارى روانــى نمى دانند ولى به هر حال كســانى كه چنين 
مشــكلى داشــته باشند، هم خودشان آزار مي بينند و هم خانواده را ناراحت مى كنند.  معتاد به كار، كسى است كه 

در خود نوعى اجبار براى كاركردن احساس مى كند. 
به گزارش تبيان، اين احساس فشار به حدى است كه حتى به قيمت از دست دادن مسئوليت هاى خانوادگى، 
زندگى اجتماعى و ســالمت جســمى و روانى وى تمام مي شــود. اعتياد به كار را نبايد با پركارى يا كوشــايى اشتباه 
گرفــت. افــراد كوشــا كار را امــرى واجــب و در مــواردى ارضاكننــده مى دانند. بــا وجود ايــن آنها در عيــن پركارى 
زمان هايى را نيز به خانواده، دوســتان و برنامه هاى زندگى اختصاص مي دهند و بر فعاليت هاى خود كنترل دارند. 

در حالى كه اين وضعيت هاي مورد بحث در افراد معتاد به كار مشاهده نمى شود. 

حسادت زنانه از زندگى زناشويى حفاظت مي كند!
همدان پيام: حســادت، نگرانى و ترس از يك رقيب احتمالى اســت كه فكر مى كنيد عالقه يا محبت همســرتان 
را به خود جلب كرده اســت. اين احســاس مى تواند شــامل شــك و ترديد نســبت به خيانت همســرتان يا كسى كه 
دوســتش داريد باشــد. به گزارش ســالمت نيوز، جالب است بدانيم حسادت هميشه بد نيســت. حسادت مى تواند 
منافعى هم داشــته باشــد. بعضى از پزشكان معتقدند وجود كمى حس حســادت در عشق الزم است. اين حسادت 
مى توانــد از رابطــه و زندگى زناشــويى شــما در برابر خطرهــاى واقعى محافظت كند. گاهى كمى حســادت ســالم 
مى توانــد ارتبــاط متقابــل شــما با همســرتان را بهتر كند، مرز و محدوده زندگى مشــترك شــما را مشــخص نمايد و 
احســاس مســئوليت و تعهد شــما را افزايش دهد. كسانى كه حسادت بر زندگى مشترك آنها ســايه انداخته بايد به 

مسائلى چون صبور بودن، اعتماد سازى و افزايش عزت به نفس توجه داشته باشند.

سه فاكتور موثر در رضايت از زندگى
همدان پيام: گروهى از روانشناســان دريافته اند افرادى كه از ســه فاكتور اصلى شامل رفتن به دانشگاه، ازدواج 
و يك شــغل خوب با درآمد كافى بهره مند هســتند، زندگى شــادترى دارند و بيشتر احســاس خوشحالى و رضايت 
مى كنند. اين متخصصان مى گويند: انســان ها زندگى و خوشبختى خود را براساس موفقيت ها و دستاورد هايشان 
مى ســنجند و اگــر به اهدافى كــه براى خود تعيين كرده اند، دســت پيدا كنند در نهايت به لحاظ احساســى و مالى 

ارضا مى شوند و احساس امنيت مى كنند.
به گزارش ايسنا، اين احساس رضايت و امنيت باعث مى شود فرد به شادى دست پيدا كند.

در يك نظرســنجى معلوم شــد كه سه فاكتور دانشــگاه رفتن، ازدواج كردن و داشــتن يك شغل خوب با درآمد 
مناسب معموال از اهداف عمومى هستند كه اكثر انسان ها براى دستيابى به آنها تالش مى كنند.

احساس بيمارى مي كنيد؟ روى 
نمايشگر تلفن تف كنيد!

همدان پيــام: يك تيم تحقيقاتى معتقد 
اســت كــه نمايشــگرهاى لمســى تلفن هــا 
مي تواننــد جايگزيــن برخــى آزمايش هاي 
خون و ادرار بشــوند. نمايشــگرهاى لمسى 
همين االن هم از بار الكتريكى انگشت هاي 
شما براى تشخيص لمس استفاده مي كنند 
و ايده جديد آنها شــامل اين اســت كه قادر 

به آناليز بزاق انسان هم باشند.
بــه گــزارش نارنجى، محققيــن كره اى 
بــا اســتفاده از يــك نمايشــگر لمســى روى 
باكتــرى كالميديا تحقيقاتى انجام داده اند 
و توانسته اند با كمك نمايشگر ميزان تراكم 

باكترى هاي موجود را محاسبه كنند.
اين ايده هنــوز در قدم هاي اوليه اش به 
سر مي برد. اما به نظر مي رسد كه تلفن هاي 
هوشــمند تحقيقات پزشكى را هم به سوى 
خــود معطــوف كــرده انــد و تــا چند ســال 
ديگر بــه خوبى مي توانيــد روى كمك هاي 

پزشكى تلفن تان حساب باز كنيد!

يك وسيله ارزان قيمت براي 
كاهش عالئم آسم

همدان پيام: محققان وســيله پزشــكي 
جديــدي را ارائــه كرده انــد كه هــوا را براي 
بــه آســم پــاك مي كنــد؛  بيمــاران مبتــال 
بنابراين، عالئم اين بيماران در ساعات روز 
به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا مي كند.
متخصصــان علوم پزشــكي در انگليس 
ايــن دســتگاه پاكســازي هــوا را كــه فاقــد 
داروســت، آزمايش كرده و گــزارش دادند 
كــه دســتگاه جديد بــه ميزان چشــمگيري 
عالئــم آســم از جملــه خــس خس ســينه و 

تنگي نفس را كاهش مي دهد.
از  نتايــج حاصــل  ايســنا،  گــزارش  بــه 
كاربــرد اين دســتگاه ارزان قيمت با قابليت 
بــا داروهــاي  كنتــرل هــوا، درســت برابــر 
گرانقيمتــي اســت كه امروزه بــراي كاهش 
عالئم آســم در اين بيماران در بازار موجود 

هستند.

توليد لوله ناي مصنوعي براي 
مقابله با پس زدن 

عضو پيوندي
همدان پيــام: پزشــكان بــه زودي براي 
مقابلــه با مشــكل پس زدن عضــو پيوندي، 
از ســلول هاي بدن بيماران براي توليد ناي 

مصنوعي استفاده مي كنند.
كمــك  مصنوعــي  نــاي  ايــن  ســاخت 
مي كند كه جراحــان در عمل پيوند ناي به 
بيمارانــي كه مبتال بــه تومورهاي اين عضو 
هســتند ديگــر بــا مشــكل پــس زدن عضو 
پيونــدي مواجــه نشــوند و جراحــي آنها با 

موفقيت انجام شود.
بــه گزارش ايســنا، بــه گفته پزشــكان، 
تومورهــاي نــاي را مي توان بــا كمك عمل 
جراحــي خــارج كــرد امــا در اغلــب مــوارد 
ايــن تومورهــا در زماني كه تشــخيص داده 
بــزرگ هســتند كــه  قــدري  بــه  مي شــوند 
بيمــار به پيوند يك نــاي جايگزين نياز پيدا 

مي كند.

براي مبارزه با افسردگي، صبح 
زود از خواب بيدار شويد

بهداشــت  متخصصــان  همدان پيــام: 
عمومــي در يــك مطالعــه جديــد دريافتند 
بيــدار  خــواب  از  زود  صبــح  كــه  افــرادي 
مي شــوند، شــادتر، ســالم تر و همچنين از 
نظر اندام به مراتب متناســب تر از اشخاصي 

هستند كه صبح ها زياد مي خوابند.
آنان نتيجــه گرفتند افــرادي كه تمايل 
دارند شــب ها تــا ديروقت بيــدار بمانند كه 
اصطالحا به آنها «بــوف» مي گويند، خيلي 
بيشــتر مستعد ابتال به افســردگي، استرس 

يا حتي اضافه وزن هستند.
ديگــر  ســوي  از  ايســنا،  گــزارش  بــه   
اشــخاصي كه صبح هــا زودتــر و راحت تر از 
خــواب بيدار مي شــوند و ســريع تر به انجام 
كارهــاي روزانــه خــود مي پردازنــد، اغلب 
شــادتر و ســالم تر هســتند و از نظر تناســب 
انــدام و مقابلــه بــا چاقــي نيــز در وضعيــت 

بهتري قرار دارند.

درمان التهاب و درد ناشى از آن با استفاده 
از گياهان دارويى

همدان پيــام: در روزگاران گذشــته بــراى درمــان التهــاب و درد ناشــى از آن 
گياهان دارويى مختلفى به كار گرفته مى شــد كــه در اينجا به معرفى چند نمونه 

از آن مى پردازيم. 
 نسخه شماره يك

دارو:  تخم و گياه شنبليله 
مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم

طــرز تهيــه: مقدار ياد شــده را در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ســاعت 
باقى بگذاريد تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان 

ميل كنيد.
 نسخه شماره 2-  دارو براى رفع التهاب دهان و اندام تنفسى

دارو: برگ مريم گلى 
مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم

طــرز تهيــه: مقدار ياد شــده را در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ســاعت 
باقى بگذاريد تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان 

ميل كنيد.
 نسخه شماره 3

دارو: ريشه شيرين بيان
 مقدار مصرف: 2 تا 4گرم

طــرز تهيــه: مقدار ياد شــده را در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ســاعت 
باقى بگذاريد تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان 

ميل كنيد.
 نسخه شماره 4-  داروى ضد التهاب

دارو: تمام گياه زرين گياه
مقدار مصرف: 2 تا 4گرم

طــرز تهيــه: مقدار ياد شــده را در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ســاعت 
باقــى بگذاريد تا دم بكشــد ســپس   صاف كرده روزى ســه بار هر بــار يك فنجان 

ميل كنيد.
 نسخه شماره 5

دارو:  َمرغ شيندان
مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم

طــرز تهيــه: مقدار ياد شــده را در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ســاعت 
باقى بگذاريد تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان 

ميل كنيد.
 نسخه شماره 6

دارو:  برگ و ميوه انگور
مقدار مصرف: 4  تا 10گرم

طــرز تهيــه: مقدار ياد شــده را در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ســاعت 
باقى بگذاريد تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان 

ميل كنيد.
 نسخه شماره 7
دارو: ريشه ختمى

مقدار مصرف:3  تا 5  گرم
طرز تهيه: مقدار ياد شده را در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقى بگذاريد 

تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

همدان پيــام: در گذشــته مردان بــا اينكه زنان در بيــرون از خانه 
كار كنند، مخالف بودند. خوشــبختانه با گذشت زمان، اين اختالف 
نظر كمتر شــده و شاهد آن هستيم كه زنان بسيارى در بيرون از خانه 
شاغل هستند. مهدى دوايى، دكتراى روانشناسى در اين باره عنوان 
كــرد: معمــوالً قبــل از ازدواج زنانــى كه ترجيــح مى دهند به ـسـركار 

بروند، بايد با همسر خود به توافق رسيده و آنها را متقاعد كنند.
يــك ســرى عوامل باعث مى شــود كــه مــردان از كاركــردن زنان 

خوددارى كرده و با سركار رفتن آنها مخالفت كنند.
اقتــدار: مهمترين عاملى كــه براى يك مرد مهم تلقى مى شــود، 
«جايــگاه و اقتدار» اوســت. مردهــا معموال عالقــه دارند كــه از اقتدار 
برخوردار بوده و كســى به آنها تكيه كند و اگر همسر او به سركار برود 
و از نظر مالى يا عاطفى نيازى به او نداشــته باشــد، احســاس رضايت 

نمى كنند.
تعصــب: بعضــى از مــردان معتقدنــد كه اگــر زن به ـسـركار برود، 
بى كفايتــى آنهــا را نشــان مى دهند. در نتيجــه بر اين باورنــد كه اگر 
همســر آنها به ـسـركار برود، مــردم در مورد او چنين تصــورى دارند و 
تعصــب خاصــى روى زن خود نشــان مى دهند و مى گوينــد: «مگه از 

گرسنگى مرده ايم كه تو مى خواهى بروى سركار؟!»
بى اعتمــادى: معمــوالً مردهايــى كــه بــا كار كردن همســر خود 
مخالفنــد، به او «اعتماد» ندارند و با خود تصور مى كنند كه اگر زن به 

سركار برود، جامعه او را خراب مى كند.
ضعــف در مديريــت خانــه: يكى ديگــر از عوامل مخالفــت مردان 
بــا كار كــردن زنان اين اســت كه متاســفانه بعضى از زنــان به محض 
اينكه به ـسـركار مى روند، جايگاه خود را از دســت داده و در مديريت 

خانواده دچار ضعف مى شوند.
ضعــف در ابــراز عواطــف: معموالً فرزنــدان و مرد خانــواده نياز به 
عواطف مادر و زن را دارند كه متاسفانه برخى از زنان با ورود به محيط 
كارى و به علت خســتگى و فرصت نداشتن، نمى توانند عواطف خود 
را ابــراز كرده و يكى ديگر از ضعف هاى خانواده محســوب مى شــود و 

اين مسائل باعث اختالف و بهم ريختن سيستم خانواده مى شود.
و حاال زنان چه راهكارى را بايد در نظر داشته باشند كه مردان با 

شاغل شدن آنها مخالفت نكنند.
به گزارش ســالمت نيوز، زنان قبل از رفتن به سركار، با همسران 

خود به توافق رسيده و براى اين كار دليل منطقى داشته باشند.
زنــان نبايد جايــگاه و اقتدار مــردان را از بين ببرنــد، مثال نگويند 
«من ديگر به تو احتياجى ندارم»، مردها هميشه دوست دارند كه زن 
به آنها تكيه كرده و به كمك هاى او نياز داشــته باشــد و زن مى تواند 

با جلب اعتماد مرد، خيال او را راحت كند و مخالفتى از او نبيند.
زنان با برنامه ريزى مناســب مى تواند مديريــت خانه و خانواده را 

در نظر گرفته و در اين مورد هيچ ضعفى نداشته باشد.

بايــد  ازدواج  ســن  بررســى  در  همدان پيــام: 
توجــه داشــته باشــيم كــه فقــط ســن تقويمــى و 
شناســنامه اى بــراى مــا مهم نيســت بلكــه وقتى 
صحبت از سن ازدواج مى شود، ما به سن عقلى و 

سن عاطفى زوج مورد نظر توجه مى كنيم.
البته فردى كه ســن تقويمى يا شناســنامه اى 
مثــال 25 ســال دارد از نظــر عقلــى، شــناختى و 
عاطفــى بايــد در حــد 25 ســاله ها باشــد ولــى 
احتمــال دارد كــه ايــن گونــه نباشــد؛ يعنى در 
بعضــى مواقــع مــا شــاهد ايــن موضوع هســتيم 
كــه فــردى از نظــر شناســنامه اى، ســن پايينى 
دارد امــا از نظر عاطفى و شــناخت اجتماعى در 
ســطح بااليى اســت و به قولى بزرگ تر از سنش 
رفتار مى كنــد؛ گاهى حتى يــك خانواده را نيز 
مديريــت مى كنــد. بعضــى افــراد هم نســبت به 
ســن شناسنامه اى شــان پختگى الزم را نداشته 
و ماننــد كــودكان رفتــار مى كننــد مثــال مرتــب 
شغلشــان را تغييــر مى دهند و هدف مشــخصى 

در زندگى ندارند.
پــس يادمــان باشــد در ازدواج ســن عقلــى، 
عاطفــى و شــناختى مطرح اســت. حــال بر فرض 
اينكه زوجين تناســب الزم را با هم دارند، باز بهتر 
اســت 3 يا 4 ســالى مــرد بزرگ تر از زن باشــد كه 
البتــه داليل متعــددى براى ايــن كار وجود دارد. 
اول اينكــه خانم هــا زودتــر از آقايان به ســن بلوغ 
مى رســند. بــه همين دليل رشــد اجتماعى شــان 
زودتــر آغــاز مى شــود و به عنــوان يــك زن زودتر 
در جامعــه ديده و پذيرفته مى شــوند و نقش هاى 
متعــددى را بــر عهــده مى گيرنــد؛ در صورتى كه 
پســرها ديرتــر بــه ســن بلــوغ مى رســند و از نظــر 
اجتماعــى نيــز ديرتر بــه عنوان يك مرد شــناخته 
مى شــوند. اين امر باعث مى شود مردها هم ديرتر 

نقش خود را در اجتماع باور كنند.
دوم اينكه با توجه به مســائل فرهنگى كشــور 

مــا، بســيارى از مردهــا تمايــل زيــادى ندارند كه 
از طرف همسرشــان مــورد راهنمايى، ســرزنش، 
شــماتت و مشــاوره قرار بگيرنــد؛ بنابرايــن وقتى 
خانمــى از شــوهرش بزرگتر باشــد، ممكن اســت 
آگاهى ها و دانش او از همسرش بيشتر باشد. اين 
امــر در برخــى مواقــع تاثيراتى منفــى دارد و مرد 
نمى توانــد اين رفتار را تحمــل كند. از طرف ديگر 
آمارهاى طالق در اين شــرايط نشان مى دهد كه 
بســيارى از جدايى ها در ســنين باال رخ مى دهد و 
اين امر درســت در زمانى است كه خانم ها به سن 

يائسگى مى رسند.
اين موضــوع مى توانــد از نظرات ديگــر مانند 
بچه دارشــدن تاثيــرات خاصــى بــر زندگــى فــرد 
داشــته باشــد. ايــن امــر در مردانــى كــه از نظــر 
معنــوى، اجتماعــى و شــناخت اجتماعــى درك 
بااليــى ندارنــد، ممكن اســت به بــروز رفتارهايى 

منجــر شــود كــه مى تواند پايه هــاى زندگــى را به 
شــدت سســت كند. اين عده از آقايــان از اعتماد 
به نفس كمتــرى برخوردارنــد و ترجيح مى دهند 
با زنان بزرگ تر از خــود ازدواج كنند؛ به خصوص 
اگــر خانم ها از نظــر اقتصــادى در وضعيت خوبى 

هم باشند.
عده اى از آقايان هم در كودكى ناكامى هايى 
را نســبت به دريافت حمايت مادرانه داشــته اند و 
به طور ناخــودآگاه به ســمت خانم هايى مى روند 
كه سنشــان باالتر اســت. اصطالحا او را به عنوان 
مــادر در نظــر مى گيرنــد و نــه بــه عنوان همســر. 
از آقايــان هــم كــه اختــالل شــخصيت  عــده اى 
دارنــد، قــدرت تصميم گيــرى ندارنــد و منتظرند 
ديگــران براى آنهــا تصميــم بگيرنــد. در حقيقت 
آنهــا خواهان اين هســتند كه خود را پشــت ســر 
ديگــران پنهان كنند. اين گروه از مردان، بيشــتر 

به سمت ازدواج هاى اين چنينى مى روند. برخى 
انتخاب ها هم به نوعى ناخودآگاه است.

به گزارش ســالمت نيوز، افراد بسيارى وجود 
دارند كه با خانم هايى ازدواج مى كنند كه شــبيه 
جوانــى مادرشــان اســت در حقيقت آنهــا زنى را 
انتخــاب مى كننــد كه شــبيه فــردى اســت كه در 
مــورد  و  كــرده  را حمايــت  آنهــا  دوران كودكــى 
محبت قرار داده اســت. نكته آخــر اينكه دو گروه 
از خانم هــا بيشــتر مــورد توجــه گروهــى خاص از 
آقايان قرار مى گيرنــد؛ خانم هايى كه چهره هاى 
كودكانه داشــته باشند يا زن هايى كه چهره هايى 
پختــه و مادرانــه دارند. معمــوال هر دو گــروه اين 
خانوادگــى  و  زناشــويى  مشــكالت  دچــار  افــراد 
مى شــوند. تنها كســانى در زندگى موفق هستند 
و  عاقالنــه  انتخابــى  براســاس  انتخابشــان  كــه 

شناخت كامل باشد.

رابطه سن و سال با ازدواج

سن عقلى بر سن سجلى مى چربد

مگه گرسنه مونديم كه تو مى خواى برى سر كار !؟

نگرانى در مورد ارتباط والدين 
دروازه اى به سوى
مشكالت مدرسه

مــورد  در  كــه  كودكانــى  همدان پيــام: 
چگونگــى رفتــار والدينشــان بــا يكديگــر نگران 
هســتند؛ بــه احتمال بيشــترى دچار مشــكالت 

روانى مى شــوند. نتيجه يك مطالعه جديد نشان 
مى دهــد؛ كودكانى كــه در مــورد تعارضات بين 
والدى بسيار نگران هســتند به احتمال بيشترى 
در مدرســه دچــار مشــكل مى شــوند، بــه دليل 
مشــغوليت ذهنى در با رابطه والديــن، در توجه 

كردن اختالل به وجود مى آيد.
طبــق تحقيقى كه در ســال 2008 در مجله 

تحول كــودك انتشــار يافت، محققان دانشــگاه 
روچســتر اســتنباط مى كنند؛ اولين حوزه اى كه 
كــودكان به دليل نگرانى در مورد ارتباط والدين 
در آن دچار مشــكل مى شــوند، حوزه مديريت و 

حل مشكالت  است.
بــه گزارش برنــا، در واقع به گفتــه پاتريك 
رواشناســى دانشــگاه  اســتاديار  تــى. ديويــز، 

فهــم  تحقيــق»  ايــن  سرپرســت  و  روچســتر 
اختالف هــاى  بــه  كــودكان  پاســخ  چگونگــى 
ســالمت  بــراى  اولويت هــا  از  يكــى  والديــن 
عمومى اســت». نكته اى كه متأســفانه بسيارى 
از والديــن بــه آن توجــه نمى كننــد و از اثــرات 
مخــرب دعواهــا و اختالفــات خود بــر كودكان 

آگاهى ندارند.
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سؤاالت افقي:

از   - مريــم  حضــرت  خواهــر   -1
واحدهــاي انــدازه گيــري كوچــك 
پايتخــت  بيمارســتان -  2- مديــر 
كانادا - شــان 3- آزادي داشــتن - 
حصيــر 4- دور دهــان - شــاگردانه 
- اختراع ماركوني 5- بريدن شاخه 
هاي درخت - احســاس دشمني - 
عقاب ســياه - باب 6- خوشنويس 
- صدمه و آســيب - ســرمه 7- نزد 
تــوان  آخريــن   - حقــه   - اســتاد 
8- اثــري از عبيــد زاكانــي - اقتدار 
9- عالمــت مصــدر جعلــي - پــول 
نامشــروع - دور كردن از پيش خود 
عــدد   - مــردم  فريــاد  و  داد   -10
برجســتگي  قمــر 11-   - خيطــي 
الســتيك - دروازه بســكتبال - غم 
واندوه - پرنده آش ســرد كن 12- 
پاندول ســاعت - مايوس - افشــاي 
راز 13- پشــت ســر - بــو كشــيدن 
14- قطب مثبت باطري - لقب امام 
دوم (ع) - واحد زلزله 15- مســرف 

است - درفش معروف
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سؤاالت عمودي:

1- بلدرچين - شمشاد - سجاده 2- الفباي موسيقي - قهرماني از مدرسه موشها 
- شــباب 3- ديــوار بلنــد - حامي - تجــارت 4- وقت و زمان چيزي - صد ســال - 
طرف چپ 5- عتيقه - از اثرهاي معروف شــيخ احمد بيغمي 6- زاج ســياه - مركز 
خراســان رضوي - پاره كردن 7- شــليل - رقيب خانمها! - پيمان ناقال 8- ظرف 
ســرخ كردني - پيشــه ور 9- ابزار دست بنا - فارسي زبان - عرق النسا 10- ضمير 
خارجي - متظاهر و رياكار - حاشــيه كتاب 11- آزمايشــگاه - غذايي از تخم مرغ 
12- اســتاندار - اســم - خالــو 13- غير متأهل - عين الناس، قطشــه - حكومت 
ارســطويي 14- محكم كردن - آرزوي عالي - بدن 15- ســوغات و ارمغان - پول 

ژاپن - چارقد
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

گزارش
عكسعكس روز

پيام مردمپيام مردم
mardomi@hamedanpayam.com

صندوق پستي: 65155-666

همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

مراسم ترحيم منصور رحيمى براد

نگاه

نماينده شيروان:
مدارس روستاها به مقاوم سازي و توسعه نياز دارند

همدان پيــام: نماينــده مــردم شــيروان در مجلــس گفــت: مدارس 
روستاها به مقاوم سازي و توسعه نياز دارند. 

رضا حســين نژاد با بيان اينكه مدارس برخي از روســتاها در شرايط 
نامناســبي قرار دارند، افزود: در برخي روســتاها كه نزديك هم هستند 
مانند رباط و قوشــخانه تاســيس يك دبيرســتان مانع از آن مي شود كه 

دانش آموزان به شيروان يا شهرهاي ديگر بروند. 
وي تصريح كرد: از مديركل نوســازي مدارس كشور و استان انتظار 

مي رود در مقاوم ســازي و توسعه مدارس اين مناطق بيشتر تالش كنند 
تــا از ـتـرك تحصيــل دانش آموزان دختر به دليل دسترســي نداشــتن و 

دوري راه جلوگيري شود. 
حســين نژاد در خصوص ـتـرك تحصيل برخي دانش آمــوزان دختر 
بــه علــت نبــودن دبيرســتان در برخــي مناطق اظهــار داشــت: بايد در 
روســتايي ماننــد ينگه قلعه دبيرســتان ســاخته شــود تــا دانش آموزان 

روستاهاي اطراف كه دبيرستان ندارند در آنجا ادامه تحصيل بدهند. 
بــه گــزارش ايســنا، نماينــده شــيروان در مجلــس عنــوان كــرد: با 
پيگيري هــاي انجام شــده يك دبيرســتان دخترانه، پســرانه در يكي از 

مناطق كه چندين روستا به آن دسترسي دارند تاسيس مي شود. 

 آغاز اعطاى وام نوسازى ناوگان 
مينى بوس رانى

همدان پيــام: معاون امور شــهردارى هاى ســازمان شــهردارى ها و 
دهيارى هاى كشور گفت: امكان استفاده از وام كم بهره براى نوسازى 

مينى بوس هاى فرسوده فراهم شده است.
حميدرضــا صارمــى با اشــاره به اينكه يــك هفتــه اى از اعطاى وام 
كم بهره بــه صاحبان مينى بوس هاى فرســوده مى گذرد، گفت: بانك 
عامل معرفى شــده اســت و در صــورت تكميل پرونده بــه تدريج وام ها 

اعطا مى شود.

به گزارش مهر، وى با بيان اينكه نوســازى مينى بوس هاى فرسوده 
بــا همــكارى ســازمان شــهردارى ها و دهيارى هاى كشــور و ســازمان 
حفاظت از محيط زيســت و شــهردارى تهــران انجام مى شــود، افزود: 
بــراى نوســازى مينى بوس هــاى فرســوده مقرر شــده كه شــهردارى و 
ســازمان محيط زيســت هــر كــدام 10 ميليون تومان كمــك بالعوض 
داشــته باشند كه اين اعتبارات تامين شده و آماده است و پرداخت وام 

9 درصدى به مبلغ 20 ميليون تومان نيز آغاز شده است.
صارمــى گفــت: هــزار دســتگاه مينــى بــوس از 1250 دســتگاه 
مينى بــوس فرســوده فعــال در شــهر تهــران تا پايان امســال نوســازى 

مى شوند.

همدان پيــام: يك حقوقدان گفــت: جامعه ما 
در خصــوص طلب مهريــه زن از شــوهرش زماني 
كــه خواهان جدايي نيســت، دچار فقــر فرهنگي 
هســتيم و ايــن بديــن دليل اســت كــه مــردان با 
قوانيــن اســالمي دربــاره  مهريــه آشــنايي كامــل 

ندارند. 
عبــاس برزگــر  در خصــوص فلســفه و ماهيت 
وجودي مهريــه اظهاركرد: خداونــد متعال مهريه 
را بــا توجــه به شــرايط زندگي براي زن قــرار داده 
اســت و به نوعي حمايت مادي و معنوي براي زن 
محســوب مي شــود ولــي ميزاني بر او نيســت، اما 
آنچه كه در اسالم در رابطه با مهريه سفارش شده 
اســت، بر ســبك بودن مهريه اســت نه بر سنگين 

بودن آن. 
وي ادامــه داد: مهريه ســنگين از نظر اســالم 
و معصوميــن مذموم اســت؛ زيــرا مهريه ســنگين 
گاهي اوقات باعث بروز اختالفات و مشكالتي در 
زندگي زناشــويي مي شــود اما براي نزديك شدن 
زوج بــه يكديگــر، قــرآن از تعابير مختلفــي مانند 
هبه يا بخشــش اســتفاده كــرده اســت، در حالي 
كه امــروزه مهريه فلســفه واقعي خود را از دســت 
داده اســت،  زيرا مهريه اي كه اسالم در نظر دارد، 
عــالوه بر ســبك بــودن، ميزاني بــراي آن در نظر 

گرفته نشده است. 
ايــن وكيل دادگســتري بــا بيان اينكــه تعيين 
مهريه براي عده اي از زنان اقوام مختلف به منظور 
كاســبي اســت، عنوان كــرد: البتــه روي صحبت 
مــن بــا عده  معــدودي از زنان اســت كه بــا تعيين 
راهــي  ازدواج،  ابتــداي  از  ســنگين  مهريه هــاي 
اشــتباه را در پيــش مي گيرنــد و فلســفه واقعــي و 
حقيقــي مهريه را زير ســوال مي بردند، زيرا زماني 
كــه دو جــوان در شــرايط نامناســب بــه يكديگــر 
عالقه مند مي شــوند با اين تفكر اشــتباه كه مهريه 
را چه كســي داده و چه كســي گرفته، مهريه هاي 
سنگين تعيين مي كنند. در حالي كه مهريه طبق 

قانون، حق زن تلقي مي شود. 
به گزارش ايســنا، برزگر با اشاره به اين مطلب 
كه ســنگين بودن مهريه عالوه بر از هم پاشيدگي 
خانواده هــا عوامــل مخــرب ديگــري نيــز در پــي 
دارد، خاطرنشــان كــرد: زمانــي كــه خانمــي بــه 
دليل اختالفات خانوادگــي مهريه خود را مطالبه 
مي كنــد ايــن مســاله مي توانــد معضــالت بســيار 
زيادي را در جامعه در پي داشــته باشد، قطعا اين 
موضوع به وجود آمدن بسياري از جرايم ناشي از 
طــالق و از هم پاشــيدن خانــواده  را در پــي دارد. 

بــراي مثال بعــد از جدايــي زن و مــرد از يكديگر، 
فرزندان ممكن است دچار بحران طالق شوند. 

وي بــا بيــان اينكــه مهريــه اگر منطقي باشــد 
مي توانــد باعــث تحكيــم خانــواده شــود، افزود: 
مهريه مي تواند براي زوجه تضميني باشد تا مانع 
از ســهل انگاري زوج در خانــواده شــود؛ امــا اگــر 
هميــن مهريه بســيار كم و ناچيز تعيين شــود مرد 
مي توانــد با پرداخــت آن، زن را رها كند و اگر هم 
مهريه سنگين باشــد زوجه مي تواند از اين مساله 
ســوء اســتفاده كرده و از آن به عنوان اهرم فشــار 

در زندگي استفاده كند. 
مهريــه  اگــر  كــرد:  تصريــح  حقوقــدان  ايــن 
عندالمطالبــه باشــد زن مي تواند طبــق قانون هر 
زمــان كه تمايل داشــت بــراي دريافــت آن اقدام 
كند حتي اين قانــون براي زناني كه هنوز زندگي 
مشــترك خود را شــروع نكرده اند صدق مي كند و 
قانــون اين اجازه را به زنان داده اســت كه تمكين 
را مشــروط بــر پرداخــت مهريه توســط زوج كنند 
و ايــن يــك حق شــرعي بــراي زنــان اســت و آنها 
مي تواننــد از ايــن حــق اســتفاده كننــد؛ هر چند 
زماني كه زن زندگي مشــترك خود را شــروع كرد 
نمي تواند بــه بهانه پرداخت مهريه از شــوهر خود 
تمكين نكند و اين قانون تا زماني قابل اجراســت 
كه زن زندگي مشترك خود را شروع نكرده است. 
برزگر تاكيــد كرد: اگر مهريه عنداالســتطاعه 

باشــد تــا زماني كه مرد اســتطاعت مالي نداشــته 
باشد زن حق مطالبه مهريه را ندارد. 

وي در خصوص قانون ماده 2 محكوميت هاي 
مالــي ادامــه داد: ايــن قانــون يــك قانــون كلي 
اســت و مســاله مهريه را نيــز در برمي گيرد؛ زيرا 
مهريــه بــه عنوان طلبي اســت كه زوجــه از زوج 
دارد و زمانــي كه زوج از پرداخت آن امتناع كند 
طبــق قانون زن مي تواند از قانون محكوميت هاي 

مالي استفاده كند. 
ايــن وكيــل دادگســتري اظهار كــرد: تعيين 
ســقف بــراي مهريه، وجاهــت قانوني و شــرعي 
نــدارد امــا بايد از نظر فرهنگي به شــكلي باشــد 
كــه زوجين يــك حــد معقولــي را كــه مطابق با 
عرف اســت در نظر گيرند اما تعيين ســقف براي 
مهريــه نيــاز بــه نظــر كارشناســي دارد.  برزگــر 
گفت: قانونگذار قوانيــن متعددي را در حمايت 
زنان قرار داده اســت. براي مثال قانون حمايت 
از زنان و كودكان بي سرپرســت، قانون حمايت 
از زنان شاغل و قانون حمايت از زنان سرپرست 
زن  حامــي  هميشــه  دولــت  غيــره.  و  خانــواده 
بــوده و خواهد بــود اما اين مســاله كــه بخواهد 
بودجــه اي بــراي آنهــا تعييــن كند كــه در قالب 
مهريه در نظر گرفته شــود به نظر من اين مساله 
خود باعث تشــويق عده اي از زنان مي شــود كه 
خواهــان ادامــه زندگــي نباشــند و بــا بــه وجود 

آمــدن كوچكترين مشــكلي از همســر خود جدا 
مي شــوند به اين اميد كه دولــت آنها را حمايت 

خواهد كرد. 
ايــن حقوقدان بيــان كرد: مــا در جامعه خود 
در خصــوص طلــب مهريــه زن از شــوهرش حين 
زندگي، دچار فقر فرهنگي هســتيم و اين فرهنگ 
پاييــن جامعه مــا را مي رســاند زيرا زمانــي كه زن 
خواهــان جدايي نيســت امــا مهريه خــود را طلب 
مي كنــد زوج نمي توانــد اين مســاله را قبول كند 
و اين بدين دليل اســت كه مردهاي مــا با قوانين 

اسالم آشنايي كامل ندارند. 
وي در ادامــه گفت: در حــال حاضر در جامعه 
ما بســياري از وظايف به زنان تحميل مي شــود در 
حالي كه شــرع مقدس اسالم اين وظايف را براي 
زنان به عنوان تكليف ندانســته اســت، براي مثال 
اســالم هيــچ گاه نگفته اســت كــه زن وظيفه دارد 
در منزل همســرش غذا درست كند يا به فرزندش 
شــير دهد متاسفانه اين مســائل در جامعه ما جزء 
وظايف زن تلقي مي شــود و اين ناشــي از فرهنگ 
غلط و اشــتباه ماست.  برزگر در پايان افزود: براى 
جلوگيري از مشــكالت بين زوجين در حال حاضر 
بهترين كار اين اســت كــه زوجين قانون و عرف را 
تا حد ممكن مراعات كنند تا مشكالت موجود در 

جامعه كمتر شوند. 

ماهيت و فلسفه مهريه در حقوق 

درباره  مهريه، دچار فقر فرهنگي هستيم 
■ امروزه مهريه فلسفه  واقعي خود را از دست داده است

 همدان پيام: وزيــر آموزش و پرورش از جذب 
25 هــزار دانشــجو در مراكز آموزشــى وابســته به 

اين وزارتخانه خبر داد.
حميدرضــا حاجى بابايــى افزود: ايــن تعداد 
دانشجو از بدو ورود به استخدام آموزش و پرورش 

در خواهند آمد. 
مراكــز  آموختــگان  دانــش  داد:  ادامــه  وى 
پايــان  از  پــس  پــرورش  و  آمــوزش  دانشــگاهى 
دوره تحصيــل كار تدريــس را در مــدارس شــروع 
مى كننــد.  وى در ادامــه از پرداخــت 50 درصــد 
از هزينــه آب، بــرق و گاز مــدارس از محل درآمد 

قانون هدفمندى يارانه ها خبر داد. 
حاجى بابايى خاطرنشــان كــرد: اين طرح از 

اول فروردين ماه سال 91 اجرايى مى شود. 

وزيــر آمــوزش و پــرورش همچنيــن با اشــاره 
به تعطيلــى مــدارس در روزهاى پنجشــنبه هفته 
گفت: هدف از تعطيلى پنجشنبه ها، تغيير نگاه به 
معلمان و نزديك شــدن دانش  آمــوزان به والدين 
خــود بــوده اســت.  وى ايجــاد فرصــت مطالعــه و 
بازتوانــى در معلمــان و دانش آمــوزان را از ديگــر 

اهداف اجراى اين طرح عنوان كرد. 
وى افــزود: امــروز نــوع نــگاه مــا در آمــوزش 
و  بــوده  آموزشــى  مســائل  از  فراتــر  پــرورش  و 
موضوع هاى تربيتى و پرورشــى و توجه به اخالق 

در رأس برنامه ها قرار گرفته است. 

وزير آموزش و پــرورش در ادامه به لزوم تغيير 
در ســاختار آموزشــى كشــور اشــاره كرد و اظهار 
داشــت: از اول مهر ســال آينــده، تحصيل در پايه 
ششــم ابتدايــى آغــاز مى شــود.  حاجــى بابايــى 
افزود: ســاختار نظام آموزشــى در سال تحصيلى 

آينده از سامانه 5 - 7 به 6 – 6 تغيير مى كند. 
بــه گــزارش ايرنا، وى گفــت: بايد به ســمتى 
حركــت كنيم كــه روش هــاى تدريــس و محتواى 
كتاب هــا را تغيير دهيــم.  وزير آمــوزش و پرورش 
همچنين از هوشــمند شــدن مدارس در دو يا سه 
ســال آينده خبــر داد و بيان كرد: بايد هوشــمند 

سازى مدارس را از دوره ابتدايى شروع كنيم. 
وى خاطرنشان كرد: ادارات نوسازى و تجهيز 
مدارس بايد مدارس هوشــمند ايجــاد كنند و اگر 
مدرســه اى هوشــمند نباشــد مورد اســتفاده قرار 
نمى گيــرد.  حاجى بابايى هزينه هوشمندســازى 

هر كالس درس را 27 ميليون ريال عنوان كرد. 
اســاس  بــر  داشــت:  اظهــار  همچنيــن  وى 
برنامه ريزى، عالوه بر كاهش ســاعات درسى بايد 
حجم كتاب ها كاسته شده و به محتواى آن بيشتر 
بها داده شــود كه اين مهم از مصوبه هاى شــوراى 

انقالب فرهنگى است. 

 مدير گروه پژوهش علوم انسانى پژوهشكده برنامه درسى:
استفاده از كليدواژه در يادگيرى مطالب كتاب هاى 

درسى موثر است 
همدان پيام: مدير گروه پژوهش علوم انســانى پژوهشكده برنامه ريزى درسى 
و نوآورى هاى آموزشــى وزارت آموزش و پرورش، استفاده از كليدواژه و برجسته 
ســازى مفاهيــم كليدى مطالب كتاب هاى درســى را در يادگيرى بهتر و ســريع تر 

موثر دانست.
شــهناز هاشــمى درباره مطالعه مطالب درســى و آمادگى بهتــر دانش آموزان 
بــراى ـشـركت در امتحانــات، افــزود: خوانــدن يــك درس در ســاعات متمــادى 
دانش آموزان را خســته مى كند؛ بنابراين، بايد دو يا سه درس را با در نظر گرفتن 

زمانى براى استراحت، در يك روز بخوانند. 
وى در ادامــه اظهــار داشــت: همچنيــن مــرور مطالــب قبلــى و تكــرار آن در 
ـدگارى مطالب در حافظه بلند مدت موثر اســت، ضمن اينكه خالصه نويســى  ماـن

و حاشيه نويسى مطالب درسى براى تقويت حافظه مفيد خواهد بود. 
مدير گروه پژوهش علوم انسانى پژوهشكده برنامه ريزى درسى و نوآورى هاى 
آموزشــى يادآور شــد: مرتب كردن مطالب درســى و بيان آن براى همكالسى ها 

نيز به دانش آموزان كمك مى كند تا بهتر و سريع تر مطالب را به خاطر بسپارند. 
هاشــمى همچنين به خانواده هــا توصيه كرد محيط خانــواده را براى مطالعه 

دانش آموزان به ويژه در ايام امتحانات فراهم كنند و از استرس آنها بكاهند. 
بــه گــزارش ايرنا، وى با تاكيــد بر نقش خانــواده در ميل يادگيــرى فرزندان، 
خاطرنشــان كرد: والديــن مى توانند بــا معرفى غيرمســتقيم الگوهــاى موفق در 

طوالنى مدت، شوق يادگيرى فرزندان خود را افزايش دهند. 
مدير گروه پژوهش علوم انسانى پژوهشكده برنامه ريزى درسى و نوآورى هاى 
آموزشــى با بيان اينكه والدين بايــد همپاى فرزندان به مطالعــه بپردازند، اضافه 
كرد: اين اقدام والدين، احســاس مشــاركت در فرزنــدان را افزايش مى دهد و در 

نتيجه آنان را به درس خواندن ترغيب مى كند. 
هاشــمى تصريح كرد: دست اندركاران مدرســه نيز بايد محيط آرامش بخشى 
بــراى برگزارى امتحانات فراهم كنند؛ چراكه امتحــان خود مرحله اى از يادگيرى 

است و دانش آموزان بايد از فشارهاى روحى و استرس به دور باشند. 
وى ادامــه داد: همچنيــن معلمان بايد از مطالبى كه ســر كالس عنوان شــده 
و در ســطح كتاب درســى و توان دانش آموزان است، ســوال طرح كنند و فرصت 

جبران را به دانش آموزان بدهند. 

با تاكيد بر ارتقاي وضعيت ايمني جاده ها 
روزانه3500 تن در تصادفات رانندگي جهان 

كشته مي شوند 
همدان پيــام: دبيــر كل ســازمان ملــل خواســتار حركت جهانــي متخصصان 
و كارشناســان امور حمل و نقل شــد تا امنيــت جاده ها را در سرتاســر جهان ارتقا 
دهنــد.    بان كي مــون در پيامــي كــه بــه مناســبت روز جهانــي يادبــود قربانيان 
تصادفات جاده اي منتشر كرد، از مسئوالن شهري، كارخانه هاي خودروسازي و 

رانندگان خواست كه در جهت بهبود وضعيت جاده تالش كنند. 
بان كي مون در پيامش تصريح كرده اســت: روزانه حدودا سه هزار و 500 نفر 
در تصادفات رانندگي جهان كشــته و ده ها هزار نفر مجروح مي شــوند. همچنين 

ســوانح جاده اي عامل اصلي مرگ گروه هاي ســني 15 تا 29 ســاله اســت. 
در چارچوبــي كــه بــراي ارتقــاى امنيت جاده هــا تعيين شــده بــه دولت ها و 
بخش هــاي خصوصي مرتبط با اين حوزه تاكيد شــده تا با كمــك يكديگر ايمني 
جاده ها و وســايط نقليه را باال ببرند و آگاهي رانندگان، مســافران و عابران پياده 
را ارتقــا دهنــد. در اين چارچــوب همچنين برعوامل خطرزايي مثل ســرعت باال، 
استفاده از تلفن همراه حين رانندگي، نبستن كمربند ايمني و استفاده نكردن از 
كاله ايمني تاكيد شــده است.  به گزارش ايسنا، پيش بيني شده است كه تا سال 
2020 ميــالدي تعداد مالكان انواع وســايط نقليه دوبرابر شــده و ضرورت بهبود 

وضعيت جاده ها بيش از گذشته احساس خواهد شد. 

معاون آموزش  و پرورش:
سند درس ملي تا پايان سال تصويب مي شود 

همدان پيــام: معاون پژوهش وزير آموزش  و پرورش با بيان اينكه ســند درس 
ملــي هم اكنــون در مرحلــه ويرايش چهــارم كه همان ويراســت  نهايي اســت قرار 
دارد، گفــت: شــوراي عالــي آموزش و پــرورش اين ســند مهم را تا پايان امســال 
تصويــب مي كنــد.  حجت االســالم محي الدين بهــرام محمديان گفــت: در حال 
حاضر تمامي برنامه هاي درســي آموزش و پرورش در راستاي همسوسازي با اين 
ســند مهــم پيش مي رود و پــس از تصويب نهايي آن تا پايان امســال از ســال 91 

محتواي دروس به ترتيب همسو با اين سند تدوين و بازنگري خواهد شد. 

 آموزش و پرورش 25 هزار دانشجو جذب مى كند 

اين  كه  حالي  در  متاسفانه   
رشد  تكنولوژي  و  علم  همه 

نيست  طوري  آموزش ها  كرده، 
پيدا  پرورش  خالق  بچه ها  كه 
حفظ  را  مطالب  بيشتر  كنند. 
امتحان  و  تست  به  و  مي كنند 
دوره  مي كنند.  اكتفا  نمره  و 

مهمي  دوران  خيلي  كه  ابتدايي 
و  پايه اي  آموزش ها  بايد  است 

كه  توجهي  اما  باشد،  اساسي 
داشته  امر  اين  به  معلمان  بايد 

بخش  رضايت  خيلي  باشند 
نيست.

تلفني تماس 

بروند  مي خواهند  كه  نمايندگاني 
و قانون تصويب كنند خودشان 

لطف كنند از همين ابتداي راه 
قانون را زير پا نگذارند. مگر 

تعيين  تبليغ  براي  قانوني  مهلت 
نكرده اند؟پس چرا يك عده از 

هر فرصتي براي تبليغ و جذب 
!!! رأي استفاده مي كنند... 

محفوظ نام 

هميشه در خبرها و محافل 
مختلف عرب ها را به باد نقد و 
انتقاد مي گيريم كه به خانم ها 

اجازه رانندگي نمي دهند، با آن 
و مي گوييم  مي كنند  مخالفت 

كه ما ايراني ها چقدر متمدن و 
بافرهنگ و به روز هستيم كه 

چنين اجازه اي مي دهيم، اما چه 
فايده؟

معلوم نيست چرا تا برف يا 
باران مي بارد سيستم حمل و 
نقل استان ما مختل مي شود؛ 

مزايده  آگهي 
در پرونده كالسـه2152/90/اج اجرايي طي رأي صادره از شعبه- شوراي حل 
اختـالف همدان آقاي مهدي داوري نژاد محكومند بـه پرداخت مبلغ پرداخت 
مهريـه عين 30 مثقال طال 18 عيار ريال به عنوان اصل خواسـته در حق خانم 
فاطمـه داوري و مبلـغ 297,897,491 ريـال، 14,894,875 ريـال به عنوان 
نيمعشـر دولتـي لذا با توجه بـه اينكه محكـوم عليه- عليهما- عليهم نسـبت 
بـه برائـت ذمه خويش اقدامـي نكرده اند ايـن اجرا به درخواسـت محكوم له، 
 90 /9 لهمـا، لهم اقدام به توقيف اموالي به شـرح ذيـل نموده كه در تاريخ 21/
10صبـح اقدام به عمليـات مزايده جهـت تأديه دين محكـوم عليه،  سـاعت 
عليهمـا، عليهـم مي نمايـد معهـذا كسـاني كـه تمايل به شـركت در مزايده 
دارنـد مي تواننـد در مـدت پنـج روز قبـل از روزي كه براي فـروش معين 
شـده اسـت اموال مشـروحه ذيل را مالحظه نمايند ضمنـًا مزايده در دايره 
اجـراي احـكام مدني شـوراي حل اختـالف همـدان برگزار مي گـردد. يك 
16 به شـماره ثبت  /52 بـاب گاراژ واقـع در خيابـان اراك به شـماره ملك 
21 صفحه 253 به مالكيت آقاي مهدي داوري نژاد به مسـاحت  5696 دفتـر 
300 مترمربـع در داخـل گاراژ تعميـرگاه وسـيله نقليـه وجـود دارد و دو 
درب مي باشـد كـه ملـك مذكور در اجاره مي باشـد القاي ملك بـا توجه به 
مشـخصات بـه عمل آمـده متعلق به آقاي مهدي داوري مي باشـد كه ارزش 
1,300,000,000 ريال معادل يكصد و سـي  ملـك با توجه به موقعيـت منطقه 
ميليـون تومـان تعييـن گمـارد و (ضمنـًا دو دانگ از شـش دانـگ ارزيابي 
گرديد) بديهي اسـت برنده مزايده كسـي تلقي مي گردد كه بيشـترين قيمت 
پيشـنهاد نمايد و مي بايسـت ده درصدي را في المجلس و مابقي را ظرف مدت 

يـك مـاه تأديـه كنـد.
مدير اجراي احكام شوراي حل اختالف همدان

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه- اجرايي طي رأي صادره از شـعبه- شـوراي حل اختالف 
همـدان اقاي هومـن شمسـي پور  محكومند بـه پرداخت مبلـغ 20,054,864 
ريال به عنوان اصل خواسـته در حق آقاي حسـين باباشهابي و مبلغ 925,000 
ريـال به عنوان نيمعشـر دولتي لذا با توجه بـه اينكه محكوم عليـه- عليهما- 
عليهم نسـبت به برائـت ذمه خويش اقدامي نكرده اند اين اجرا به درخواسـت 
محكـوم لـه، لهمـا، لهم اقـدام به توقيـف اموالي به شـرح ذيل نمـوده كه در 
تاريـخ 90/9/27 سـاعت 10 صبح اقدام بـه عمليات مزايده جهـت تأديه دين 
محكـوم عليه، عليهما، عليهم مي نمايد معهذا كسـاني كه تمايل به شـركت در 
مزايـده دارند مي توانند در مدت پنج روز قبـل از روزي كه براي فروش معين 
شـده اسـت اموال مشـروحه ذيل را مالحظـه نماينـد ضمنًا مزايـده در دايره 
اجـراي احكام مدني شـوراي حل اختالف همـدان برگزار مي گـردد. دو تخته 
فرش زرنيم دسـتباف حسـين آباد نقشـه  ماهي زمينه الكي و بـا توجه به عرف 
بـازار 21,000,000 ارزش دارد بديهي اسـت برنده مزايده كسـي تلقي مي گردد 
كه بيشـترين قيمت پيشـنهاد نمايد و مي بايسـت ده درصدي را في المجلس و 

مابقـي را ظـرف مـدت يـك مـاه تأديـه كنـد.
مدير اجرايي احكام شوراي حل اختالف همدان 

فقدان سند مالكيت  آگهي 
آقاي نعمت ا... چهاردولي با تسـليم دو برگ استشـهاد محلي كه در دفتر اسـناد 
رسـمي شـماره 5 ماليـر گواهي گرديده مدعي اسـت كه سـند مالكيـت اعياني 
شش دانگ پالك 2043 8305/14267 واقع در بخش يك مالير ذيل ثبت 52499 
صفحـه 381 دفتـر 364 ثبت و صادر گرديده در اثر جابجايي مفقود شـده لذا به 
اسـتناد تبصره الحاقي ماده 120 آييـن نامه قانون ثبت مراتب اعالم تا در صورتي 
كه كسـي مدعي انجام معامله مي باشـد از تاريخ انتشـار ايـن آگهي به مدت ده 

روز اعتـراض كتبـي خود را بـه اداره ثبت اسـناد و امالك مالير اعـالم نمايد در 
غير اين صورت پس از انقضا مهلت مقرره نسـبت به صدور سـند مالكيت المثني 
اقـدام و سـند مالكيت اوليه از درجه اعتبار سـاقط و باطل تلقـي مي گردد ضمنًا 
برابر سـند رسمي 147042 - 87/5/8 دفتر يك مالير نزد بانك صادرات مركزي 

مالير در رهن اسـت.
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير – احمد رضايي 

فقدان سند مالكيت  آگهي 
آقـاي نعمـت ا... چهاردولـي با تسـليم دو برگ استشـهاد محلي در دفتر اسـناد 
رسـمي شـماره ........ مالير گواهي گرديده مدعي است كه سـند مالكيت اعياني 
شـش دانگ پالك 2043 مورخ 8305/14270 واقـع در بخش يك مالير ذيل ثبت 
52503 صفحه 397 دفتر 364 ثبت و صادر گرديده در اثر جابجايي مفقود شـده 
لذا به اسـتناد تبصـره الحاقي ماده 120 آيين نامه قانـون ثبت مراتب اعالم تا در 
صورتي كه كسـي مدعي انجام معامله مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 
ده روز اعتـراض كتبي خود را به اداره ثبت اسـناد و امـالك مالير اعالم نمايد در 
غير اين صورت پس از انقضا مهلت مقرره نسـبت به صدور سـند مالكيت المثني 
اقـدام به سـند مالكيت اوليه از درجه اعتبار سـاقط و باطل تلقـي مي گردد برابر 
سـند رسـمي 147042 مورخ 87/5/8 دفتـر يك مالير نزد بانـك صادرات مالير 

در رهن اسـت.
آگهي مزايده رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير – احمد رضايي 
در پرونـده كالسـه 2027/89 اجرايي طي رأي صادره از شـعبه 9 محاكم عمومي 
همدان دسـتور فروش 6 دانگ پالك ثبتي 2500/1945/1 حومه بخش سه همدان   
خواهان: طاهره كاظمي و خوانده: حميد كاظمي واقع در همدان انتهاي هنرسـتان 
بلـوار بعثت ابتداي كوچـه قهرمان پالك 257 عرصه ملـك 317/75مترمربع كه 
28 مترمربع در تعريض قرار دارد اعيان شـامل يك ساختمان 1/5 طبقه مساحت 

همكـف160 مترمربع زميـن به مسـاحت 75 مترمربع قابل سـكونت داراي 
امتيازات شـهري ارزش 6 دانگ 4,050,000,000 ريال ارزيابي شـده اسـت كه اين 
اجرا وفق مواد 9 و 10 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشـاع مصوب 1357 
نسبت به فروش مال غير منقول اقدام مي نمايد به 1390/9/27 ساعت 10 تا 9/30 
در محـل اين اجرا مزايده برگزار مي گردد كسـاني كه مايل به شـركت در مزايده 
هسـتند مي تواننـد پنج روز قبل از ايـن تاريخ از ملك فوق الذكـر بازديد نمايند 
بديهي اسـت برنده مزايده كسـي تلقي مي گردد كه بيشـترين قيمت را پيشنهاد 
نمـوده و 10 درصـد آن را في المجلس و مابقي را ظرف يك ماه تأديه نمايد در غير 

اين صورت ده درصد واريز شـده به نفع دولت ضبط خواهد شـد.
دادورز اجراي احكام حقوقي دادگستري همدان 

 آگهي فقدان سند مالكيت 
آقاي حمدا... صنعتي با ارائه دو برگ استشـهاديه محلي مصدق به مهر دفترخانه 
3 اسـدآباد همدان مدعي اسـت كه يك جلد سـند مالكيت سـه دانگ مشـاع از 
ششـدانگ يك قطعه زمين مخروبه به شماره پالك ثبتي 691/1  واقع در اسدآباد 
بخش شـش همـدان كه به نامش  ذيـل ثبت 16306 صفحه386 دفتر 99 سـابقه 
ثبت دارد و نزد كسـي در بيع شـرط نيسـت به علت جابجايي مفقود گرديده لذا 
به اسـتناد تبصره الحاقي به مـاده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وسـيله آگهي 
مي شـد تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود سـند مالكيت نزد خود باشد از 
تاريخ انتشـار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسـناد و امالك اسـدآباد 
مراجعه و ضمن ارائه اصل سـند مالكيت و يا سـند معامله  اعتراضي كتبي خود را 
تسـليم نمايد در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسـيدن اعتراض و يا در صورت 
اعتراض چنانچه اصل سـند مالكيت ارائه نشـود سند المثني به نام متقاضي صادر 

و تسـليم خواهد شـد. 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد- متقي
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نه اي كه وجود دارد مي توانند از طريق شيوه هاي زير با 
مه در ميان گذاشته و خواستار پيگيري موضوع باشند
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همدان پيــام: در يك برداشــت، تعزيه يادآور 
سه مضمون تاريخ، اسطوره و مذهب است. 

اين هنــر در يــك صحنه شــبه تئاتــري وقايع 
مهم عاشــورا و قيام امام حســين (ع) را به صورت 
نمايشــي روايت مي كند و داراي ابعاد گســترده، 
محتــواي ژرف و خاســتگاه هايي اســت. ســاختار 
بيــان  تاريــخ،  بــر تصويــر  تعزيــه مبتنــي  اصلــي 
اســطوره اي و محتــواي مذهبــي اســتوار اســت. 
مي تــوان گفت كه «تعزيه» يك آيين كامل اســت. 
مي دانيــم كــه همــه آيين هــا نمايشــي هســتند، 
از  ايــن آييــن كار دراماتيــك و نمايشــي  امــا در 
آيين هــاي ديگــر بيشــتر اســت. هــدف از برپايي 
اين آيين نمايشــي در آغاز به اين منظور بوده كه 
براي بزرگداشــت شــخصيتي كه از لحاظ تاريخي 
و مذهبــي بــه او احترام مي گذاشــتند، مراســمي 
برگــزار كننــد، اما به مرور اين نمايــش قدرت پيدا 
كــرده اســت. تعزيــه در ترغيب مردم بــه مذهب و 
راســخ تر نمودن مردم به اعتقاداتشان بسيار مؤثر 
بوده اســت؛ البته در برخي مواقع نيز تعزيه رنگ و 
بوي سياسي به خود گرفته و به اهرمي براي ضربه 
به حاكم زمان تبديل شده است. (مانند دوره رضا 

شاه و پايان دوره محمدرضا شاه پهلوي)
 تعزيه و اسطوره  �

بــه  اقــوام  اعتقــادات  دربرگيرنــده  اســطوره 
موضوعــات گوناگــون اســت. بــدون ترديــد بيان 
واقعه مصيبت بار عاشــورا و شــهادت امام حســين 
(ع) در آييــن و هنر بومي ايران بر اســاطير قبل از 
آن مبتني اســت. اگرچه در ايــن مورد نظريه هاي 
زيــادي عنوان شــده اســت، ولــي بي گمــان قيام 
عاشــورا در تاريــخ دينــي مــا و در روايــت هنــري 
تغزيه هايمان تغييرات زيادي پيدا كرده اســت و با 
روايت تاريخي اش تفاوت هايي دارد و اين مســلم 
است كه اين نمايش از تاريخ را يك ذهنيت ايراني 
و شيعي ســاخته و پرداخته است به غير از آن اين 
روايــت را بــه زبــان و گويش مــردم مــا برگردانده 
اســت و به همين دليل اســت كه جنبه اساطيري 
تعزيه بسيار قوي است. شالوده اصلي تعزيه يعني 
شــعر و موســيقي نيز دو هنر بســيار ســمبوليك و 

انتزاعي است.
شــعر تعزيه سرشار از نشانه، ســمبل و تمثيل 
اســت و موســيقي آن داراي معناي زيادي است. 
همــه اجــزاي تعزيه عناصــري قراردادي هســتند 
كــه در كانون يــك روايت گرد هم جمع شــده اند 
و هر يك مبتني بر قراردادهايي هســتند كه مورد 
پذيــرش جامعه انــد. تمــام مســأله اين اســت كه 
در تعزيــه كه روايتي اســطوره اي اســت «اســطوره 
شــهادت» كه از تاريخ باســتان در ذهنيت جمعي 
و قومــي مــا مــورد احتــرام اســت، حفــظ و تكرار 
مي شــود. بدون ترديد اســطوره شــهادت و تعزيه 
ريشــه در آيين هايي چون مصائب ميترا و ـسـوگ 
ســياوش دارد. در فرهنــگ ايران زمين، پيوســته 
قهرمانــي برتــر و انســاني كامــل حضــور داشــته 
اســت. نمونه اين انســان كامل و قهرمــان برتر در 
تاريخ اســطوره اي ايران، ســياوش است. سياوش 
در فرهنــگ ايــران شــخصيتي مذهبــي به شــمار 
مي رفتــه و جنبه روحاني و معنوي داشــته اســت. 
نقــل و روايــت افســانه اي و تاريخــي همــه بيانگر 
قداست شخصيت اســطوره اي سياوش و ملكوتي 
ـمـرگ  بــا  اســت.  ايــران  او در جامعــه  پنداشــتن 
ســياوش اســطوره شــهادت و قداســت او در بطن 
فرهنــگ ايــران زميــن شــكل مي گيرد و هــزاران 
ســال مــردم بخــارا هر ســاله بر ـمـرگ ســياوش و 
كشــته شــدنش نوحه ســرايي مي كردند و قواالن 
ســرودهايي بــه نــام «كين ســياوش» در ـسـوگ او 
مي خواندنــد و در ســالگرد شــهادتش بــه زيــارت 
مــزارش در سياوشــگرد مي رفتند و مي گريســتند 
و قربانــي مي كردند. با گســترش اســالم در ايران 
و گرويــدن مــردم ايران به دين اســالم و پذيرفتن 
مذهــب تشــيع، بــه تدريــج در شــيوه رفتارهــاي 
فرهنگي و تفكر و باورهاي ديني و پنداشــت هاي 

عامــه مــردم دگرگوني هايــي پديــد آمــد. برخي 
از رفتارهــا و عقايــد و رســوم كيش هــاي پيشــين 
ايرانيــان كــه بــا ســاختار فرهنگــي و انگاره هــاي 
دينــي مذهبــي و احكام و اصول اســالمي مذهب 
تشــيع مطابقت نداشــتند و يــا احتماالً بــا آنها در 
تعارض بودند، رفته رفته كنار گذاشــته و فراموش 
شــدند و مجموعــه اي از رفتارها و عقايد و رســوم 
اســالمي جاي آنها را گرفتند. رفتارهــا و باورها و 
آدابــي  هم كه بــا انگاره هاي اجتماعــي و فرهنگ 
اســالمي معارض نبودند، كم كم در صورت و معنا 
تغييراتي يافتند و با عناصر اســالمي در آميخته و 
صبغه مذهبــي گرفتند و همراه با رفتارها و باورها 
و آداب مذهبــي تــازه بــه حيــات اجتماعــي خود 

ادامه دادند.
در فرهنگــي دينــي ايــران پيــش از اســالم و 
نخســتين ســده هاي اســالمي؛ اگرچــه حماســه 
شهادت سياوش بن مايه و بافتي قدسيانه داشت. 
ليكن براي شــيعيان مبشر نجات و رستگاري نبود 
نيازهــا و آرمان هــاي دينــي  بــه  و نمي توانســت 
آنــان پاســخ دهــد و هيجان هاي مذهبي شــان را 
فرونشــاند. ســياوش قهرمانــي از فرهنگــي ديگر 
و شــهيري از كيــش و آيينــي ديگر بــود. ايرانيان 
مسلمان اين بشــارت را در قهرمانان مقدس خود 

در تاريخ تشيع جستجو مي كردند.
حماسه شــهادت امام حسين (ع) شكلي تازه 

در عرصه فرهنگ "شــهادت" پديد آورد و پاسخي 
درخور به خواست ها و آرزوهاي مردم شيعه ايران 
داد. حســين قهرمانــي بــود كه داســتان آزادي و 
حق جويي او اســطوره  شــهادتش را مي برازيد و بر 

تارك حماسه هاي قهرماني مي درخشيد.
او شــهيد آزاده اي بــود كــه در عرصــه زندگي 
دنيــوي قامتــي افراشــته و همتــي كوه ســان و در 
كارزار ـمـرگ و زندگــي اراده آهنين و انديشــه اي 
استوار و سســتي ناپذير داشت. اين قهرمان تاريخ 
تشــيع با شهادتش آييني نو و جنبشي انقالبي در 
فرهنگ شــهادت در جامعــه مذهبي ايــران پديد 
آورد؛ هرچند دو واقعه مرگ ســياوش و شــهادت 
امام حســين (ع) با يكديگر فرق دارند و هر يك از 
اين دو حماســه ويژگي هــا و پيام هاي خاص خود 
را دارنــد ليكــن هر دو حماســه بر اين اصــل بنياد 
نهاده شــده اســت؛ "خوني كه از بي گناه به زمين 

ريخته شد تا ابد خون خواهي مي كند". 
تفاوت اساســي ميــان اين دو حماســه، بنا بر 
نظر كارشناســان، در انديشــه سياسي و در اسالم 
معاصر در اين اســت كه اسطوره قهرماني سياوش 
ايمان به نيروي انتقام را در مردم بر مي انگيخت و 
مــردم را نويد مي داد كه الهه انتقام ســرانجام داد 

ستمديدگان را از ستم پيشگان خواهد گرفت.
در صورتي كه حماســه شــهادت امام حسين 
(ع) نيروي دادخواهي و آرمان پيروزي بر ســتم را 

در دل مــردم ديندار بــر مي انگيزاند و شــيعيان را 
براي مبارزه با نظام هاي اســتبدادي و ايســتادگي 

در مقابل جور و ستم حاكمان فرا مي خواند. 
آيين تشييع تابوت تمثيلي پيكره سياوش در 
نمايش مناسك سالمرگش و آداب سرودخواني، 
مرگــش  بــر  «گريســتن»  و  مــردم  «نوحه ســرايي» 
الگوبــرداري شــيعيان  بــراي  را  زمينــه فرهنگــي 
مي كنــد.  فراهــم  سوگواري هايشــان  مراســم  در 
بــه ايــن گونــه «تابــوت گردانــي» «نخل بــرداري» 
آداب «نوحه گــري» و «گريــه و مويــه» در ســالگرد 
شــهادت ســاالر شــهيدان كربــال و نمايش هــاي 
آييني و سوگواري «دسته گرداني»، «سينه زني» و 
«تعزيه خواني» در مراسم سوگواري عاشورا پديدار 
مي گــردد. نمايش واقعه «مصايــب ميترا» در ميان 
ايرانيان مهرپرســت و سوگ ســياوش در «تراژدي 
ســياوش» در ايــران بــه احتمال قــوي اصلي ترين 
نمونه هــا از آيين هاي قدســيانه ايرانيان باســتان 
و زمينه ســاز نمايــش واقعه «مصايب امام حســين 
شــكل گيري  در  و  بــوده  كربــال  واقعــه  در  (ع)» 

نمايش آييني تعزيه خواني تأثير داشته اند.
در دوره صفويه كه پاي ســفرنامه نويســان به 
ايران باز شــد، تعزيه بســيار مورد توجه آنها قرار 
گرفــت. آنها تعزيه را بــا نمايش مذهبي اروپا در 
قرون وســطي مقايســه كردند؛ البتــه تعزيه قابل 
مقايسه با نمايش هاي مذهبي در غرب هست. در 
قرون وسطي نمايش هايي در جلوي كليساها برپا 
مي شد. اين نمايش آييني براي بزرگداشت زندگي 

شجاعانه و شهادت حضرت مسيح (ع) بود.
بنابرايــن همانگونه كــه يونانيــان از نمايش 
يــا  يونيســوس  بزرگداشــت  و  نيايــش  آيينــي 
باكــوس، خــداي تاكســتان ها و باروري و شــور 
نمايش هــاي  ســاختن  در  عارفانــه  جذبــه  و 
كالســيك تراژدي و كمدي خــود بهره برده اند، 
ايرانيان شــيعه نيز در ساختن تعزيه و به نمايش 
بــه  سيدالشــهدا  مصايــب  حديــث  و  درآوردن 
ســنت نمايش هــاي آييني ايرانيان قديم چشــم 
داشــته اند و از شيوه اجراي مناسك و آيين هاي 
كهــن مذهبي و پــاره اي از عناصر اســطوره اي و 
حماســي ســازنده نمايش هــاي آيينــي اســتفاده 
كرده انــد. بــدون ترديد برپايــي مراســم تعزيه در 
اروپــا بــه دليل مســابقه ذهنــي آن، بســيار مورد 
 1991 ســال  در  البتــه  مي گيــرد؛  قــرار  توجــه 
مراســم تعزيه براي اولين بار در  يكي از شــهر هاي 
فرانســه اجــرا شــد و بســيار مــورد اســتقبال قــرار 
گرفــت و تماشــاگران كه نه بــه زبان آشــنا بودند 
و نه المان هاي موســيقي را مي شــناختند و شايد 
هم شــناخت دقيقي نســبت به امام حســين (ع) 
نداشــتند؛ شــديداً گريه كردند چرا؟ زيــرا تعزيه 
يــك اثــر دراماتيــك اســت و بــار دراماتيــك در 

تعزيه بسيار قوي است.
مرضيه غالمى
 كارشناس امور پژوهشى هنر و ميراث فرهنگى

گذرى بر اسطوره تا تعزيه

كــه  اســت  مهــم  نكتــه  ايــن  يــادآوري 
تعزيه خوانــي بيــرون از حــوزه مســجد و منبر و 
حيطــه عمــل و نفوذ دســتگاه رســمي مذهب و 
دور از نظــر و رأي جامعــه روحانيــت در ميــان 
تــوده مــردم دينــدار و متعصــب كوچــه و بــازار 
دوره صفويــه شــكل گرفــت و تكويــن يافــت. 
تعزيه خوانــي در مســير تكاملــي خــود در پــي 
مراســم دســته گرداني هــاي مذهبــي در دهــه 
اول محــرم و دهه آخــر صفر پديد آمــد و با اين 
مراســم آميخــت و همراه شــد. پيــش از آن كه 
تعزيه خواني صورت نمايشي به خود گيرد و در 
ميدان ها و ســكوي تكيه ها ارائه شود به صورت 
شبيه گرداني در دســته هاي عزا آشكار گرديد. 
به اين ترتيب در دسته هاي سينه زني كساني را 
شــبيه امامان و شــهيدان در مي آورند و سوار بر 
چهــار چرخه مي كردند و در گذرها و محله هاي 
در  شــبيه ها  از  يــك  هــر  مي گرداندنــد.  شــهر 
حالي كــه زبان حال شــهيدي را بيان مي كرد، 
صحنه هايــي از وقايع كربال و مصايب شــهيدان 
را بــا ـحـركات و رفتارهاي مناســب و ســنجيده 
نــوع شــبيه گرداني  ايــن  مي نمــود. رفته رفتــه 
تحول يافــت و به صورت نمايش آييني مذهبي 
«شــبيه خواني» يــا «تعزيه خوانــي» درآمــد و در 
صحنــه و ســكوي ميــدان و تكيه جــاي گرفت. 

تعزيه خوانــي در دوره قاجــار تحــول يافت و در 
دوره ناصري به اوج شــكوفايي و درخشــندگي 
خود رســيد و جاذبه خاصي در ميان توده مردم 

يافت. 
تــا  مي كوشــيدند  قاجــار  دوره  در  مــردم 
مجالــس تعزيــه هــر چــه بــا شــكوه تر و درخــور 
قهرمانان دينــي در تكيه هاي محلي و ميدان ها 
ديگــر  ســوي  از  شــود.  برگــزار  كاروانســراها  و 
دربــار و درباريــان و حكومت و اعيان و اشــراف 
نيــز به داليــل مختلــف سياســي و اجتماعي از 
تعزيه خوانــي حمايــت مي كردنــد و هميــن امر 

باعث شد تا بازار تعزيه خواني رونق يابد.
از اواخــر دوره قاجــار رفته رفته تعزيه خواني 
جالل و شــكوه پيشــين خود را از دســت داد و رو 
به افول گذاشت عواملي مانند تحول اجتماعي، 
اقتصــادي و ســيطره روز افــزون فرهنــگ غرب و 
زندگي ماشــيني و مخالفت برخي روشــنفكران و 

متجددان در اين امر تأثير داشتند.
در دوره پهلــوي، رضاخان تعزيــه را تحريم 
كرد. داليل سياســي و نگراني از شــورش مردم 
در لــواي مراســم تعزيــه و نفوذ فرهنــگ غرب و 
تجددگرايــي از جملــه عوامــل مهم ايــن تحريم 
بــود، امــا جامعــه مقابله كــرد از آن پــس تعزيه 

مبناي تئاتر ملي ايران شد.

 براي حفظ و نگهداري تعزيه ها چه بايد كرد؟
تعزيه خواني در صورتي مي تواند از صورت ايســتايي خــود درآيد و در جامعه 
متحول امروز باقي بماند و همچون گذشــته جاذبه نمايشي در ميان همه طبقات 
مــردم پيــدا كند و بر روح و احســاس تماشــاگران نقــش و تأثير بگذارد تــا بتواند 
ويژگي هاي جامعه ســنتي مذهبي گذشــته را كه اين شــكل نمايش آييني از آن 

جوشيده و بيرون تراويده است، به جامعه امروز ايران بازگرداند.
تعزيــه بايــد از لحــاظ معنايــي و صــوري تغييــر يافته و بــا نظــام اجتماعي 
فرهنگــي و دينــي جامعــه و ويژگي هاي ذهنــي مردم امــروز هماهنگ و همنوا 

شود.
چون محقق شدن راهكار نخست ناممكن است، پس بايد در مورد راهكار دوم 
تمام توان و قابليت هاي فرهنگي و هنري خود را به كار گرفت. اگر دگرگوني هاي 
دروني و بيرونــي در تعزيه روندي طبيعي بپيمايد و همگام با دگرگوني هاي ديگر 
عناصر مادي و معنوي فرهنگ و در پاســخ به نيازهاي و خواست هاي جامعه رفته 
رفته شــكل گيرد، تغزيه خواني ماندگار خواهد شــد و در ميان گروه هاي مختلف 
مــردم جاذبه خواهد يافت. همچنين اگر اين دگرگوني ها مطابق با ســليقه و ذوق 
فرهنگي اشــخاص با بهره گيري از ارزش هاي هنرشــناختي نويــن به تعزيه اعمال 
گردد، تعزيه بر بنياد تئاتر امروز بازســازي مي شود. اين در حاليست كه ندانسته، 
تعزيــه را با دســت خود نابود كرده ايم عالوه بر اين در ايــن صورت ديگر نمي توان 

به تعزيه معنا و مفهوم سنتي داد.
بنابرايــن، بايــد كوشــيد تــا تعزيه خوانــي را همچــون ميــراث اجتماعــي، 
فرهنگي گذشــتگان و به عنــوان عنصري فرهنگي هنــري از «بقاياي فرهنگي» 
ميراث نســل ها حفط كنيم و نگذاريم تا از هم فروپاشــيد و نابود گردد. بهترين 
راه آن اســت كه تعزيه را به صورت بكر و اصيل در فضاي تكيه ها يا حســينيه ها 

همه ساله در ماه هاي سوگواري محرم و صفر براي عالقه مندان برگزار كنيم.

نقش تن پوش
همدان پيــام: اصيل ترين تن پوش مردمان در قديم از آن ايرانيان بوده اســت 
و ديگــر جوامع با بهره گيري از داشــته هاي ايرانيان در زمينه لباس، تن پوش هاي 
خود را طراحي كردند. پوشــاك مادها داراي شــلواري بود كه بســيار مورد توجه 
اروپاييــان قــرار گرفــت و ايــن نشــان دهنده هميــن نكته اســت كه مــا مي توانيم 

پوشاكي فراتر از سنت خود داشته باشيم.
هخامنشــيان نيــز از فرم هاي ”دراپه“ در پوشــاك خود اســتفاده مي كردند و 

اين فرم بسيار مورد توجه طراحان بزرگ اروپا قرار گرفت.
دوره ساســانيان عطــف ارتباطات ايــران و كشــورهاي غربي اســت. در زمان 
ساســانيان به دليل تبادل فرهنگي ايران و غرب پوشش ما تا حدودي تغيير كرد. 
حضور اسالم در ايران، تحولي را در پوشش ايرانيان به وجود آورد كه امروز از آن 
به عنوان پوشاك اسالمي ياد مي شود و پوششي كه بعدها در ايران باب شد ادغام 
لباس ايراني و لباس اعراب بود. اين به آن معناســت كه ايرانيان هميشــه بهترين 
را انتخاب مي كردند و هيچ گاه از پوشــش ديگــر فرهنگ ها تأثير نمي گرفتند. اگر 
اروپايي هــا به ايــران مي آمدند، اين اروپايي ها بودند كه با پوشــش ايراني خود را 
تغيير مي دادند. بسياري از اروپايي ها به گونه اي شيفته پوشاك ايراني مي شدند 

كه با لباس ايراني به كشورشان بازمي گشتند. 
ايرانيــان در گذشــته بــه آنچه بودنــد افتخار مي كردنــد و صــادرات پارچه در 

دوران صفويه به اوج خود رسيد.
اما در دوره قاجار دولتمرداني پا به صحنه گذاشــتند كه پنداشتند اروپايي ها 
با فرهنگ انــد و مــا بايد از آنها بياموزيــم و زن هاي قاجــاري را از هويت اصلي دور 
كردنــد. حكومــت قاجار عالوه بــر اينكه ميراث فرهنگــي ما را بر بــاد داد، ميراث 

فكري ما را نيز از ما گرفت.
به ياد داشــته باشيم اطرافيان ابتدا شــكل ظاهري ما را مي بينند، سپس با ما 
صحبت مي كنند. عالوه بر آن كشوري هستيم كه متنوع ترين و زيباترين پوشاك 

را از لحاظ بومي و سنتي دارا هستيم. 
اين هــا گزيده هايــي از گفته هــاي كارشناســان حاضــر در دوميــن جشــنواره 
"نقــش تــن پــوش"  بود كه در  تاالر فارابي دانشــگاه هنر تهران برگزار شــد. گويا 
اين جشــنواره به هدف معرفي و شناســايي ريشــه هاي تاريخي لباس در فرهنگ 

ايرانيان برپا شده است. 

 تعزيه در طول تاريخ 

زيستگاه حياط وحش" لشگردر"
همدان پيام: زيســتگاه حياط وحش"لشــگردر» منطقه اي حفاظت شده است 

كه يكى از چشم اندازهاى طبيعى حيات وحش استان همدان مى باشد.
اين منطقه در محدوده اى به وســعت 16 هزار هكتار در شــرق و جنوب شرقى 
مالير و در ميان دو رشته كوه بلند به نام كوه سرده از شمال غرب و كوه آهنگران 

در جنوب قرار گرفته است. 
همچنين ارتفاعات ديگرى، موسوم به شير و پلنگ و هلرسون و كلبه بيد قرار 
دارند كه زيســتگاه اصلى بز و پازن، به شــمار مى روند. "لشــگردر" محل مناسبى 
براي زيست انواع پســتانداران، خزندگان، پرندگان و جانوران وحشى مى باشد؛ 
زيــرا اين منطقه داراى زيســتگاه هاى مختلف كوهســتانى، ارتفاعات، صخره ها، 
دره هــا و چشــمه هاى متعدد دائمــى و فصلى، درختــان و درختچه هــاى كوهى 
نظير ســماق، بــادام كوهى، آلبالوى وحشــى، گل هــاى معطر و گياهــان متنوع 
ـدگان بومى و مهاجر اين زيســت بوم عبارتند از  اســت. عمده ترين حيوانات و پرـن
بــز و پازن، قوچ و ميــش، گرگ، كفتار، گوركن، تشــى، عقــاب طاليى، دليجه، 

قرقى، كبك، تيهو و كمركلى.

چيني آالت بهداشتي كارگاه هاي سفال و 
سراميك اللجين را قرق كرده اند

همدان پيــام: فعــاالن عرصه ســفال و ســراميك اللجيــن با كاهش 
يافتــن ميزان صادرات محصوالت خود به توليد چيني آالت بهداشــتي 
ـدگان و صادركنندگان برتر ســفال و  روي آورده انــد. يكــي از توليدكنـن
ســراميك همدان با اعــالم اين مطلب گفت: چندين كارگاه ســفالگري 

در سال گذشته به دليل باال رفتن هزينه هاي توليد تعطيل شده اند. 
محمد بشــيري با اشــاره به اين كه در حال حاضــر 70 كارگاه توليد 
چينــي آالت بهداشــتي در اللجيــن فعال اند، افــزود: ايــن كارگاه ها در 

شــهرك ســفال و ســراميك اللجين واقــع شــده اند. وي در گفت وگو با 
ميراث آريا بيان داشــت: سود  دهي نداشتن توليدات سفال و سراميك 

از جمله داليل تعطيلي برخي از كارگاه ها به شمار مي آيد.
 بــه گفته اين توليدكننده شــاخص ســفال و ســراميك، بازار فروش 
چينــي آالت بهداشــتي از رونــق خوبــي برخــوردار اســت و عــده اي از 
هنرمندان براي جلوگيري از تعطيلي كارگاه هايشان فضايي را به توليد 

اين محصوالت اختصاص داده اند. 
بشــيري يادآور شــد: افزايش قيمت ســوخت در نتيجــه هدفمندي 
يارانه ها يكي از مواردي اســت كه هنرمندان را دچار مشــكالتي در اين 

عرصه كرده است.

گلپايــگان  شهرســتان  در  همدان پيــام: 
بزرگتريــن و كامل ترين مجموعه ســنگ نگاره ها 
و نقــوش صخــره اى ايــران از دوران كهــن زندگى 
انســان ها وجود دارد .اين ســنگ نگاره هــا از زمان 
موفقيت بشــر در ساخت ابزار شــكار و به دنبال آن 
رام كردن حيوانات و پس از آن كشاورزى و كاشت 
گياهــان تا به امروز در شهرســتان گلپايگان وجود 
دارد. تنوع بســيار عالى اين نقوش، گســتردگى و 
فراوانــى آن، تنوع تكنيك هــاى حكاكى، قدمت 
آنهــا و متعلق بودن آن به دوران مختلف تاريخى 
باعث شــده تــا گســترده ترين نقــوش صخره اى 

ايران در اين منطقه قرارگيرد.
بــه اين لحاظ مى تــوان گفت كه شهرســتان 
از نخســتين ســكونت گاه هاى  يكــى  گلپايــگان 

بشرى در ايران بوده است.

تنهــا در كناره هــاى رودخانــه گلپايــگان در 
تنگ غرقــاب، 21 هــزار مورد نقــوش صخره اى 
شــمارش شده اســت كه اين تنها يكى از مناطق 
گلپايــگان  شهرســتان  در  نــگاره  ســنگ  داراى 
اســت. تاكنون مناطق 30 گانه اى در شهرستان 
گلپايــگان شناســايى شــده كه در حــال مطالعه 
بيشــتر بــر روى آنهــا هســتيم كــه در ايــن ميان 
كشــف چند نمونه خط پهلوى (مربوط به دوران 
ساســانيان) و خط هندسى ايالمى از نمونه هاى 
بازر آن اســت .ســنگ نگاره ها بــه دليل موقعيت 
جغرافيايــى و قرارگرفتــن در مكان هــاى نســبتا 
دور بــه محيط شــهرى بــا خطرات بســيار زيادى 
روبرو هســتند كه ممكن اســت منجر بــه نابودى 
آنها شود و الزم است تصميماتى براى نگهدارى 
و مستندســازى آنها انجام شــود. ســاخت نمونه 

و تهيــه مــوالژ از آنهــا مى تواند ديدن اين ســنگ 
نگاره ها كه گاهى در دره هاى صعب العبور يا قله هاى 
بلند كوه قرار گرفته اند را براى بسيارى از مشتاقان، 

پژوهشگران و گردشگران ممكن سازد.
در ميان ســنگ نگاره هــاى گلپايگان نقوش 
مختلفى شــامل نقوشــى شــبيه بزكوهــى، قوچ 
كوهــى، آهو، انســان (در حــاالت گوناگون و با 
ابزارهــاى متفاوت)، اســب، گرگ، شــير، شــتر 
يك كوهــان و دو كوهــان، پلنگ، گــراز، گوزن 
(مــارال، ـشـوكا، زرد ايرانــى)، يوز پلنــگ، گور، 
مار، الك پشــت و بسيارى از حيوانات ناشناخته 
ديگر مشــاهده مى شود كه از اين ميان بز كوهى 
بــا حــدود 75 درصــد نقــوش بيشــترين تعــداد 
ســنگ  روى  بــر  نقــش  بزرگتريــن  داراســت.  را 
نگاره هاى گلپايگان كه بزرگترين نقش در ايران 

نيــز هســت بزكوهى اســت كــه 112 ســانتيمتر 
ارتفاع و 90سانتيمتر عرض دارد.

بــا  نوشــته هايى  ســنگ  ميــان  ايــن  در 
ســطرى،  گــرام،  ايدئــو  تصويــرى،  خطــوط 
ايالمى(هندســى)، پهلــوى، كوفــى، كليمــى و 
عربــى و خــط فارســى مشــاهده مى شــود كه از 
نظر ســير تكاملى خــط از جايگاه بســيار ويژه اى 

برخوردار است.

گلپايگان، كامل ترين مجموعه سنگ نگاره هاى ايران

9 ميراث ناملموس جهاني شدند
همدان پيام: 9 ميراث ناملموس در فهرست ميراث ناملموس سازمان 
«يونســكو» بــه ثبت رســيدند. در شــرايطي كه از روز سه شــنبه ششــمين 
اجــالس ميراث ناملموس ســازمان «يونســكو» در شــهر زيبــاي «بالي» در 
كشــور آســيايي «اندونــزي» آغــاز بــه كار كــرده، روز گذشــته، 9 ميراث 
ناملموس از كشــورهاي مختلف جهان در فهرســت ميراث ناملموس اين 
ســازمان به ثبــت رســيدند. در جريان نشســت كميته ميــراث ناملموس 
جهانــي ســازمان يونســكو، هنــر «نقالــي» و «دانــش ســنتي دريانوردي 
ايرانيــان در خليج فارس» در فهرســت ميــراث ناملموس اين ســازمان به 

ثبت رســيده و جهاني شــدند. ايران پيش از اين نيز توانســته است آثاري 
چون «نوروز»، «تعزيه»، «آيين هاي پهلواني»، «موسيقي  بخش هاي شمال 
خراســان» و «مهارت ســنتي بافت فرش كاشــان در فارس» را در فهرست 
ميــراث ناملموس يونســكو به ثبت جهاني برســاند. به گزارش ايســنا، در 
جريان اين نشســت همچنين هفت ميراث ناملموس از ديگر كشــورهاي 
جهــان از جملــه «اندونزي»، «برزيــل»، «چين»، «مغولســتان»، «ويتنام» و 
«مالي» در فهرســت ميراث ناملموس يونســكو به ثبت رسيدند. در مراسم 
افتتاحيه ششــمين اجالس ميراث ناملموس سازمان يونسكو كه در بالي 
در اندونــزي در حــال برگزاري اســت، «ايرينــا بوكووا»، دبيركل ســازمان 

«يونسكو» ميراث ناملموس را پلي از گذشته بشريت به آينده خواند.

هر چند كه در روزهاي عادي 
اما  هم خيلي تعريفي نيست، 

اي كاش برنامه ريزي و نظارت 
بيشتري صورت گيرد.

قادري 

از مسيرها هستند كه  بعضي 
بعد از بارش برف چون خيلي 

رفت و آمد در آن نيست تا 
به سرعت برف ها آب شود، 

همچنان يخ زده باقي مي ماند. 
به هر حال شايد محل تردد عده 
زيادي نباشد اما برخي از آنجا 
عبور مي كنند، پس برفروبي و 

پاكسازي و ريختن نمك بر روي 
آنها ضروري است.

يعقوبي

حاشيه پل فرهنگيان كه در حال 
ساخت و ساز بود بعد از بارش 

برف و به دليل كنده كاري ها 
و شيب بوجود آمده خيلي 

خطرناك است. مسئوالن به اين 
موضوع توجه كنند.

يك شهروند

اين همه روى ديوارهاى ادارات و 
ساختمان ها مى نويسند كه نصب 
هرگونه آگهى و تبليغات ممنوع 

است، اين درست اما بايد از ديگر 
نقاط شهر غافل شد؟

جاى جاى شهر كه بچرخى در 
بعضى نقاط تمام فضاها را 

كاغذ و تبليغات فراگرفته، منظر 
نازيبايى در شهر ايجاد كرده 

است، چرا مسئوالن نظارتى در 
اين خصوص ندارند؟

مراجعه حضورى به دفتر روزنامه
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ادب و هنر

با الله ها تئاتر

همدان پيام: پنج شنبه هفته گذشته نخستين 
همايــش هم انديشــي مطبوعــات غرب كشــور با 
حضور مديران مســئول، سردبيران و كارشناسان 
مطبوعات ارشاد استان هاي همدان، كردستان، 
كرمانشــاه، ايالم و لرستان در شهر سنندج برگزار 
گرديد. اين نشســت كه با هدف بررســي مســائل 
و مشــكالت نشــريات محلــي و بــا حضــور معاون 
سياســي اســتاندار كردســتان، مديركل ارشــاد و 
نماينــده ولــي فقيــه در ســپاه اســتان كردســتان 
برگزار شــد، مســائل صنفي و قانوني و مشــكالت 
و توانمندي هاي رســانه ها و مكتوب غرب كشــور 
بررســي شــد كه از اســتان همدان مديرمسئول و 
ســردبير روزنامه همدان پيام، مديرمســئول سپهر 
غرب و ســردبير هگمتانــه به همراه مديرمســئول 
نشــر انديشــه و كارشــناس مطبوعــات اداره كل 

ارشاد استان حضور داشتند.
نبــود  و  مالــى  مســائل  مهــر  گــزارش  بــه 
بــه  دولــت  ســوى  از  مناســب  حمايت هــاى 
توزيــع،  نامناســب  سيســتم  خصوصــى،  بخــش 
خودسانســورى و نبــود نظــارت شــفاف از ســوى 
دســتگاه هاى متولــى و رعايت نشــدن عدالت در 
يارانه پرداختى از سوى دولت دغدغه هاى فعاالن 

مطبوعات غرب كشور است.
ســابقه انتشــار مطبوعــات در غرب كشــور به 
بيش از يك قرن گذشــته مى رســد و اســتان هاى 
كردســتان و كرمانشــاه در ايــن عرصــه با ســوابق 
بيش از 110 ســال سهم بسيار زيادى در راستاى 
اعتال و توســعه مطبوعات محلى و حتى سراسرى 
در كشــور داشــته اند ولى امروز نشريات محلى در 
اين دو استان و استان هاى ايالم، لرستان و حتى 

همدان متناسب با نيازهاى روز نيست.
بدون شــك اواخــر دهه 70 و اوايــل دهه 80 
همانند اســتان كردســتان در ســاير اســتان هاى 
و  نشــريات  انتشــار  اوج  نيــز  كشــور  غرب نشــين 
مطبوعــات محلى بــود و با توجه بــه دادن مجوز و 
افزايش شمار نشــريات، فضاى بسيار خوبى براى 
رقابــت ايجاد شــده بــود ولى بعــد از آن بــار ديگر 
وضعيت مطبوعات محلى رو به نابســامانى رفت و 
نه تنها شمارى از آنها تعطيل شدند بلكه مسائل و 

مشكالت ديگرى دامنگير اين عرصه شد.
يكى از دغدغه هاى اصلــى فعاالن مطبوعات 
اســت  مالــى  و مشــكالت  غــرب كشــور مســائل 
كــه البتــه در ايــن بيــن شــفاف نبــودن پرداخت 
يارانه هاى دولت به نشريات محلى و نبودن ساز و 
كار مناسب براى ارزيابى هاى صورت گرفته براى 
پرداخــت ايــن يارانه هــا از جمله ديگر مشــكالتى 
اســت كــه از ســوى فعــاالن مطبوعــات محلى در 

استان هاى غرب كشور مطرح مى شود.
 استان ايالم مجوز انتشار 35 نشريه  �

محلى دارد
و  فرهنــگ  كل  اداره  مطبوعــات  كارشــناس 
ارشــاد اسالمى اســتان ايالم در خصوص وضعيت 
نشــريات محلى در استان ايالم معتقد است: واريز 
كردن يارانه هاى دولتى متناســب با نياز مطبوعات 
محلى نيســت و بايد ســاز و كار بهترى در اين زمينه 
تهيــه و تدوين شــود تا بتــوان از ايــن فرصت براى 

حمايت از مطبوعات محلى استفاده كرد.

عمــران خودآمــوز ارائــه تســهيالت بانكى به 
متقاضيان در اين حــوزه را يكى از نيازهاى اصلى 
مطبوعــات محلى عنوان كــرد و افزود: هم اكنون 
در اســتان ايــالم 35 نشــريه مجوز فعاليــت دارند 
كه ســه مــورد از آنهــا غيرفعــال و بقيه بــه صورت 
منظــم چاپ مى شــوند كــه انتظار مــى رود ميزان 
حمايت هــاى دولــت بــراى تقويت ايــن بخش در 

استان ايالم نيز افزايش يابد.
 سابقه 105 ساله انتشار نشريات  �

محلى در استان كردستان
و  فرهنــگ  كل  اداره  مطبوعــات  كارشــناس 
ارشاد اســالمى اســتان كردســتان نيز با اشاره به 
صــدور مجوز 34 عنوان نشــريه براى اين اســتان 
يــادآور شــد: فعاليــت انتشــار مطبوعــات محلــى 
از 105 ســال گذشــته  بيــش  بــه  در كردســتان 
بــاز مى گــردد و ايــن ســابقه نشــان مى دهــد كه 
كردســتان از گذشــته هاى دور تاكنــون ظرفيــت 

انتشار مطبوعات محلى را داشته است.
يعقــوب فروغيــان كمك بــه توســعه و تقويت 
زيرساخت هاى عرصه انتشــار مطبوعات محلى را 
يكــى از نيازهاى اصلى غرب كشــور عنوان كرد و 
گفــت: كمك هــاى مقطعــى و مــوردى نمى تواند 
مشــكالت حاكم بر نشريات محلى را درمان كند و 
بايد با برنامه ريزى مناسب اقدامى اساسى در اين 

عرصه اجرايى شود.
  استان كرمانشاه 35 مجوز انتشار  �

مطبوعات محلى دارد
كارشــناس مطبوعــات اســتان كرمانشــاه نيز 
اظهار داشــت: هم اكنون در استان كردستان 35 
عنوان مجوز نشــريه وجود دارد كه كرمانشــاه نيز 
فاقد روزنامه است و انتظار مى رود با حمايت هاى 
دولتى و همچنين تالش خــود فعاالن اين عرصه 

شاهد تأمين اين مهم در كرمانشاه باشيم.
خسرو پوركاظمى بيان كرد: برگزارى دوره هاى 
آموزشــى كوتاه مدت بــراى ارتقاى ســطح فعاليت 
خبرنــگاران و دســت اندركاران مطبوعات محلى در 
اســتان هاى غرب كشــور يكــى از نيازهــاى اصلى و 
جدى در اين حوزه به شــمار مــى رود. وى در پايان 
با اشــاره به لــزوم برنامه ريزى بهتر بــراى برگزارى 
نشســت هاى هــم فكــرى و هم انديشــى در بيــن 
فعاالن مطبوعات غرب كشــور گفت: بدون شــك 
اين نشســت ها مى تواند براى رسيدن به نقطه اى 
مشــترك و رفع نيازهــاى اصلى حــوزه مطبوعات 

محلى در استان هاى غرب موثر و مفيد باشد.
 صدور مجوز 41 نشريه محلى در  �

استان لرستان
و  فرهنــگ  كل  اداره  مطبوعــات  كارشــناس 
ارشــاد اسالمى استان لرستان نيز با اشاره به رشد 
چشــمگير مطبوعات محلى در اين استان طى دو 
ســال اخير عنوان كرد: وضعيت مطبوعات محلى 
در اســتان لرســتان در ســال گذشــته و امســال با 
رشــد بســيار خوبــى در دو بخــش كمــى و كيفى 
همــراه بوده اســت ولــى همچنــان تا رســيدن به 

شرايط مطلوب فاصله بسيار است.
خانجــان كرمــى يادآور شــد: در حــال حاضر 
41 عنوان نشــريه در اســتان لرستان داراى مجوز 

انتشــار است كه 36 مورد از آنها منتشر مى شود و 
لرستان هم اكنون داراى دو روزنامه است.

 انتشار منظم سه روزنامه در استان  �
همدان

كارشــناس مطبوعــات اســتان همــدان نيز به 
وضعيــت نشــريات محلــى در ايــن اســتان اشــاره 
كرد و گفت: در حال حاضر 42 عنوان نشــريه در 
استان همدان مجوز انتشــار دارند كه 32 مورد از 
آنها منتشــر مى شــود و همدان داراى سه روزنامه 
اســت كه از اين لحاظ يكى از استان هاى پيشگام 

در كشور به شمار مى رود.
رضــا محقق ضعيف بودن بخــش خصوصى را 
يكى از مشــكالت اصلى اســتان هاى غرب كشــور 
عنوان كــرد و گفت: اســتان هاى غرب واحد هاى 
بــزرگ صنعتى و توليدى ندارنــد و به همين دليل 
ميــزان حمايت هــاى بخش خصوصى از نشــريات 
محلــى و دادن آگهــى بــه آنهــا در ســطح پايينى 

قرار دارد.
 سيستم توزيع مطبوعات محلى در  �

غرب كشور بايد بازنگرى شود
در  نيــز  همدان پيــام  روزنامــه  مســئول  مديــر 
خصــوص وضعيت نشــريات محلى در اســتان هاى 
غرب كشور گفت: با توجه به اينكه افزون بر نصفى از 
نشريات محلى تاثيرگذار در استان هاى غرب كشور 
در همــدان چاپ مى شــود؛ بنابرايــن، مى توان در 
حوزه هاى مختلف شــرايط اين نشريات را بررسى 

كرد.
نصرت ا... طاقتى احسن بيان كرد: راه اندازى 
سيســتم هاى توزيع مناســب در كنار بهره گرفتن 
از شــيوه هاى نويــن بــراى صفحه آرايــى يكــى از 
نيازهــاى اصلــى نشــريات محلى در غرب كشــور 
اســت كه متاســفانه فعاالن اين عرصه زياد به اين 

دو مسأله مهم توجه نمى كنند.
وى يادآور شد: اگر منتظر دولت باشيم بدون 
شــك هيچ اتفاقــى نمى افتد؛ چرا كــه روند فعلى 
اصال اميدوار كننده نيست و خود فعاالن نشريات 
و مطبوعــات محلى اســتان هاى غرب كشــور بايد 
دســت به كار شده و با بهره گرفتن از ظرفيت هاى 
موجود در حوزه هاى اقتصادى فعاليت هايى را در 

دستور كار قرار دهند.
وى گفــت: متاســفانه يارانــه ها محلــى براى 
منــت دولتمردان بر مطبوعات شــده و به هر بهانه 

اى وسيله اى  براى فشار بر رسانه ها شده است.
 زيرساخت هاى صنعتى غرب كشور  �

براى حمايت از مطبوعات ضعيف است
مديــر خانــه مطبوعــات اســتان ايالم با اشــاره 
بــه مســائل و مشــكالت مالــى نشــريات محلــى در 
اســتان هاى غرب كشور اظهار داشت: مسائل مالى 
يك معضل جدى است و متاسفانه تاكنون نشست ها 
و همايش هــاى مختلفى در اين بخش برگزار شــده 
ولى تا اين لحظه نتيجه اى را براى رفع مشــكالت 

مالى نشريات محلى در بر نداشته است.
تقويــت  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  حياتــى  علــى 
زيرساخت هاى مختلف در استان هاى غرب كشور 
براى حمايت از نشــريات و مطبوعات محلى بيان 
كرد: اســتان هاى ايالم، كردســتان، كرمانشــاه، 

همــدان و لرســتان در حوزه هــاى مختلــف داراى 
ويژگى هــاى مشــترك هســتند و مى شــود بــراى 
اين پنــج اســتان به منظــور جبــران ضعف ها يك 

برنامه ريزى مناسب در دستور كار قرار داد.
 قانون مطبوعات كشور داراى  �

ضعف هاى اساسى است
رئيــس خانــه مطبوعات اســتان كرمانشــاه با 
اشــاره به كاســتى هاى مطبوعات در كشور گفت: 
متاســفانه شــأن و جايــگاه خبرنــگاران در كشــور 
متناســب بــا فعاليت هــاى ايــن قشــر نيســت و به 
هميــن دليل اتفاقاتى در اين عرصه روى مى دهد 
كه باعث بروز مشكالت جدى براى فعاالن عرصه 

مطبوعات مى شود.
اتخــاذ  بــه  اشــاره  بــا  معتمديــان  فريــدون 
برنامه هــاى ســليقه اى در وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى كشــور گفــت: طــى چنــد ســال اخيــر 
اساســنامه خانــه مطبوعات اســتان ها چندين بار 
تغيير كــرده و هر فــردى كه مديــر كل مطبوعات 
داخلى وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى مى شود 
بر اساس نوع سليقه و ديدگاه خود اين اساسنامه 
را تغييــر مى دهــد و ايــن خود يكــى از ضعف هاى 

جدى در حوزه قانون مطبوعات است.
رئيــس خانــه مطبوعات اســتان كرمانشــاه با 
اشاره به ديگر مشكالت رسانه ها و مطبوعات محلى 
در استان هاى غرب كشور افزود: مسائل و مشكالت 
مالى يكى از مهمترين دغدغه هاى فعاالن اين عرصه 
در غرب كشــور اســت كه البته عدم توزيع مناسب و 
عادالنه يارانه هاى دولت نيز خــود به چالش جدى 

در اين عرصه تبديل شده است.
   يارانه هاى پرداختى از سوى دولت  �

به مطبوعات محلى شفاف نيست
اســتاندار  اجتماعــى  و  فرهنگــى  مشــاور 
كردســتان و مديــر مســئول هفته نامــه ســيروان 
گفــت: در حــال حاضــر اكثــر نشــريات محلى در 
كردســتان بــا پــول توجيبــى مديــران مســئول و 
خبرنگاران منتشــر مى شوند و اين حمايت نشدن 
از آنهــا باعــث شــده اســت تــا جايــگاه مطبوعات 

محلى در اين استان به خوبى روشن نباشد.
عطــاءا... قادرى ادامــه داد: نداشــتن دفتر و 
محــل كار مناســب در كنــار ضعف هــاى جدى در 
حوزه هاى مالى و نبود حمايت هاى كافى از سوى 
دولت باعث شــده اســت كــه وضعيــت مطبوعات 
عنــوان  هيــچ  بــه  كردســتان  اســتان  در  محلــى 
متناســب بــا شــأن و جايــگاه فعــاالن ايــن عرصه 
نباشــد. در حالى فعــاالن مطبوعات غرب كشــور 
دغدغه هــا و نيازهاى بســيارى دارنــد و على رغم 
پيگيرى هــاى فــراوان تاكنــون بخــش اندكــى از 
ايــن نيازمندى هــا تأمين نشــده اســت كــه امروز 
ســكان دار معاونــت مطبوعاتــى و اطالع رســانى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى خود متولد استان 
لرستان است و سال ها در عرصه مطبوعات محلى 
در اســتان كردســتان فعاليت كرده است كه البته 
فعاالن عرصه رســانه و مطبوعات خواســتار اقدام 
جدى محمد زاده براى حمايت از نشــريات محلى 

در غرب كشور هستند.

در نخستين همايش هم انديشي 
مطبوعات غرب كشور مطرح شد:

منت 
يارانه هاي 

دولت بر سر 
مطبوعات

ادب در مواجهه 
با تفكرات 

ضدديني است
همدان پيــام: ادبيات آيينــي برخالف تصور 
خيلي ها تنها محدود به شعر مذهبي و عاشورايي 
نمي شــود و هــر مقولــه اي در حيطــه آيين هــا و 
رســوم را مي توان جــزء ادبيات آييني محســوب 
كرد. حــال گاهــي اين آييــن ريشــه در باورها و 
اعتقادات ديني مــردم دارد كه مي توان از آن به 

عنوان ادب ديني ياد كرد. 
گاهي هم ريشــه در رســوم مختلف مردمي و 
بومي دارد كــه جزء ادب آييني ـ اجتماعي از آن 

ياد مي شود.
و  پژوهشــگر  محقــق،  ســپيدنامه  بهــروز 
شــاعر آيينــي غرب كشــور اســت كه تا بــه حال 
مجموعه هاي مختلفي از وي در زمينه پژوهشــي 

و تحقيقي به چاپ رسيده است.
وي متولــد 1345 شهرســتان ايــالم اســت 

كــه از دهــه هفتاد تا به حــال در زمينــه ترجمه و 
پژوهش فعاليت داشــته و مجموعه هاي مختلفي 
چــون «از زميــن بــاران» در بــاب ادب پايــداري، 
مجموعه شعر آييني با عنوان «عقيق و ارغوان» و 
دو جلد كتاب پژوهشــي شامل مجموعه مقاالت 
با نام هاي «ويرگول» و «چرخش ايدئولوژي» را به 

چاپ رسانده است.
وي در مصاحبــه  بــا همدان پيام به تشــريح و 
تعريــف ادبيات آيين پرداخــت و گفت: اگر آيين 
را بــه عنوان امور مقــدس در نظر بگيريم و جامعه 
از بــاب تصدي به آنهــا بنگرد هــر ادبياتي كه در 
ايــن مقوله پديــد آيد ادبيــات آيينــي و مذهبي 
اســت و در اين صــورت تمامي مناســك مذهبي 
و شــخصيت هاي مذهبي كه در اين زمينه وجود 

دارند مورد پرداخت قرار مي گيرند.
اما اگر دامنه آيين را گســترده تر بدانيم شعر 
آييني مســئوليتي فراتر از مذهب پيدا مي كند و 
حالت ملــي پيدا مي كنــد اما شــعر و ادبياتي كه 
در ايران وجود دارد بيشــتر ناظر بر شــعر مذهبي 

است.
بــه  اشــاره  بــا  همچنيــن  ســپيدنامه  بهــروز 

ظرفيت هــاي موجود در زمينــه ادبيات آييني در 
كشــور اظهار داشــت: در جامعه اي كه حاكميت 
آن اسالمي است انتظار مي رود بر ادبيات آييني 
ادب مســلط باشــد؛ كارهاي صــورت گرفته زياد 
اســت و چون ادبيــات آييني زمان بردار نيســت؛ 
بنابراين، بايد گرايش شــاعران بــه اينگونه ادب 

نيز فراتر از زمان و مكان هاي تاريخي باشد.
وي گفــت: در زمينــه ادبيات آيينــي اعتقاد 
بر اين اســت كه اين نــوع ادبيات زيربناي تمامي 
نهادهــاي ادبي قرار گيرد؛ چرا كه شــاعران جزء 

حساس ترين اقشار جامعه هستند.
بنابراين در اين قلمرو ايدئولوژي آنها مبتني 
بر باورهاي آييني و مذهبي آنها شكل مي گيرد.

وي آسيب هاي شعر آييني را نبود كارشناس 
و عالــم دينــي در زمينــه شــعر دانســت و گفــت: 
پرداختــن بــه ادبيــات مذهبــي نيازمنــد مطالعه 
گســترده در اين زمينه اســت و لذا چون شاعران 
ســطوح  در  مطالعاتــي  لحــاظ  از  اســت  ممكــن 
مختلفــي باشــند آســيب هاي فراوانــي مي تواند 
در ايــن حوزه وجود داشــته باشــد. چــون وقتي 
مطالعه كم شــد شــاعر وقايع دم دستي را تبديل 

به شــعر مي كند و اين وقايع دم دستي را توده ها 
مي داننــد و قرائت توده مــردم از وقايع تاريخي و 
مذهبــي قرائت محدودي اســت كه اگر شــاعر به 
اين قرائت ها بســنده كند مسلما شعر او در مرتبه 

پاييني خواهد بود.
وي در خصــوص كارهــاي صــورت گرفته در 
زمينــه ادب آييني گفت: در ايــن زمينه كارهاي 
خوبي صورت گرفته اما در زمينه كيفيت بخشــي 

به اين كارها هنوز جاي كار وجود دارد.
ايــن محقــق و پژوهشــگر افــزود: در زمينــه 
احساســي كارهــاي خوبي صورت گرفتــه اما در 
زمينه انديشــه نســبت به مقوله احساس در شعر 
كمتر كار شــده است؛ چرا كه ادبياتي كه مبتني 
بــر مقتل خواني باشــد كــم داريم و علــت آن هم 

ضعف مطالعه شاعران است.
ســپيدنامه ضعــف تاريخــي در آثــار آييني را 
بيشــتر در زمينه فلســفه تاريخي دانست و گفت: 
علم تاريخ بيشــتر به نگارش وقايع مي پردازد اما 

فلسفه تاريخ به علل و پيرامون آن توجه دارد.
در زمينــه عاشــورا هم علت ها بيشــتر از خود 
رويدادها مهم هســتند و اينكه از ظرفيت عاشورا 

براي پيام هاي بعدي اســتفاده شــود جاي توجه 
بيشــتر دارد و شــاعران آييني ادب عاشورايي را 

در حيطه زماني و مكاني محدود كرده اند.
وي راهــكار پرداختــن بــه ادبيــات آيينــي را 
تشــكيل  كنگره  هــاي مرتبــط دانســت و گفــت: 
كارگزاران دولتي با تشــكيل كنگره ها مي توانند 
در  ادبيــات  اينگونــه  شــاعران  در  را  هم افزايــي 
كشــور در عرصــه بين المللــي ايجــاد كننــد و از 
شــاعران كشــورهاي ديگر دعوت كــرده و آنها را 

با شاعران اين كشور ارتباط بدهند.
اتمــام  بــا  گفــت:  همچنيــن  ســپيدنامه 
كنگره هاي شــعري شــبكه ارتباطي شاعران هم 
قطــع مي شــود و مراوده هــا در كنگره هــا هم كم 
اســت و بــا تمام شــدن يــك كنگــره كار دبير هم 

تمام مي شود.
وي اظهــار داشــت: بايــد نهادهايــي وجــود 
داشــته باشــند كــه پيگير اهــداف كنگره هــا بعد 
از اتمــام آنهــا باشــند ولــي كنگره هــا در ايــران 
بــه صــورت چندنقطه اي متصــل از هم تشــكيل 
خــط  كنگره  هــا  در  كــه  مي بينيــم  و  مي شــوند 

پيوسته به هم نداريم.

تاريخ تئاتر ايران 2
عليرضا شرانجانى

همدان پيام: نخســتين نمايشــنامه اروپايي كه توجه شــيفتگان تئاتر را جلب 
كــرد، مردم گريز پــا «ميرانتروپ» اثر مولير بود كه توســط ميــرزا حبيب اصفهاني 
به فارســي ترجمه شــد (1869 م / 1286 ق /1247 خورشيدي) از آن كساني 
همچــون محمدحســن خان اعتماد الســلطنه و ميرزاجعفــر قراچه داغــي و حاجي 
محمدطاهــر ميرزا و ديگــران بر ميدان ترجمه پاي گذاشــتند و بدين ترتيب روش 
ترجمــه و ترك رســم اقتباس و آداپتــه يا خودماني كردن آثار بيگانگان سرمشــق 
تئاتــر به روش اروپايي در ايران شــد و تا امروزه نيز همچنان بــا تمام توان در پهنه 

تئاتر كشور باقي است.
حال زمان آن قرار سياه بود تا نخستين گروه هاي تئاتري كه سعي در همرنگ 
شــدن با اين موج را داشتند، يكي پس از ديگري پديدار شوند، گروه هاي تئاتري 

هر يك از دل ديگري بيرون آمدند.
نخســتين گروه هــا در پــارك «ظل الســلطان» «امين الدولــه» و «اتابــك» در كار 
نمايــش شــدند. پــس از آن تئاتــر در ايران قــدرت مي گيــرد و به نــام گروه هايي 
مزين مي شــود كه ستاره بخت هر يك تا پاســي مي درخشد و سپس به فراموشي 

مي گرايد.
تئاتــر ملي، مدرســه فرهنگ، ـشـركت كمــدي ايــران (1295 خورشــيدي) 
جمعيت شــهرزاد (1300 خورشيدي)، كانون ايران جوان (1301 خورشيدي) 
كلوپ موزيكال «مدرســه عالي موســيقي» (1302 خورشــيدي)، كمدي اخوان 
(1303 خورشــيدي)؛ جمعيــت باربد (1305 خ)، اســتوديو درام كرمانشــاهي 
(1308 خ)، تئاتر ســيروس (1308)، تماشــاخانه تابســتاني نكيسا (1309)، 
كانون صنعتي (1311)، آليانس فرانســز (1312)، كلوپ فردوسى (1313)، 
كانــون بانــوان (1314)، كالس تئاتــر شــهردارى تهــران (1315)، هنرســتان 
هنرپيشــگي (1318)، تماشاخانه تهران (1320)، تماشــاخانه هنر (1321)، 
تماشــاخانه فرهنــگ (1322)، پس از اين گروه هايي چند به شــكلي پراكنده به 
وجــود آمدند؛ همچــون تئاتر هنر (اللــه زار)، تئاتر گهر (شــاه آباد)، تئاتر كشــور 

(كوچه برلن)، تئاتر فردوسي، تئاتر پاريس، تئاتر نو و ... .
آغاز تئاتر در ايران مانند آغاز هنر در بســياري از سرزمين هاي دنيا، از باستان 
تــا عصر نوزايي (رنســانس)، با دو دشــواري اساســي روبــرو بــود: اول آنكه مردم 
به لحــاظ ذهنيتي كه از نمايش هــاي درباري و دلقك بازي هــا و تخت حوضي ها 
داشــتند، ايــن هنــر را «مطربــي» قلمــداد مي كردنــد كه هنــوز هم اين برداشــت 
نادرســت و كوته فكرانــه هنــوز هم در ميان برخــي از مردمان هســت و هرازگاهي 
دردي بر ســينه ملتهب هنرمندان اين رشته مي افزايد دوم دشواري بود كه از دل 
اين انديشــه نادرست بيرون مي جهيد و آن پيشگيري از حضور زن بر صحنه تئاتر 

بود.
بــه همين دليل تا چنــدي (در آن اوايل) مردان نقش زنان را بازي مي كردند. 
با كوشــش فراوان، تئاتر ايران موفق شد تا اين ذهنيت كوته بينانه را نسبت به زن 
از ميان بردارد و پاي زن ايراني را به روي صحنه بگشــايد و امروز تاريخ تئاتر ايران 
بــا نام ارجمند زناِن هنرمند تئاتر فروزان اســت. از همان نخســتين روزهاي تاريخ 
تئاتر به روش اروپايي در ايران، رهروان اين راه به دو گروه تقسيم شدند، گروهي 
كــه از اين هنر جز لودگي هيچ نمي خواســت و همچنان به ذهنيت مشــترك عزم 
دامــن مي زدند و گروهي ديگر آناني بودند كه مي دانســتند با زبان قدرتمند اين 

هنر مي توان كارهايي بزرگ انجام داد.
در بحبوحــه مشــروطيت خواهي، تئاتر «تريبون» سياســي بــود و از همين جا 
تئاتر ايران به عطر و بوي سياســت آغشــته شــد و زمينه درگيري هاي پســين را با 
حكومتيان رقم زد، با آغاز حكومت رضاخان، سايه اي تيره و سخت بر تئاتر نوپاي 

ايران افكنده شد.
دلدادگاني كه ســوداي انساني خود را در بيان تئاتري يافته بودند، با تفتيش 
عقايد اســتبدادي و بــه اصطالح، پــرورش افكار، پليســي پهلوي مواجه شــدند. 
گزمه ها با لودگان نمايش هم ســفره بودند و تنها تسمه از گرده آناني مي كشيدند 
كه شــيفتگان راســتين تئاتر بودند و در اين بين بزرگان همچون ميرســيف الدين 
كرمانشــاهي و محمود آقا ظهرالديني پرپر شدند و آناني كه ماندند با كارزاري رو 

در رو بودند كه هر دم بيم هالكشان مي رفت.
ســال هايي كوتاه، دنيا به كام تئاتر پيشگان بود. در فاصله 1320 تا 1327 
گروه هاي تئاتري به ويژه هنرمنداني كه با عبدالحســين نوشين همكاري داشتند 
جــاي خــود را در ميان مردم بازكردنــد. ديگر تئاتر فقط هنري بــراي فرهيختگان 
نبود و عامه مردم نيز به آن گرايش داشتند. از سال 1327 تا 1332، كنش هاي 
تئاتري ســير قهقرايي پيمودند. نمايش هاي برانگيزنده بــا بگير و ببند، برهم زده 
مي شــوند و تئاتر فردوســي تعطيل مي شــود. ســالن تئاتر فرهنگ آتش مي گيرد 
و مي ســوزد (1328). احمــد دهقــان در اتاق كارش به قتل مي رســد (1329). 

عبدالحسين نوشين به بند كشيده مي شود.
آتش، خون، مرگ و ســكوت. تئاتر پيشگان يا در زندان بودند يا تحت تعقيب 
قرار داشــتند. از 28 مرداد ســال 1332 به بعد ضربه نهايي زده شد و خاك مرده 
به عرصه تئاتر ايران پراكنده شد اما پويندگان واقعي تئاتر، به زودي توان كاهيده 

خود را بازيافتند و حركتي دوباره را آغاز كردند.
گروه هنر ملي با بينشي متفاوت به كوشش جوانمرد و نصيريان و تعدادي ديگر 
در ســال 1335 پا گرفت. اســاتيد تئاتر از خارج از كشــور به داخل دعوت شــدند تا 
شيفتگان اين هنر را آموزش دهند. دكتر ديويد سون، پروفسور كويمبي و دكتر بلچر 
از آن جمله بودند كه كالس هاي درس تئاتر تشــكيل دادند. شــاهين سركيسيان از 

فرانسه به ايران بازگشت و گروهي از عالقه مندان را گرد آورد و بر كوره تئاتر دميد.
اسكويي ها از مسكو به ايران بازگشتند و در سال 1337 تئاتر آناهيتا را بنيان 
گذاردنــد و بديــن ترتيــب دهه چهل با آغــاز فعاليت رشــته نمايش در دانشــكده 
هنرهــاي زيبــا و پيدايش گروه هــاي متعدد تئاتــري كارنامه تئاتــر در ايران وزين 
شد و نمايشنامه نويساني همچون اكبر رادي، غالمحسين ساعدي، بهرام بيضايي، 
اسماعيل خلج، بهمن فرسي، عباس نعلبنديان و ... با كار و تالش خود به اوراق تاريخ 

تئاتر ايران به نيكويي نشان گذاشتند. 
پس از انقالب 57، تئاتر در مســيري پر افت و خيز افتاد. اجراهاي گوناگوني 
از نويســندگان مشهور همچون گوركي، چخوف، برشــت و پديدار شدن جرياني 
بــه نــام تئاتر خياباني و رونق تئاترهاي كارگري و امثال آن، از دســتاوردهاي اين 
برهــه از تاريــخ به شــمار مي آيند اما در نهايت تأســف ديري نگذشــت كه بحراني 
ژرف تمامــي زواياي تئاتر را در خود نورديد و افتي چشــمگير بــه بار آمد كه هنوز 
هــم ادامه دارد و دســت اندركاران اين هنر تالش مي كنند تا نفســي تازه به كالبد 
بي جان تئاتر بدمند. بايد گفت كه شكوفايي تئاتر در كشور ما، به همت و تالشي 

بيشتر از آنچه كه هست نيازمند است.
منابع و مآخذ: نوشته هاى عباس شادروان - كوشش هاى نافرجام: هيوا گوران و ديدگاه شخصى

پس از مجموعه  شعر «مكالمات»

«درباره  هايكو» به قلم سيروس نوذري منتشر مي شود
همدان پيام: سيروس نوذر از انتشار مجموعه  شعر «مكالمات» و كتاب «درباره  هايكو» خبر داد.

به گزارش ايســنا،  مجموعه  شعر «مكالمات» توسط انتشــارات شاسوسا منتشر شده است و كتاب «درباره  هايكو» 
قرار است توسط انتشارات نويد شيراز منتشر شود.

نوذري خاطرنشــان كرد: در كتاب «درباره  هايكو» با 16 نفر از جمله علي باباچاهي ، عبدالعلي دســتغيب ، كاوه 
گوهرين و فيض شــريفي گفت وگو شــده اســت. وى همچنين گفت: البته كتاب  «هايكونويســي» من هم كه درباره  
شــناخت هايكو  و هايكو ايراني اســت، قرار بود در نمايشگاه كتاب شــيراز به نمايش درآيد كه اين اتفاق نيفتاد. اين 

كتاب را انتشارات نگاه منتشر كرده است كه اميدوارم به زودي به دست عالقه مندان برسد.

گزيده  آثار فردوسي، عطار، موالنا و سعدي منتشر شد
همدان پيام: گزيده هاي تحليلي- تشــريحي شــاهنامه  فردوســي و آثار عطار همراه با گزيده  آثار موالنا و گزيده  
ديوان ســعدي به كوشــش اســدا... بقايي نائيني منتشــر شــد. «گزيده تحليلي - تشــريحي شــاهنامه فردوسي» با 
شــمارگان 2500 نسخه و قيمت 5900 تومان از سوي انتشارات ســوره مهر به چاپ رسيده است. «گزيده تحليلي 
- تشريحي آثار عطار نيشابوري» نيز بعد از مقدمه با بخش هاي مختلف با قيمت 3500 تومان از سوي نشر يادشده 
منتشــر شــده اســت. به گزارش ايبنا، همچنيــن «گزيده آثار موالنــا» پس از ارائــه زندگي نامه اي از اين شــاعر بزرگ 
ايراني، با گزيده  مثنوي معنوي ، گزيده ديوان شمس ، گزيده فيه ما فيه و گزيده رباعيات همراه است و با شمارگان 

2500 نسخه و قيمت 3500 تومان از سوي انتشارات سوره مهر به چاپ رسيده است.
«گزيده ديوان سعدي» هم با شمارگان 2500 نسخه و قيمت 5700 تومان انتشار يافته است.

نامه گاليه آميز انجمن منتقدان سينما به ميرعاليي
همدان پيام: به دنبال دعوت نشدن از داوران انجمن منتقدان و نويسندگان به بيست و پنجمين جشنواره فيلم كودك 
و نوجوان اصفهان، شوراي مركزي اين انجمن به احمد ميرعاليي دبير اين جشنواره نامه نوشت. به گزارش ايسنا، در 
اين نامه آمده اســت: «بابت برگزاري بيســت و پنجمين جشــنواره بين المللي فيلم كودك و نوجوان اصفهان به اطالع 
مي رساند به رغم اعالم آمادگي كامل انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران و مشاركت فعال، اقدامات به موقع 
و طي مراحل الزم براي معرفي داوران در امر قضاوت فيلم هاي جشنواره؛ متاسفانه داوران اين انجمن به اصفهان دعوت 
نشــدند. از اين رو بدين وســيله مراتب اعتراض انجمن منتقدان را از اين بابت اعالم داشــته و از اين كه بر خالف رويه 
هر سال شأن داوران انجمن منتقدان از سوي برگزار كنندگان جشنواره رعايت نشده است شديدا اظهار گاليه مندي 

مي كنيم. اميد است كه با تذكر جنابعالي به مسئوالن ذي ربط از تكرار بعدي چنين اتفاقاتي جلوگيري شود.

خدايار
راوى: خاطرات آزادگان

سحرگاه بسيار سرد بود. با قامتي خميده 
و نحيف مشــغول نماز بود. دشت هاي اطراف 
روســتاي چنگولــه همــه او را مي شــناختند. 
گوســفندانش در كنــار او مشــغول چريــدن 

علف هاي خشك بودند.
خدايــار كه بــه ظاهر الل بود بــا زبان دل 
بــا خدا مناجــات مي كرد. ركوع و ســجودش 
طوالني بود. نمازش كه تمام شــد بعثي ها به 

سمت او هجوم آوردند.
خواســت از دستشــان فرار كنــد، اما او را 
گرفتنــد. با كابل به ســر و صورتــش مي زدند 
تــا حرف بزند، امــا خدايار زبانش بســته بود. 

نمي توانست چيزي بگويد.
دندانــش  دو  تــا  زدنــد  را  او  قــدر  آن 
شكست. صورتش خون آلود شد. لباس هاي 
او و دو همراهش را پاره كردند. مي خواستند 

در سرماي منطقه مهران بيشتر اذيت شوند.
امــا نتيجــه اي بــراي نــوادگان بني اميــه 
نداشــت. خدايار و دوســتانش صبور بودند و 

مقاوم.
او را بــه اردوگاه آوردند. كتك مي خورد و 
تحمل مي كرد. روزها ســر و كارش با شكنجه 

بود و بازجويي.
خدايار كاوري، چوپــان باتقواي مهراني 
آن بي زبان غريــب، تا اذان مي گفتند به نماز 
مي ايستاد. شــب هاي جمعه تا سحر مشغول 

راز و نياز با خدا بود.
امــا كم كم آثار شــكنجه نمايان شــد. هر 

شب تا صبح درد مي كشيد. درد كليه و ... 
نفس هايش به شــماره افتاده بود. هرچه 
بيمــاري اش بيشــتر شــد ارتباطــش بــا خــدا 
قوي تر مي شــد. وقتي درد سراپاي وجودش 
را گرفــت او را به بيمارســتان موصــل منتقل 

كردند.
شــهريورماه ســال 63 بچه هــاي اردوگاه 
موصل اشــك ريختند و آه كشــيدند؛ چراكه 

يك بنده واقعي خدا از ميان آنها رفته بود.
در  را  او  عراقي هــا  نمي دانســت  كســي 
كجا دفــن كردنــد. بچه هــا چيز زيــادي از او 
نمي دانســتند. فقط مي گفتند: خدايار واقعاً 

بنده خدا بود. او هميشه با وضو بود.
(ص)  پيامبــر  نورانــي  كالم  مصــداق  او 
بود كــه مي فرمايــد: «زياد وضــو بگيريد. اگر 
توانســتيد شب و روز با وضو باشــيد؛ زيرا اگر 

در حال طهارت بميريد شهيد خواهيد بود.»
منبع: كتاب شهيد گمنام
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حوادث

ISC  نقطه مقابل تريبون فيلترسازي علمي توسط ISI است
همدان پيام: رئيس دانشــگاه بوعلي ســينا گفت: ISC تريبون مناســبي براي انتشار سخنان پژوهشگران ديني، 
ملي و منطقه اي به شمار مي آيد و به عبارت ديگر نقطه مقابل فيلترسازي علمي توسط ISI است. محمدعلي زلفي گل 
افزود: پايگاه نمايه سازي ISI مجالتي را كه به فرهنگ، دين و آيين كشوري پرداخته و با منطق و استدالل از آنها دفاع 
مي كند مورد حمايت و نمايه ســازي خود قرار نمي دهد. وي درباره تفاوت ثبت مقاالت در مجالت ISI  و ISC كه هر دو 
پايگاه نمايه سازي مستندات علمي به شمار مي آيند، بيان كرد: تفاوت اين دو مجله در اين است كه ISC توليدات علمي 
جهان اسالم به ويژه ايران و ISI توليدات علمي تمامي كشورهاي دنيا را نمايه مي كند. وي  در گفت و گو با ايسنا اظهار 
كرد: براي نمايه شدن توليدات علمي در  ISI شرايطي در نظر گرفته شده كه توسط توليدات ISI اعمال مي شود و تنها 

حدود 15 هزار مجله علمي را نمايه مي كند؛ در صورتي كه در دنيا بيش از 200 هزار مجله علمي منتشر مي شود.

رخدادهاي محرم
ماه محرم؛ ماه حماسه و عرفان

 همدان پيــام: مــاه محرم، مــاه غم و انــدوه اهل بيــت (عليهم الســالم) و 
شيعيان آنهاست و ماه شهادت و يادآورى دالورى ها و شجاعت ها و ايثارهاى 

سيدالشهدا امام حسين(ع) و ياران با وفاى او در كربالست.
ماه محّرم، ماه غم و اندوه اهل بيت (عليهم الســالم) و شيعيان آنهاست و 
ماه شــهادت و يادآورى دالورى ها و شــجاعت ها و ايثارهاى سيدالشهدا امام 
حســين(ع) و ياران با وفاى ايشــان در كربالســت. در حديثى از امام على بن 
موســى الّرضا(ع) آمده اســت: «هنگامى كه ماه محرم فرا مى رســيد، كســى 
پــدرم را خندان نمى ديد و همواره محزون و غمگين بود تا روز دهم يعنى روز 
عاشورا؛ آن روز روِز مصيبت و حزن و اندوه و گريه پدرم بود و مى فرمود امروز 

روزى است كه حسين(ع) شهيد شده است.»
ماه محرم، ماه حماســه و ماتم اســت و سزاوار اســت همه ارادتمندان اهل 
بيت (عليهم السالم) با تشكيل مجالس سوگوارى، هرچه باشكوه تر در تعظيم 
اين شــعائر بكوشند و خطباى گرامى فلسفه شهادت آن بزرگواران و آثار مهم 

آن را براى بقاى اسالم و تشيع، شرح دهند.
 رخدادهاى محرم: �

اول محرم: آغاز سال هجرى قمرى است، گرچه هجرت در ماه ربيع االول 
صورت گرفت، ولى به مناســبت آغاز ســال، سزاوار اســت همه مؤمنان به ياد 
حادثــه عظيــم هجرت و آثار مهــم آن در تاريخ اســالم و فداكارى هاى موالى 

مّتقيان على(ع) در ليلة المبيت باشند.
دوم محرم: از ورود امام حســين(ع) و يارانش به ســرزمين كربال (در سال 

61 هجرى قمرى) است كه سرآغاز حماسه هاى عظيم عاشوراست.
هفتم محرم: روز بســتن آب به روى ســپاه امام حســين (ع) اســت، در 
اين روز دســتورى از ســوى عبيدا... بن زياد براى عمربن ســعد رســيد كه 
بيــن حســين(ع) و يارانــش و آب حايــل شــوند، تــا قطــره اى از آب فرات 

ننوشند.
نهم محرم (تاســوعا): «شــيخ كلينــى» از امام صادق(ع) نقــل مى كند كه 
آن حضرت فرمود: "روز تاســوعا، روزى اســت كه امام حسين(ع) و يارانش را 
در كربال محاصره كرده و دشــمنان براى جنگ بــا آن حضرت اجتماع كردند 
و پســر مرجانه و عمربن ســعد از زيادى لشكر خويش خوشــحال شدند و امام 
حســين(ع) و اصحابش را در آن روز ضعيف شــمردند و يقين كردند كه براى 
امام حســين(ع)ياورى نخواهد آمد و مردم عراق وى را كمك نخواهند كرد" 
آنگاه آن حضرت فرمودند: «بِأبى الُمْسَتْضَعُف الَغريُب؛ پدرم فداى آن ضعيِف 

غريب باد.»
در ايــن روز شــمر همــراه با نامه اى از ســوى عبيــدا... بن زيــاد خطاب به 
عمربن ســعد وارد كربال شــد كه بر امام حســين(ع) و يارانش سخت بگيرد تا 
تســليم شــوند و وادار به بيعت گردند و در صورت امتناع، همه آنها را به قتل 
برســاند. امام حســين(ع) حاضر به پذيرش ذلّت بيعت با دشــمن نشــد؛ ولى 
از آنان خواســت كه آن شــب را به وى مهلت دهند، تا به عبادت و دعا و نماز 

بپردازد و فردا در معركه نبرد با آنان روبه رو خواهد شد.
دهم محرم (عاشورا): روز پرحماسه و فراموش نشدنى تاريخ اسالم و تشّيع؛ 
روز فداكارى، جانبازى و شــهادت ســرور و ســاالر شــهيدان حضــرت اباعبدا... 
الحســين(ع) و ياران باوفايش، در ســرزمين كربال (در ســال 61 هجرى قمرى) 

است.
دوازدهم محرم: روز شهادت امام زين العابدين(ع) (بنا بر روايتى در سال 

94 يا 95 هجرى قمرى) است.
بيست و پنجم محرم

روز شهادت امام زين العابدين(ع) است بنا بر روايتى ديگر.

ادامــه از صفحه يك: متأســفانه در طول 32 
ســال پس از انقالب چنين امري محقق نشــده و 
در دولت اخير هم كه نســبت به چنين مســأله اى 
توجهاتي شــد اما در اســتان با بي توجهي در اين 

زمينه مواجه هستيم. 
  وضعيت انتصاب مديران و شرايط  �

موجود در استان چگونه است؟ 
بــه اعتقــاد من در اســتان نســبت بــه انتصاب 
مديران شايســته ســاالري رعايت نمي شــود شــما 
مي توانيــد آثار آن را در جامعــه ببينيد. براي مثال 
در بحــث عمــران جامعه، فرهنگ جامعه، توســعه 
سياســي جامعه، بنابرايــن مديراني كه در ســطح 
جامعه هســتند كارآمدي كــه از آنها انتظار مي رود 

را ندارند.
  بـا آنكـه 6 سـال از عمر دولـت اصولگرا  �

مي گذرد اين سوال مطرح است كه چرا جبهه 
اصولگرايان در آستانه انتخابات اين نقدها را 
مطرح مي كنند در حالي كه رسانه هاي مردمي 
6 سـال اسـت كـه از اين مشـكالت سـخن 

مي گويند؟
اين اوليــن شــكل گيري اصولگرايان نيســت، 
آنهــا در انتخابات هــاي قبلي هم در اســتان حضور 
داشــتند كانديداهايي را هــم معرفي كردند برخي 
هــم رأي آوردند و بــه مجلس راه يافتنــد در همان 
موقــع هــم انتقــادات مطــرح مي شــد. مــا در هيچ 
دولتي همراه و همگام با مردم عقد اخوت نبستيم؛ 
از دولتــي كه نزديك به آرمان هــا و ارزش هاي امام 
و انقالب باشد حمايت مي كنيم اما اين به آن معنا 
نيســت كه چشــمانمان را ببنديم و انتقــاد نكنيم. 
در ابتــدا كه دولت اصولگرا هم ســر كار آمد حضور 
داشتيم، نقدهايي را نســبت به عملكرد آن مطرح 
كرديــم؛ هر چند در بيان اين مشــكالت به صورت 
مســتقيم و شــفاف رســانه ها هم كم كاري كردند. 
رســانه  هاي ما هيچ موقع نرفتند در حوزه علميه از 
يك استادي ســوال كنند يا در دانشگاه كه شما به 
عنوان كســي كه از دولــت اصولگرا حمايت كرديد 

روند عملكرد دولت را چگونه مي بينيد؟
منتها برخي اوقات نمايندگان دولت در ســطح 
اســتان تعامــالت خوبي دارند و بعضــاً نقدها كمتر 
اســت يــك موقع اســت نماينــده دولت در اســتان 
مشــكالت  اداري  رونــد  دارد،  كمتــري  تعامــالت 
بيشتري پيدا مي كند؛ پس انتقادات بيشتر خواهد 
بــود. بنابراين مــا از عملكرد مثبت آنــان هم دفاع 
خواهيــم كرد و اين موضوعــات ربطي به انتخابات 

ندارد.
   آيـا همـه كوتاهى ها به دولـت برمي گردد  �

يا مجلس نيز به سـهم خود در مشـكالتي كه 
گفتيد سهيم است؟ 

بلــه. مجلس اگر انتظاري كــه از كارآمدي از او 
مي رود را داشته باشد طبيعتاً مي تواند در خيلي از 
زمينه ها به دولت تذكــر بدهد و بخواهد كه اصالح 
بكنــد تا انــدازه اي در اين زمينه عمل كــرده اما آن 
انتظار كه مــا از يك مجلس كارآمد و بــه روز داريم 
را نتوانســته عملــي كنــد. برخي مواقع بــه وزيري 
رأي اعتمــاد داده مي شــود امــا بعــد از اينكــه وزير 
مشــغول كار شده خودشان منتقد آن وزير شدند و 
حتــي مدرك علمي آن وزير را زير ســوال مي برند؛ 
بنابراين، مي توان گفت مجلــس كارآمدي الزم را 

نداشته است.
  بـراي مـردم هنوز مشـخص نيسـت كه  �

تفـاوت جبهه اصولگرايان با جبهه پايداري يا 
گروه 8+7 چيست؟

مجموعه 7 ناظراني هســتند كه عدم اختالف 
احــزاب اصولگرا را نظارت مي كنند و در واقع جمع 
كردن آن در يك مجموعه واحد. تاكنون هم خوب 
عمل كرده و توانســتند اعضا را از تشــتت آرا حفظ 

كنند.
اما مجموعه 8 متشــكل از احزاب هستند. اين 
مجموعــه حــزب مؤتلفه اســالمي، جبهــه پيروان 
خط امام و رهبري با 12 تشكل، جمعيت ره پويان 
انقــالب اســالمي، كانــون هم انديشــي و جمعيت 
ايثارگــران ايــران در اســتان همــدان در تهــران را 

شامل مي شوند.
ما تابــع تمــام ريزه كاري هــاي گــروه 8+7 در 
تهــران نيســتيم. در همــدان جبهه پايــداري عضو 
جبهه اصولگرايان است اما در تهران جبهه پايداري 
عضــو اين مجموعه نيســت؛ علي رغم اينكــه ما در 
همدان به جــاي معتمداني كه در تهران اســتفاده 
شــده، شــخصيت هاي مورد اعتماد مردم را داريم 
كــه اينهــا از بازنشســته هاي نهادهــاي لشــكري و 
كشوري هســتند كه هر كدام براي مردم اطمينان 

خاطر ايجاد مي كنند.
هر چنــد جبهه پايداري در همدان تازه شــكل 
گرفتــه ولــي از زمــان شــكل گيري عضــو جبهــه 
اصولگرايان شــده است و تفاوت و جدايي بين اين 

دو در همدان وجود ندارد.
 در حالـي كـه در تهران وضعيـت به گونه  �

ديگري است؟
بله. در تهران جبهه پايداري فعًال حاضر نشــده 
حضــور پيدا كند بــه اين دليل كه بــه نمايندگان و 
اشخاص اين جبهه در تهران اعتراض دارد و معتقد 
اســت اين افراد در ايام فتنــه خاموش بودند و هيچ 

گونه موضع گيري نداشتند.
از طرف ديگر خواســتار اين بودند از ميان آنها 
سه نفر در جبهه اصولگرايان حضور پيدا كند كه با 
آنها به توافق نرســيدند ولي از آنجا كه معلوم است 
با توجه به تأكيدات بزرگان در آينده شــاهد حضور 
جبهه پايداري در ميان جبهه اصولگرايان خواهيم 

بود.
  باالخره شما حامي دولت هستيد يا منتقد  �

دولت؟
جبهــه اصولگرايان هــم منتقد دولت هســتند 
دفــاع  عملكردهايــي  مقابــل  در  دولــت  از  هــم  و 
مي كننــد. بنا به گفتــه مقام معظم رهبــري بايد از 
عملكردهــا دفاع كرد؛ چرا كــه خدمات يك دولت 
چــه اصولگرا باشــد چــه اصالح طلب و ســازندگي 
نشــانگر عملكــرد نظام خواهــد بود و اگــر ما تبليغ 
عملكردهاي نامطلوب را بكنيم در واقع ناكارآمدي 

نظام را تبليغ كرده ايم.
طبيعتــاً در مورد عملكرد دولــت در زمينه هاي 
قبلي هــم معتقديم جبهه اصولگرايــان در رابطه با 
دولــت انتقاداتي هم دارد لذا كســاني كــه در كنار 
دولت بــه عنــوان جريــان انحرافي هســتند جبهه 
اصولگرايــان موضــع شــديدي در برابر آنهــا دارد. 
مــا در اســتان فعاليت هــاي جريان انحرافــي را كه 
در بدنــه دولت شــكل گرفتــه رصد مي كنيــم و در 
اســتان اگر چهره هايي ببينيم كه مي خواهند سوء 
اســتفاده كننــد حتمــاً بــه مــردم معرفــي خواهيم 
كــرد. در ايــن زمينــه جبهــه اصولگرايــان منتقــد 
دولت هســتند و انتظار دارند دولــت اين جريان را 

از مجموعه خودش حذف كند.
  مـردم مي پرسـند اگـر دولـت اصولگـرا  �

مورد تأييد مسـتقيم مقام رهبري اسـت چرا 
شـما وزيران و نمايندگان دولت را مسـتقيماً 
مورد انتقاد شـديد قرار مي دهيد و در شرايط 
حسـاس كنونـي بـراي دولت چالـش ايجاد 

مي كنيد؟
دوره هــاي  در  دولــت  از  واليــت  فقيــه  دفــاع 
مختلــف يك روندي بود كه در همه دولت ها وجود 
داشــته مقــام رهبــري چــه در دولــت ســازندگي، 
اصالحات و اصولگرايان از عملكرد روساى جمهور 
وقــت دفاع كردنــد اما اين بــه آن معنا نيســت كه 

انتقاد نداشته باشد.
ايشــان خصوصاً در بحث معيشت مردم و تورم 
در دولــت ســازندگي انتقاداتي را داشــتند و دولت 
اصالحــات ســخنان در حــوزه فرهنگ، سياســت 

خارجي و انرژي هسته اي داشتند.
در دولــت اصولگريــان هــم اگــر مــردم توجــه 
داشــته باشــند در آخرين نشســت هيأت دولت در 
حضــور مقــام معظم رهبــري صحبت هــاي زيادي 
داشــتند اول اينكه در بحث خدمات دولت ايشــان 
معتقــد بودنــد اينها كافــي نيســت و آن انتظاراتي 
كه از دولت داشــتيم برآورده نشده است بر اساس 
اهداف چشم انداز 20 ساله از دولت انتظار داشتند 

كه كاستي هاي موجود را بررسي كنند.
مجلس هم بايد وظيفه خودش را انجام بدهد؛ 
يعنــي اگــر وزيــري تخلــف دارد او را به اســتيضاح 
بكشــاند از رئيس جمهورى بايد توضيح بخواهد و 
نمايندگان مجلس بايد بــه عنوان نمايندگان ملت 

دولت را تحت نظر داشته باشند.
مقام رهبــري فرمودند در جايي كه قرار باشــد 
مســير نظام اســالمي به انحراف برود ايشــان ديگر 

سكوت نمي كنند.
 چالش بزرگ انتخابات آينده كانديداهايي  �

هسـتند كه خـود را اصولگرا معرفـي مي كنند 
اما در واقع منتسـب بـه جريانات به اصطالح 
"انحرافي" هسـتند مـردم چگونه بايد تفاوت 
ايـن كانديداهـا را بـا كانديداهـاي واقعـي 

تشخيص بدهند؟
اين رسالت جبهه اصولگرايان و نخبگان جامعه 
اســت كه بايد به مردم اســتان اين افــراد را معرفي 
 كننــد. طبيعتــاً اصولگــرا كســي اســت كــه ضمن 
پايبندي به اركان و ارزش هاي انقالب، امام و شهدا 
عملكرد مثبت هم داشته باشد. كسي ممكن است 

خــودش را اصولگــرا معرفي كنــد ولــي در واقع به 
آرمان هاي اصولگرايان عمل نكند چنين شخصي 

را ما اصولگرا نمي دانيم.
مــا در جبهه اصولگرايان شــاخصه هايي داريم 
اين شــاخصه ها را در مورد همــه افرادي كه ادعاي 
اصولگرايــي دارنــد تطبيــق خواهيــم داد. از ايــن 
شاخصه ها برخي وتويي است مثًال اگر كسي دفاع 
از جريــان فتنــه كرده يــا در ايام انتخابات ســكوت 
كرده يا به واليت فقيه اعتقاد الزم را نداشــته باشد 
اينهــا را به عنوان گزينه هاي وتو در مورد افراد اجرا 
مي شود كافي است يك نفر بگويد اصولگرا هستم 
و اين شاخصه ها را نداشته باشد ما ردش مي كنيم 
و كســي كــه وابســته بــه جريــان انحرافــي باشــد 

كانديداي اصولگرا نخواهد بود.
  در حـال حاضر وضعيـت اصولگرايان در  �

استان چگونه است؟
وضعيــت اصولگرايان را عالوه بر شــهر همدان 
در كل اســتان پيگيــري مي كنيــم. در حال حاضر 

دنبــال كانديداهــا در شــهرهاي مختلف هســتيم 
كميته هايي داريم كه اين افراد در شهرســتان هاي 
مختلف بــه رايزني پرداختند اهــداف و انگيزه هاي 
خود را در شــهر همدان و شهرستان ها بيان كردند 
امــا اينكه رســماً يك كانديدايــي را بخواهيم قبول 
يــا رد بكنيــم در ايــن زمينــه چند مرحلــه خواهيم 
داشــت و بايد بر اساس شــاخصه هاي تعريف شده 

اصولگرايي عمل كرده باشند.
براي مثال اگر نماينده اي قبًال پستي در استان 
داشته عملكرد و توانايي اين فرد بررسي مي شود. 
همچنيــن نظرســنجي از مــردم صــورت خواهــد 
گرفــت. ممكــن اســت فــردي جايــگاه خوبــي در 
بين مردم نداشــته باشــد چنين فردي را به عنوان 

اصولگرا معرفي نخواهيم كرد.
  وضعيت اصالح طلبان  در اسـتان چگونه  �

است؟
وضعيــت  مــورد  در  زيــادي  اطالعــات 
اصالح طلبان در اســتان نداريم اما در اســتان فعال 
به صورت گروهي وارد كار نشدند كانديداهايي كه 
در استان هستند حالت انفرادي دارند البته برخي 
از كانديداهــاي اين حزب ســعي كردند بگويند در 

صحنه انتخابات حضور ندارند.
نه اينكه تحريم كرده باشــند بلكه مي خواهند 
از  برخــي  بشــوند  كانديــدا  ديگــر  شــهرهاي  از 

اصالح طلبــان هم خود را منتســب كردند به جبهه 
اصولگرايــان پــس عملكردهايــي كــه داشــتند و 
دارنــد باعث شــده اينها را بــه هيچ وجه بــه عنوان 
كانديداهــاي اصولگرايان قبول نكنند و جايي هم 

كه الزم باشد آنها را به مردم معرفي خواهيم كرد.
 ديدگاه خود را پيرامون وضعيت اساسـي  �

اسـتان بيان كنيد آيا فضاي آزاد براي فعاليت 
سياسي و انتخابات وجود دارد؟ 

سه جبهه شاخص در انتخابات حضور خواهند 
داشــت اوليــن جبهــه اصولگرايــان هســتند كه از 
احزاب اصولگرا تشــكيل شــده اند، كســاني كه به 
آرمان هاي امــام (ره) و انقــالب پايبندند و دومين 
جبهــه، اصالح طلبان هســتند كه بــا چندين تفكر 
متفــاوت در انتخاب حضور مي يابنــد برخي  از آنها 
معتقدند بايــد از نظام امتياز بگيرنــد و وارد صحنه 

بشوند؛ يعني نظام سران فتنه را آزاد كند.
برخي هــم معتقدند بايد در انتخابات ـشـركت 
كننــد تا حــذف نشــوند و فراموش نشــوند و تعداد 

خيلي كمي هم انتخابات را تحريم مي كنند.
به اعتقاد جبهه اصالح طلبان، بايد در انتخابات 
شركت كرد ولو اينكه دنبال حداكثري نيستند و رأي 
 نخواهند آورد ولي به حداقل اكتفا مي كنند تا زمينه را 

براي رياست جمهوري فراهم كنند.
جريان ســوم جريان انحرافي است كه مشايي 
در رأس آن قــرار دارد در خيلــي جاهــا ادعــا كرده 
اســت كــه اكثريت مجلــس را كســب خواهند كرد 
اينهــا التزامــي به واليــت فقيــه ندارنــد التزامي به 
اســالم گرايي ندارند مي گويند زمان اسالم گرايي 

گذشته است.
در برخي مواقع ممكن اســت بــا اصالح طلبان 
همسو باشــند چون اهدافشــان در خيلي زمينه ها 
يكــي اســت و بــه خاطــر ديدگاه هــاي فكــري كــه 
دارنــد طبيعتــاً از نظام واليي و جمهوري اســالمي 
فاصلــه دارند. اما اينكــه تا چه اندازه موفق شــوند 
بياينــد تاكنون جريــان انحرافي به صورت روشــن 
نتوانســتند وارد شــود. ابتدا تالش كردند در مركز 
استان تعدادي كانديدا معرفي كنند كه شناسايي 
شدند. در حال حاضر جريان انحرافي معتقد است 
بعــد از انتخابــات بايــد مهره هــاي ســفيد را با پول 
خريداري كنند ايــن جريان دنبال هزينه كردن در 

انتخابات هستند.
فضاي انتخاباتي اســتان هم كامًال آزاد اســت 
اما در زمينه رسانه ها فكر مي كنم فضاي انتخاباتي 
اخيــر متفاوت از انتخاب هاي گذشــته اســت براي 
رسانه بايد ببينيم آزادي بيان دارند يا نه، در فضاي 
انتخاباتي گذشته در جبهه اصولگرا و اصالح طلب 
بيشــتر حضــور نداشــتند ولــي بــا آمــدن جريــان 
انحرافــي در عرصه انتخابات طبيعتاً مقاومت هايي 
در پي خواهد داشــت. در حال حاضر حركت هايي 
كه در ســطح اســتان انجام مي شود رســانه ها بايد 
انتقــاد كننــد كــه فضــاي انتقــاد در اســتان وجود 
نــدارد. به اعتقاد من، در عرصه خبري و رســانه  اي 
حداقل در سطح اســتان روزنامه ها و خبرگزاري ها 

با مشكالتي مواجه خواهند بود.
آنهايي كــه آزادانه فعاليــت مي كنند و كمكي 
هــم از مجموعــه دولــت در ســطح اســتان دريافت 

نمي كنند آنها مطالب خود را آزاد بيان مي كنند.
برخي هســتند كه محافظه كاري خواهند كرد 
يا اينكه به خاطر فشــاري كــه روي آنها وجود دارد 

قادر نباشد.
  مجلس نهم چگونه مجلسي خواهد بود؟ �

فعًال مشخص نيست اما اگر با بصيرت و بيداري 
كامــل جلو برويم مي توانيــم مجلس نهم را مجلس 
كارآمــدي بكنيم كه به هر حال بــا حضور تعدادي 
نماينده معتقد و ملتزم خيال مردم، نظام و رهبري 
راحت خواهــد بود؛ در غير اين صورت مجلس نهم 

مجلسي خواهد بود كه با مجلس سال 60 تفاوتي 
نخواهد كرد. در آن مجلس ما جريان هاي مخالف 
نظــام  داشــتيم كــه هيچگونــه التزامــي در نظــام 

جمهوري اسالمي نداشتند.
  به نظر شـما كدام گروه نماينده بيشتري  �

را به مجلس خواهد بود؟
با ايــن وضعيت اگــر اعتماد مردم جذب شــود 
كانديــداي اصولگرايــان رأي  خواهنــد آورد البتــه 
ممكــن اســت در برخــي شهرســتان ها كانديداي 
اصــالح طلب نيــز رأي بياورند در جريــان انحرافي 

فعًال كانديدايي را به صورت شاخص نداريم.
  رئيـس جمهـورى مي گويـد حمايت هيچ  �

كس را ندارد و مردمي است اصولگرايان خود 
را به او وابسته مي دانند چه نفعي در اين انكار 

و اصرار است؟
اصولگرايــان بــا دولــت روي كار آمدنــد ولــي 
وابســته به دولت نيســتند اينكه رئيــس جمهورى 
بگويــد بــه هيــچ جريانــي وابســته نيســت رئيــس 
جمهــورى خــودش در برخــي جلســات اعتــراف 
كــرده كه خود را بايد مديون رأي هايي بداند كه از 
ناحيــه اصولگرايان جمع كرده اســت در دوره اول 
هيچكدام از احزاب از احمدي نژاد حمايت نكردند 
و بيشتر حاميان وي بيشتر مردم متدين حوزه هاي 
علميــه و نيروهــاي ارزشــي نظــام و اقشــار محروم 
جامعــه بودند. هــر چند موضع گيــري وى در دوره 
دوم بــا دوره اول نســبت به اين جريانــات متفاوت 
اســت در دوره دوم هــم رأيي كه آوردند مشــخص 
بود رأي چه كســاني بود طبيعتــاً رئيس جمهورى 
نمي توانــد بگوينــد مــن از اينها جدا هســتم چون 
حمايــت نكردند. در صورتي كه اگر اين حمايت ها 

نبود رئيس جمهورى رأي نمي آورد.
اصولگرايان نماينده اقشار آسيب پذير و عموم 
جامعــه هســتند گروهــي كــه از نظــام مطالباتــي 
نداشــتند هميشــه به ايــن مطالبات پاســخ دادند. 
در طــول 33 ســال انقــالب كمتريــن امكانــات را 
دريافت كردند و بيشــترين خدمات را ارائه دادند. 
دولــت نمي توانــد بگويــد اينهــا حاميتــش نبودند 
رأي رئيس جمهورى رأي اقشــار آسيب پذير، رأي 

حاشيه شهر و همچنين اصولگرايان بوده است.
مديــون  بايــد  را  خــود  رأي  واقــع  در  دولــت 
تالش هاي حوزه هاي علميه بايد بداند و مجموعه 8 
كه احزاب را شــامل مي شود كســاني هستند كه در 
جريــان انتخابات از رئيس جمهــورى حمايت كردند 
امــا امروز به خاطــر نزديكى جريــان انحرافي به بدنه 
دولت همان ها منتقد هســتند و اينگونه نيست كه 

از عملكرد منفي دولت چشم پوشي كنند.
  نحوه تهيه ليسـت در استان و حمايت از  �

كانديداها چگونه است؟
با كساني كه اعالم حضور مي كنند در انتخاب 
صحبت هايي مي شــود كه آيا حضورشــان طبيعي 
اســت يا نه. وقتي قطعي شد با توجه به شاخص ها 
با حضــور اعضاي اصولگرايان گزينه مربوط به آنها 
را امتيازدهــي مي كنيم اگــر امتيازها به حد نصاب 
برســد يا اينكه با امتيازهاي وتويي رد نشــوند جزو 

ليست قرار مي گيرند.
داد  خواهيــم  انجــام  را  اســتاني  نظرســنجي 
همچنيــن نمايندگان تعهداتي خواهند داد؛ يعني 
بايــد ملتزم باشــد اگــر فــردا از اصول گرايي فاصله 
بگيرد و افرادي كه يك يا دو روز مانده باشــد اعالم 
خواهيم كرد كه اين شــخص نماينده اصولگرايان 

نخواهد بود.
  وضعيت احزاب در استان چگونه است؟ �

احزاب خوب عمــل مي كنند اما انتظــار داريم 
بيش از اين فعال باشند در جامعه وقتي مي گوييم 
چند صدايي باشد، بايد همه باشند. اگر مي گوييم 
جبهه اصالح طلبان منتقد دولت هســتند در حال 
حاضــر موضع گيــري شــفاف نيســت بــه عملكرد 

استاندار نداشته است.
تمــام انتقاداتــي كه در ايــن مــدت از عملكرد 
ســوي  از  گرفتــه  صــورت  اســتاني  مســئوالن 
اصولگرايــان بوده نه اصالح طلبــان. در كل با چند 
صدايــي بــودن جامعــه مي تــوان اهــدف را پيــش 
 بــرد. اصالح طلبان بايد اصولگرايــان را رصد كنند 
و بالعكــس شــاخصه ها يكي اســت. اگــر معتقديم 
اهــداف نظــام را بايــد پيــش ببريــم چرا ســكوت؟ 
احساس مي كنم اين سكوت از سوي اصالح طلبان 

در استان معنادار است.
شــخصاً معتقــد بــه اين هســتم ما به احــزاب و 
ديدگاه هــاي متفــاوت از هم نياز داريــم اگر جامعه 
تــك صدايي شــد و يــك گــروه امــور را در دســت 

گرفتند پيشرفتي حاصل نخواهد شد.
مقــام معظــم رهبــري بارهــا در ســخنان خود 
فرمودنــد كه بيش از صدبار گفتم كه كرســي هاي 
آزادانديشــي را راه بيندازيــد. براي مثال دانشــگاه 
بوعلي سينا اكثر اساتيدي كه تدريس مي كنند در 
جريــان انتخابات از اصالح طلبــان حمايت كردند 
امروز هم دانشــگاه ها در اختيارشان است به دنبال 
اخذ مجوز چند نشســت بودند كه رئيس دانشــگاه 

مخالفت كرده است.
بنــده به عنوان عضو شــوراي عالــي نهاد مقام 
معظــم رهبري اســتان در جريان تمامــى تحركات 
دانشــگاه ها هســتم تاكنون هيچگونــه حركتي در 
شفاف سازي منطقي نداشــتم كه رياست دانشگاه 

مخالفت كرده باشند.
غيــر از تك روي  برخي از اســاتيد در دانشــگاه 
كــه انتقــاد نبوده بلكــه به دنبــال تخريــب بودند و 
هنوز اســتاد دانشــگاه ما فرق بيــن انتقاد و تخريب 

را نمي داند.

سخنگوي جبهه اصولگرايان در گفتگو با همدان پيام:

چالش انتخابات امسال
 كانديداهاى اصولگراى منحرف است

نسل جديد ايرانى ها 5 سانتى متر بلندتر شده اند
همدان پيام: رئيس پژوهشــكده علوم غدد درون ريز و متابوليســم دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى با اشاره 
به افزايش قد ايرانى ها گفت: قد نهايى نســل جديد ايرانى امروزه 4 تا 5 ســانتى متر نسبت به 20 سال پيش افزايش 
يافته اســت. فريدون عزيزى با اظهار تأســف از برخى اخبار منتشــره در رســانه ها در خصوص كوتاهى قد نســل جديد 
ايرانى ها افزود: در مطالعات قند و ليپيد كه توســط مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليســم دانشــگاه علوم پزشكى 
شهيد بهشتى در شهر تهران انجام شد، معلوم شد كه قد افراد ايرانى در حال افزايش است. به گزارش فارس، وى يكى 
از داليل كوتاهى قد را سوءتغذيه و تحرك نداشتن دانست و اظهار داشت: در حال حاضر كمبودهاى تغذيه اى گذشته 
را نداريم و نتايج اين مطالعه نشان مى دهد در شهر تهران كه اين تحقيق در آن انجام شده است، كوتاهى قد مشاهده 

نشده و قد نهايى نسل جديد ايرانى امروزه حدود 4 تا 5 سانتى متر نسبت به 20 سال پيش افزايش يافته است.

متأهل ها ديگر شاد تر نيستند
همدان پيام: يك جامعه شــناس مي گويد: در تحقيقي كه با نمونه هاي عيني شــخصاً در مورد شادي در 
خانواده هــا انجام داده ام؛ متأســفانه به اين نتيجه رســيده ام كــه رضايت از زندگي و شــادي در جامعه ما در 

متأهل ها نه تنها بيشتر نيست؛ بلكه در بسياري از موارد كمتر است.
بــه گــزارش خبرآناليــن، براتــي ادامه مي دهــد: از ســنيني به بعد احســاس شــادي ديگر بــه اندازه 

ســال هاي جواني و نوجواني نيســت.
وي افزود: طبيعي اســت كه وقتي دو نفر با حس خوبي در كنار هم هســتند، اين خانواده شاد است، اما 
بســياري از خانواده هاي ما در حال حاضر پر از تنش هســتند و در بســياري از موارد اين طالق عاطفي اســت 

كه بر خانواده سايه انداخته و اين خانواده نمي تواند خانواده شادي باشد.

در  � پايـداري  جبهـه  چنـد  هـر    
همدان تازه شـكل گرفته ولي از زمان 
شـكل گيري عضو جبهـه اصولگرايان 
شده است و تفاوت و جدايي بين اين 

دو در همدان وجود ندارد
  در اسـتان فعاليت هـاي جريـان  �

انحرافـي را كـه در بدنه دولت شـكل 
گرفتـه رصد مي كنيم و اگر چهره هايي 
ببينيم كه مي خواهند سوء استفاده كنند 

حتماً به مردم معرفي خواهيم كرد.
  جبهـه اصولگرايـان منتقـد دولت  �

هستند و انتظار دارند دولت اين جريان 
را از مجموعه خودش حذف كند

  جريـان انحرافـي كه مشـايي در  �
رأس آن قـرار دارد در خيلـي جاهـا 
ادعا كرده اسـت كـه اكثريت مجلس 
را كسـب خواهنـد كرد اينهـا التزامي 
بـه واليـت فقيـه ندارنـد التزامـي به 
اسـالم گرايي ندارنـد مي گويند زمان 

اسالم گرايي گذشته است

  فالحى مى گويد در استان سه جريان سياسى فعال است �
■ اصولگرايان پايبند به نظام        ■ اصالح طلبان قانع به شرايط          ■ جريان انحرافى با ادعاى كسب اكثريت كرسى هاى مجلس

همدان پيام؛ رحيمى: هر چه براى مردم همدان كار كنيم، كم است.
 قابل توجه برخى مديران غيربومى!

تفاهم؛ رئيس كل سازمان نظام پزشكى ايران: تعرفه هاى درمانى 90 واقعى نيست.
با ديدن تعرفه ها سكته كنن،  بيماران و اطرافيانشون،    ظاهرا وقتى 

واقعى ميشه! 
همدان پيام: چار جويى براى مطالبات احسان الزهزل در شوراى ادارى

 مطالبات يا بدهكارى هاش به مردم؟!
جهان اقتصاد: رويارويي مديران گازي و برقي بر سر سوخت نيروگاه ها

  بيچاره مردم كه قربانِى اين دعواها هستن و بايد سرما بكشن!
همدان پيام: هويت سفال اللجين، در نبود بسته بندى زير سؤال مى رود.

 عجب!!
تفاهم؛ وزير امور اقتصادى و دارايى:  اطالعات سرشمارى، محرمانه است.

 بجز براى سازمان هدفمندى يارانه ها و اداره ماليات!!
همدان پيام: حذف خبرنگاران از ليست وام 30 ميليونى

 از اولش هم معلوم بود!
تهران امروز؛ رئيس ديوان محاسبات: درآمد كل كشور، مشخص نيست، تنها نتيجه 

اين عدم شفافيت، گسترش فساد است.
 اين حرفا چيه؟! زبونت رو گاز بگير!

همدان پيام: آقازاده ها فيلم مى شود.
 فعال كه بعضى از اوناها، فيلم مون كردن!

تهران امروز: دالر در يك سال 30 درصد گران شد.
 به عبارت ديگه، ريال ما سى درصد ارزون تر شد!!

حمايت: پس از صربستان و لهستان؛ آرژانتين هم سد راه ايران نشد.
 واليباليست هاى ما، اينن ديگه!

هفت صبح: تفاوت سرگيجه آور نرخ ارز رسمى و آزاد
 ارز ديگه چيه، خوردنى؟!

خبرآنالين: زنان، همچنان كمتر از مردان مى ميرند.
 يه جا هم اونا شانس آوردن، تاب ديدنش رو ندارى؟!

فارس؛ رئيس مجلس در مكاتبه اى با احمدى نژاد، مصوبه صفر شدن تعرفه واردات 
تخم مرغ را غيرقانونى اعالم كرد.

 اينم مكاتبه تخم مرغى دو قوه!
ايسنا: فرمانده انتظامي شهرستان دامغان از صدور قبض دو متر و 10 سانتيمتري 

جريمه رانندگي براي يك راننده متخلف خبرداد.
 احتماال بايد ماشينش رو بفروشه تا پول اين جريمه ها رو بپردازه! 



Y K

دوشنبه1010
7 آذر ماه1390
شماره 1381

پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

اقتصاد

طال و ارزبازتاب

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14395181501444518300يورو
10878135501091313700دالر آمريكا
16838211001689821350پوند انگليس
10403132001044013300دالر كانادا

2907325029173300ريال عربستان
2966360029763700درهم امارات

6300000---سكه تمام بهار طرح قديم
61880006250000-5950000سكه تمام بهار طرح جديد

29952003000000-2880000سكه نيم بهار
15028001500000-1445000سكه ربع بهار
790400800000-760000يك گرمي

يك گرم طالي
554000--- ساخته نشده 18 عيار

سمانه جهانگيرى عرش
همدان پيــام : حــدود 4 هفتــه پيــش مراســم 
ـركل گمرك اســتان همدان  توديــع و معارفه مدـي
پــس از مدت هــا وقفه برگزار شــد. در اين مراســم 
محمــد شــهبازي پس از 7 ســال مديريــت توديع 
شــد تا جاي خود را به محسن جامه بزرگي بدهد. 
وي در مدت تصدي پست مديريتي حساس ترين 
بخــش اقتصادي اســتان عملكــرد قابــل بحثي از 
خود بر جاي گذاشــت. وي هفته پيش در مراســم 
تجليــل از 17 صادركننده نمونه اســتان به عنوان 
حامــي توليد و صــادرات مــورد تقدير واقع شــد. 
البتــه در كشــور و بــه تبــع آن در اســتان همدان 
شــاهد مراســم توديع و معارفــه فراوانــي بوده ايم 
اما شــايد بهتر آن باشــد كه قبل و يا بعد از توديع 
و معارفه به عملكرد يــك مدير در حوزه كاري اش 
بپردازيم تا به واقع بر اين باور برسيم كه وي نقش 
خود را به عنوان يك مدير به درســتي انجام داده 
اســت يا نــه؟ البتــه نوشــتن در اين خصــوص نيز 
نياز بــه اطالعــات و آگاهي هايي در حــوزه كاري 
مربوطــه دارد. متــن زيــر بــراي ارزيابــي عملكرد 
گـمـرك اســتان در زمان تصــدي مديريت ســابقه 

آورده شده است.
گـمـرك به عنــوان مرزبــان اقتصادي كشــور، 
و  دولــت  درآمدهــاي  وصــول  در  مهمــي  نقــش 
همچنيــن اجــراي سياســت ها و خط مشــي هاي 

اقتصادي بازرگاني كشــور دارد.
در  دولــت  اقتصــادي  سياســت هاي  اعمــال 
از  حمايــت  قبيــل  از  خارجــي  بازرگانــي  زمينــه 
توليــدات داخلــي، كنتــرل ارز، كنتــرل الگــوي 
مصــرف، انتقاد دانش فنــي و... از جمله وظايفي 
اســت كــه انجــام آن به عهــده گـمـرك جمهوري 

اسالمي ايران است. 
و  مقــررات صــادرات  اجــراي  راســتا  ايــن  در 
واردات، تشخيص و اخذ حقوق و عوارض گمركي 
و ســود بازرگانــي، مبــارزه بــا قاچاق، نظــارت بر 
ترانزيت، پردازش و انتشــار آمار بازرگاني خارجي 

از جمله وظايف كلي گمرك محسوب مي گردد. 
همچنيــن تحويل گرفتن كاالهــاي وارداتي، 
صادراتــي و مســافري از طريــق زمينــي، دريايي 
و هوايــي، نگهــداري و حفاظــت آنهــا در انبارهــا 
و اماكــن گمركــي و نظــارت بــر تحويــل و تحــول 
كاالهــاي مزبــور تــا انجــام تشــريفات قانونــي و 
ترخيــص آن توســط صاحــب كاال، يــا نماينــده 
ســالمت  بــر  نظــارت  همچنيــن  و  وي  قانونــي 
اعمــال  طريــق  از  خروجــي  و  ورودي  كاالهــاي 
مقــررات قرنطينــه، بهداشــت و اســتاندارد و نيــز 
ممانعت از ورود كاالهاي ممنوعه شرعي و قانوني 
و كاالهايي كه در تعارض با فرهنگ و شئون ملي 
اســت، از جمله اموري است كه مســئوليت انجام 

آن بر عهده گمرك است.
نظارت هــاي گمركي بر كاالهــاي وارداتي به 
منظور اعمــال محدوديت ها و مقررات بهداشــتي 
و اســتانداردهاي ملي و نيز كنترل محل ســاخت 
يــا خواص و مشــخصات اصلي كاالهــاي مصرفي 
وارداتي بــه منظور حمايت از مصــرف كنندگان و 
جلوگيــري از اغفال آنها از جمله مســئوليت هايي 

است كه گمرك عهده دار انجام آن است.
گـمـرك به طــور قانوني نقش تطبيــق واردات 
و صــادرات را با مقررات وضع شــده بــراي واردات 
و صــادرات دارد؛ بنابرايــن در ورود يــا صدور كاال 

نقش گمرك آن است كه:
كاال  صــدور  و  ورود  در  قانونــي  الزامــات  ـ   1
ـدگان رعايت  ـدگان يــا صادركنـن توســط واردكنـن

شود.
وضــع  ممنوعيت هــاي  و  – محدوديت هــا   2

شده مراعات شود.
3– معافيت ها و تخفيف هاي توصيه شــده به 
موجب قانون در صورت تطبيق مشــخصات كاال، 

به وارد يا صادر كننده داده شود.
 4– حقوق و عوارضي را كه وضع شــده است 

به طور صحيح وصول نمايد. 
كــه  واردات  سياســت گذارى  مرحلــه  در  هــم 
مســئول آن، وزارت خانــه بازرگانــى اســت و هم در 
مرحله اجراى مقررات كه مسئول آن گمرك است، 

ارتباط اتاق با آنها بسيار راه گشا خواهد بود.
امــا رابطه بخش خصوصــى و گمرك را چنين 
مى تــوان گفــت كــه بخــش خصوصــى مى توانــد 
بازخوردهاى صحيح را به مســئوالن منتقل كند و 
سبب شــود با همكارى دو سويه، سرعت خدمات 
بــاال برود.  از آنجــا كه روند كند صــادرات كاالها 
و اســتفاده نكــردن از زمــان در فرآينــد توليــد و 
تجارت، منابع و هزينــه فراوانى را هدر مى دهد و 
متأسفانه سيستم ما نسبت به بحث زمان حساس 
نيســت، همــكارى اتــاق و گمرك مى توانــد براى 
كنترل اين هزينه غيرقابل توجيه، پيشــگام باشد 

و موانع پيش روى تجارت را بردارد.
در نيمــه نخســت امســال 43 ميليون و 755 
هزار و 92 دالر كاال از گمرك همدان صادــر شده 
اســت كــه دــر بخش صنعت بيش از 10 ميليون 
دالر، كشاورزي10 ميليون دالر، صنايع دستي 
يك  شيميايي  مواد  و  دالر  ميليون   14 از  بيش 

ميليون دالر صادارت داشته ايم.
از  استان  صادــراتى  عمده  كاالى  قلم   10
جمله كشمش تيزآبي با ارزش 14 ميليون دالر، 
سفال و سراميك 9 ميليون دالر، سيمان چهــار 
دالر  ميليون  ســه  دستباف  فرش  دالر،  ميليون 
و سيب زمينى دــو ميليون دالر صادــرات صورت 

گرفته است.

براســاس آمار سازمان توسعه و تجارت ايران 
دــر نيمه نخست امســال 72 ميليون دالر كاال كه 
منشأ آن گمرك همدان و ديگــر گمركات بودــه 
است همچنين بيش از 38 ميليون دالر صادــرات 
استان هاى  نام  به  همدان  كاالهاى  محوريت  با 
ديگر صادــر شده است كه با تلفيق اين سه آمار 
تاكنون 154  ابتداى سال  از  كــه  مى توان گفت 
از همدان  ميليون و 534 هزار و 102 دالر كاال 
صادر شده كه شامل صادرات 41 قلم كاال به 25 
انگليس،  آلمان،  كانادــا،  جمله  از  جهان  كشور 

هلند، سوئد، عراق، هند و ارمنستان است.
گفتنــى اســت؛ دــر سال گذشته به طور كلى 
از  كاال  دالر   551 و  هزار   471 و  ميليون   301
شده  صادــر  تجارت  و  توسعه  سازمان  و  گمرك 
است كه مى توان گفت، امسال با كاهش 5/38 
به  گذشتــه  ســال  به  نسبت  صادــرات  دــرصدى 

ميزان 185ميليون دالر عقب هستيم. 
فرشچى موحــد  محمد مهدــي  گفتــه  بــه  امــا 
معدــن  و  تجــارت  صنعــت،  سازمــان  سرپرســت 
استــان همدــان داليلــى چــون پرداخــت نشدن 
جوايز صادراتي كه يكي از مشكالت بخش صادرات 
بودــه و از سال 88 مبلغ سه ميليارد تومان از جوايز 
صادراتي پردــاخت نشده است، انتقال ارز و سرمايه 
دــر گردش مهم ترين مشكــالت واحدهاى توليدى 
است كه باعــث كاهش صادرات شده و در اين بين 

گمرك در كاهش صادرات نقشى نداشته است.
گذشتــه از داليلــى كــه باعــث كاهــش نــرخ 
صادــرات در سال جــارى شد بــا نگاهي گــذرا به 
آمارهــاي موجــود دــر سال هــاى پيــش از ايــن، 
مي توان بــه اين مسأله معطوف شــد كه پيشرفت 
قابــل توجهــي دــر بخــش صادــرات و واردــات و 
زيرساخت هاي توسعه سرمايه گذاري خارجي در 
سطــح استان همدان صــورت گرفته است كه اين 
پيشرفت و زمينه سازي توسعه صادرات و واردات 
را بايــد دــر تالش بسيــار خوب مسئــوالن گمرگ 

استان جستجو كرد.
صادــرات و واردات دــر سطح جهــان و ايران 
اسالمــي و به ويژه در استان همدــان كه از ديرباز 
بــه دليــل عبــور جادــه ابريشــم از ايــن مسيــر و 
ترانزيت كاال مورد توجه بوده، از اهميت بسياري 

برخوردار بوده و هست.
از ســال 1370 تــا ســال1380، يــك هــزار 
اظهارنامــه گمركــي و حدــود يــك ميليــون دالر 
صادرات در استان انجام شده كه در حال حاضر، 
روزانه يــك و نيم تا 2 ميليون دــالر از اين گمرك 
صادــرات و واردات صورت مي گيــرد كه مي توان 
گفــت، كاركنان اين مجموعه نقــش مؤثري را در 

اين پيشرفت، داشته اند.
محصوالت استان همدان در فاصله سال هاي 
1370 تــا 1380 به 2 كشور صادر مي شد، ولي 
دــر حال حاضر انــواع محصــوالت مختلف به 36 

كشور دنيا صادر مي شود.
امــا گـمـرك همدــان بــا مشكالتى نيــز همراه 
اســت؛ متأسفانــه برخــي از صادــر كنندگــان از 
اصــول اوليه تجــارت و قانون صادــرات و واردات 
آگاهــي كافي ندارنــد كه بايــد آموزش هاي الزم 
به آنهــا داده شود تا از چگونگــي قانون صادرات 

و واردات آگاهي يابند.
هنــوز برخــي از كشــاورزان بــا نحــوه تكميل 
اظهارنامــه آشنايي كامــل ندارند كــه اين مسأله 
مشكــالت بسياري بــراي كـمـرگ همدــان ايجاد 
نمودــه است. گـمـرك استان تــالش زيادى براى 
رفــع ايــن مشكــالت بــا تسهيــل دــر رونــد كارى 
بازرگانــان و تجــار و نيــز مشوق هاى فــراوان اعمال 
نمود كه خوشبختانه موفق به ترغيب برخى از تجار 
براى ترخيص كاالهايشان از گمرك همدان نيز شد، 
اما رشد صادرات كه به عوامل بسيارى مربوط است 
نيازمند همــت واالى ساير مسئــوالن است كه بايد 

تدابير الزم در اين زمينه انديشيده شود.
در هر حــال در خصوص موفقيت هاى گمرك 
همدان در زمانى كــه مديريت آن بر عهده محمد 
شهبــازى مديركل سابق بود هميــن بس كه هيچ 
يــك از گمركــات مركزي كشور موفــق به دريافت 
كــه  نشده انــد   2008 ورژن  بــا   iso گواهينامــه 
گـمـرك همدــان توانست بــا تالش شبانــه روزي و 
فراهــم آوردــن زيرساخت هــاي الزم بــراي ارائــه 

خدمــات مطلوب تر به ارباب رجوع موفق به كسب 
گواهينامــه مديريــت كيفيــت iso 9001 با ورژن 

2008 گردد.
صبــح روز سه شنبــه 19  آبان مــاه سال جارى 
مديركل گـمـرك استان همدان دــر حالي توديع 
شــد كه دــر جلســه مذكــور وي پــس از 12 سال 
خدمــت در ايــن مجموعه كــه 7 ســال از آن، در 
پســت مديريت گـمـرك گذشت با تمــام تواضع و 
فروتنــى و با تمام حرف هــاي نگفته اي كه در دل 
داشــت بــا تمــام اقداماتى كــه انجام دادــه بود، 
مردم استان را اليق بهترين ها دانست و اقدامات 
خود را در شأن اين مردم نديد و با شكسته نفسى 

تمام از مردم همدان عذر خواهى كرد و رفت.
با نگاهي به تاريخچه و فعاليت گمرك همدان 
و سوابــق و مستندات موجود درمي  يابيم؛ گمرك 
همدان كه دــر سال 1353 به عنــوان دفترخانه 
راه اندــازي شده بود تــا ســال 80 فعاليت تجاري 
چندانــي نداشــت، امــا از ســال 83 بــه بعــد بــا 
پذيــرش مديريــت گـمـرك استــان توســط محمد 
شهبــازي مديــر جوانــي كــه خــود از كارمندــان 
گـمـرك بود دــروازه تجاري استان بــه روي تجار، 
صادركنندگان و واردكنندگان كاال گشوده شد، 
چنانچه ديگــر آن گمرك راكدي كــه تنها در حد 
يــك ساختمان در ورودي شهر بنا نهاده شده بود 
تا استان عاري از اين مهم نباشد، به يك دستگاه 

اثرگذار در اقتصاد استان تبديل شد.

از ديگرموفقيت هاي گمرك اينكه در اين مدت 
6 ميليارد تومان اعتبار وارد خزانه دولت شد. 3 الي 
4 ميليــارد تومان درآمد حاصــل از جرائم قاچاق و 

150 دالر ارز به استان تحويل داده شد.
100 تــن محصــول سيب زمينــي استــان در 
سالــي كه ايــن محصــول روي دست كشــاورزان 
 2 تــا  صبــح   8 ساعــت  از  روزه   45 بــود  ماندــه 
بامداد توسط ارزيابــان اداره كل كه براى ارزيابي 
محصــول بر ســر مزارع رفتــه بودند، بــه بازارهاى 
خارجى صادر شد و خالصه كسب عناوين مختلف 
همــه و همه از جمله مواردــي بود كه توسط گمرك 
همدــان به ثبت رسيد. عالوه بــر آن با پيگيرى هاى 
مديركل گمرك، در سفر سوم هيأت دولت به استان، 
پيشنهاد ايجاد گمرك شهرستان ويژه مالير به تصويب 
رسيد و اين مصوبه به عنوان اولين مصوبه اجرا شده 

سفر سوم در كارنامه موفقيت هاى استان درج شد.
هرچنــد دــر استــاِن مــا قدــر شخصيت هــاى 
كارآمد و مؤثر تا زمانــي كه در قيد حيات هستند 
آنچنان كه شايسته شــان است، را نمي دانند، اما 
مراسم توديع و معارفه مدير سابق گمرك همدان 
بــا شكوهــي خــاص از ســوي كاركنــان اداره كل 
برگــزار شد و سخنرانان جلســه ضمن تقدير از اين 

مدير از كارآمدى او گفتند.
شهبــازي دــر اين مراســم با تواضــع خالصانه 
خود به جــاي اقرار بــه توانمندي هايش از مردم و 
همكاران طلب حليت كرد كه همين امر متأسفانه 
باعــث برداشت منفي برخــي از افكار شد و با يك 
نوشتــار غيركارشناســي و ناشيانــه بدــون آمــار و 
ارقــام ذكر شدــه و اطــالع از كارهــاى انجام شده 
توســط مجموعــه گـمـرك استــان؛ فعاليت هــاى 
صــورت گرفته را ضعيف خطــاب كردند. چنانچه 
هميــن مطلــب مورد اعتــراض كاركنــان مجموعه 
قــرار گرفت لــذا با ارســال نامه اى بــه همدان پيام 
خواستــار حمايــت از مديــر سابــق خــود شدنــد، 
تــا مديــر جديد نيــز تصــور نكنــد كــه همداني ها 

قدرنشناس هستند.
مديركل سابق گمرك استان همدان در مورد 
رسانــه اى كه دــر خصوص عملكــرد مديريتى اش 
نوشتــه بــود، گفــت: دــر كــل مطلــب «بررسي 7 

ســال ضعــف مديريت گـمـرك استان» كــه توسط 
يكــى از روزنامه هاى محلى درج شده است؛ هيچ  
دليلي مستند و مستدلــى بر علت ضعف مديريت 
گـمـرك استان همدان ارائه نشدــه و صرفاً به بيان 
نقــش گمرك در توسعه و رونق اقتصادي كشور يا 
استان اشاره دــارد. گويا تنها دليــل ارائه شده بر 
ضعف گمرك استان اعتراف مراسم توديع است.

روي  از  معارفــه  و  توديــع  جلســه  دــر  بندــه 
احساس مسئوليت عميق خويش نسبت به مردم 
استــان؛ اقدام بــه عذرخواهي نمودــه و اقدامات 
خود را دــر مقابل لياقت و استحقاق مردم، اندك 
و حقيــر دانسته ام كــه آن  را نمي تــوان به حساب 

ضعف گذاشت.
بــا مراجعــه بــه سوابــق و آرشيــو نشريه هــاي 
مختلف استــان مالحظه خواهيد نمود كه از زمان 
آغــاز مديريت اينجانب در گـمـرك استان همدان 
ارتباطــي تنگاتنگ و صميمانــه از سوي گمرك با 
نشريات و رسانه هاي مختلف استان آغاز گرديده 
و مستمــراً دــر اين نشريــات آمار عملكــرد گمرك 
استان همدان در مقايسه با مقاطع زماني مختلف 
جمع بندــي  كــه  گرديدــه  مقايســه  آن،  از  قبــل 
مطالــب و آمــار ارائــه شده ايــن واقعيــت را اثبات 
خواهــد نمود كه از زمان آغــاز مديريت بنده دوره 
رونــق فعاليت هــاي صادراتــي بازرگانــان استان 
آغــاز گرديده كه قبل از آن شاهــد آن نبوده ايم؛ 
بــه طــوري كــه آمــار صادــرات صــورت گرفتــه از 
استــان در طــول يك ســال برابري خواهــد نمود 
بــا كل صادــرات صورت گرفتــه از استان در طول 

سال هاي دهه هفتاد.
اتــاق بازرگانــي و صنايــع و معادن بــه عنوان 
حلقــه ارتباطي بخش خصوصي بــا بخش دولتي 
و حامــي و زبان گويــاي فعاالن اقتصادــي، تجار 
و بازرگانــان عمل نمودــه و رئيس اتــاق بازرگاني 
استــان همدان بــه نمايندگــي از بخش خصوصي 
استان در مراســم توديع اينجانــب اقدامات بنده 
را بسيــار ارزندــه و مطلوب ارزيابــي نموده و حتي 
خواستــار حفــظ ايــن وضعيــت از ســوي مديريت 
جديد گـمـرك استــان گرديد و در تمــام سخنان 
خــود گله و شكايتي از عملكــرد گمرك استان در 
طــول چند ســال گذشته به ميــان نياورده و البته 
سخنان نماينده صادركنندگــان شهرستان مالير 
شاهــد ديگري بــر اين مدعاست كــه متأسفانه در 
ذهــن و قلــم نگارندــه آن مطلــب دــر آن روزنامه 
مغفــول مانده است، حال آيا اين تعريف و تمجيد 

نتيجه سوءمديريت بوده است؟
دــر زمــان تصدــي بنده دــر مديريــت گمرك 
استــان، ايــن ادــاره موفــق بــه كســب عناويــن 
و مقامــات برتــر دــر زمينه هــاي مختلــف جلــب 
رضايــت ارباب رجــوع گرديدــه كه بارهــا از سوي 
منتشــر  استــان  مختلــف  مطبوعــات  و  رسانه هــا 
شدــه و انعكاس خبري داشتــه است. همچنين از 
ديگــر موفقيت هاي اين مجموعــه انتخاب گمرك 
همدان بــه عنوان يكي از سه دستگــاه برتر استان 
در طرح نظرسنجي از ميزان رضايتمندي مراجعان 
دــر تمام سال هاي مورد نظر، معرفي گمرك استان 
همدان به عنوان دستگاه برتر در خدمت رساني به 
صادركنندگان استان در روز ملي صادرات در چند 
سال مختلف، معرفي گمرك استان همدان در سال 
1388 به عنوان اولين گمرك كشور در زمينه جلب 
رضايتمندي ارباب رجوع، انتخاب اينجانب به عنوان 
يكــي از مديــران نمونه و برتر گمرك ايــران در سال 
1388 كــه بدين ترتيب براي مخاطبــان اين سؤال 
مطرح خواهد شــد كه آيا كسب چنيــن افتخاراتي 
دــر سايــه سوءمديريت و مسئوليت گريــزي مدير و 
مسئــوالن گمرك استــان همدان حادــث گرديده 
يــا نتيجه تــالش و زحمــات اين مجموعــه و تأييد 

مراتب توسط مراجع ذي صالح بوده است؟
گمرك يگانه مسئول و متولي صادرات نبوده 
و خــود رأســا ايفاگــر چنيــن نقشي نيســت؛ بلكه 
صادرات كاال فرايندي فراسازماني بوده و عوامل 
متعددــي بر كيفيت و كميت آن تأثيرگذار خواهد 
بــود و در اين ميان گمرك در چرخه زماني فرايند 
صادــرات به عنوان يكــي از آخرين عوامل موثر بر 
آن، نقش نظارت و تسهيل در خروج كاال از كشور 
را ايفــا مي نمايــد و طبيعتاً مسئوليــت عدم تحقق 
وعده يك ميليارد دــالري صادرات كاال از استان 
به تنهايي متوجه گمرك نبوده و نبايد نقش ساير 
عوامل تأثيرگذار بر ايــن فرايند را ناديده گرفت و 

صرفاً همه تقصير را متوجه گمرك دانست.
بــه نظــر مي رســد كــه نگارندــه مطالــب ياد 
شدــه بدون در دســت داشتن و ارائــه مدارك و 
مستندــات الزم و بي توجه به نظرات كارشناسي 
اهــل فــن و صرفــاً بــا انتخــاب بخشــي از سخنان 
اينجانــب و بزرگ نمايــي جانبدارانــه، زمينه ســاز 
ايــراد خدشه بر عملكرد مديريت سابق و مجموعه 
گـمـرك همدان شده است كــه البته درج مطالبي 
اينچنيــن، خــارج از انتظــار و توقــع مخاطبــان و 

خوانندگان فهيم است.
نظريــات  از  بهره گيــري  بــا  بايــد  روزنامه هــا 
كارشناسي صاحب نظران و استفاده از خبرنگاران 
خبره و بي طرف و پرهيــز از انتشار اخبار و مطالب 
خــالف واقع بــا رعايت جانــب عدــل و انصاف در 
مسيــر تنوير افكــار عمومي گام برداشتــه و روز به 
روز بر اعتبار و اعتماد خود در بين مردم بيفزايد.

 بــا ايــن توصيف الزم اســت همدان پيــام اين 
شعر معروف را يادآور شود كه گفته اند:

قدر زر زرگر شناسد / قدر گوهر گوهري
قدر گل بلبل بداند / قدر پيغمبر، علي  

مديران كارآمد 
را درست بدرقه كنيم

عواقب نگاه سياست زده به عوامل اقتصادى:
تورم 40 درصدى تحقق پيدا مي كند؟!

همدان پيــام: احمدــى نــژاد دــر حالى شنبــه شب دــر مصاحبه بــا شبكه 
جــام جم خبــر از تــورم 19.3 درصدــى داد كــه كارشناســان اقتصادى قبال 

هشدارهاى الزم در خصوص افزايش تورم را داده بودند.
بسيــاري از كارشناسان و نمايندگان مجلــس حدس زده اند كه تا سالگرد 
اجــراي قانــون هدفمنــدي يارانه هــا يك تــورم 40 تــا 50 درصدــي اقتصاد 
كشــور را در بــر مي گيرد و ســال 74 با تــورم 49/5 درصدي دــر دولت دوم  
هاشمي تكــرار مي شود. از اول دي ماه سال 1389 ، دولت با پرداخت يارانه 
نقدــي بــه خانوارها و افزايــش قيمت حامل هــاي انرژي و نان، اجــراي قانون 

هدفمندي يارانه ها را آغاز كرد.
محمــود بهمنــى رئيس كل بانــك مركــزى پيش بينى كرده بــود كه تورم 
حاصل از اجراى اين طرح حداكثر 15 درصد خواهد بود. اين در حالى است 
كــه با گذشت نزديــك به يك سال از شروع قانون هدفمنــدي يارانه ها، طبق 
آمــار رسمى شاهد تــورم 19.3 درصدى هستيم كه به راحتى در جامعه قابل 

لمس است. البته آمار غير رسمى اعداد بيشترى را هم تخمين زده اند.
به گــزارش افكار نيوز، هرچند در ابتداى اين طــرح، دولت مدعى بود كه 
هدفمند سازى تورم زا نخواهد بود اما اين ادعا هرگز به اثبات نرسيد. البته در 
ابتدا دولت توانست با ابزارهاى شديد نظارتى تا مدت كوتاهى كنترل بازار را 
بدســت گرفته و قيمت هــا را كنترل كند اما اين روش دــر بلند مدت نتوانست 

موثر واقع شود.
از طرفى با توجه به شرايط متفاوت پاسخ متغيرهاى اقتصادى به برنامه ها 
و طرح هــا متفــاوت خواهــد بود لذا ثبــات تورم دــر چند ماه اول طــرح تحول 
اقتصادــى از نظر كارشناسان خبره امرى عادى تلقــى مى شد. اين موضوع و 
عدــم آگاهــى از آن موجب شده بــود برخى عدم تحقق تــورم 40 درصدى را 

دليلى بر رد آن بدانند.
در هميــن راستا محمدرضا خباز، عضو كميسيــون اقتصادى مجلس، در 
تشريح مكانيزم دولت براى جلوگيرى از افزايش تورم توضيح داد: قوه مجريه 
از بودجه هــاى عمرانــى مى كاهد و بــا تزريق آن در بازار تــالش مى كند، نرخ 

تورم را كنترل كند.
وى بــا بيــان اينكه ايــن مكانيزم دولــت، موقتى و مقطعى اســت و بايد به 
دنبــال راهكــارى دائمــى باشد، تاكيــد كرد: امســال نيز مركــز پژوهش هاى 
مجلــس بــا توجه به رونــد افزايشــى تورم بــه علت اجــراى قانــون هدفمندى 
يارانه هــا پيش بينــى كرده است كه در سالگرد اجرايــى شدن اين قانون (28 

آذر) تورم به 40 درصد برسد.
افزون بــر اين احمد توكلى چندى پيش دــر نامه ايى در خصوص تخلفات 
دولــت در امر هدفمندى، متذكر شده بود كــه اين قوه چندين ماده از قانوني 
را كــه خود در خصوص طــرح پرداخت يارانه هاى نقدــى خواسته بود، نقض 

كرده است.
در نامه مذكور آمده است كه: دولت مكلف بود به تدريج افزايش قيمت ها 
را در امر بنزين، گازوئيل، گاز، برق و نان و همچنين 20 درصد از درآمدهاي 
بــه دست آمده از ايــن طرح را كه به بودجه عمومي  دولــت تخصيص دهد، را 
رعايــت نكرده است از سوى ديگــر دولت تنها يك هشتم از 30 درصد درآمد 
حاصــل از افزايش قيمت ها را كه براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي 

و بيكاري كارگران، اختصاص داده، پرداخت كرده است.
دــر ادامه ايــن نامه در خصــوص ديگر تخلفــات قوه مجريــه اين چنين 
آمدــه است كــه: دولت مجاز بــود تنها ”حداكثــر تا 50 درصــد“ از درآمد 
حاصــل شدــه از طرح هدفمندى را بــه خانوارها اختصاص دهــد، اما تقريباً 
همــه درآمد را بــه اين كار اختصاص دــاد. در اين طرح قــرار بود پرداخت 
نقدــي بــا لحــاظ ميزان درآمــد خانــوار باشد ولــى همه به صــورت مساوي 

پرداخت شد.
بــه عقيدــه توكلى دولــت قرار بــود سهمــي  را كه بــه خانوارهــا تخصيص 
مي دهــد، عالوه بــر پرداخت نقدي، بــراي تامين اجتماعــي (مانند گسترش 

بيمه) نيز صرف كند، ولي همه را صرف يارانه نقدي كرد.
دــر نهايت دولت قرار بود، از هيــچ محل ديگري از بودجه كل كشور براي 
ايــن پرداخت هــا استفادــه نكند، ولي بــا باال گرفتــن مبلغ نقدــي پرداختي 
(ماهانــه 44500 تومــان براي هر نفر كــه 4 هزار تومان آن يارانــه نان بود)، 

پول كم آورد و از منابع ديگر بودجه استفاده كرد.
بــه هر حــال هشدارهــا دربــاره تبعــات تورمي  اجــراى قانــون هدفمندي 
يارانه هــا زيــاد اســت و بسيــاري از كارشناســان و نمايندگــان مجلس حدس 
زده اند كه تا سالگرد اجراي قانون يارانه ها – اول دي ماه 1390 – يك تورم 
40 تــا 50 درصدي اقتصاد كشــور را در بر مي گيرد و ســال سياه 74 – تورم 

49/5 درصدي دولت دوم  هاشمي- تكرار مي شود.
بــا نگاهــى گذرا بــه مقوله قانــون هدفمندى يارانه هــا، تاثير رشــد تورم را 

مى توان به راحتى در زندگى شهروندان مشاهده كنيم.
بــه عنوان مثال تمامى محصوالت لبنــى، 25 تا 30 درصد افزايش و شير 
به تنهايى 100 درصد افزايش قيمت داشته است كه البته اين افزايش قيمت 
دــر دو مرحله بود و كاهش 30 درصدــى مصرف لبنيات و باالخص شير را در 

بر داشته است.
از ديگــر محصوالت تاثير گرفته از قانون هدفمند سازى مى توان به نان 
كــه رشد 150 تا 300 درصدى قيمت، خودــرو بالغ بر 12 تا 25 درصد، 
سيمــان 15 درصــد، آجر 100 درصــد، لوازم خانگى 15 تــا 25 درصد، 
مصالــح ساختمانــى 3 تــا 64 درصــد، آهــن و فــوالد 20 تــا 25 درصد، 
مــواد پروتئينى 10 تــا 40 درصد، الستيك 36 درصــد، روغن موتور 21 
درصــد، برنج 20 تــا 30 درصد و دــارو 30 درصد افزايــش قيمت داشته 

است.
از آنجايــى كه محصوالت فــوق از جمله كاالهاى پايــه و اساسى هستند، 

افزايش قيمت آنها زنجير وار بر ديگر محصوالت اثر گذار است.
بــه هر حال بسيــارى از كشورهــاى دنيــا توانسته اند بــا شيوه هاى علمى 
و فنــى تــورم را مهار كنند. دــر هيچ يك از ايــن كشورها، به شيــوه دستورى 
قيمت ها را تثبيت نكرده اند، بلكه براى مهار تورم راه حل هاى علمى مختلفى 
را اتخاذ كرده اند كه استفاده از تجارب اين كشورها براى ايران مى تواند مثمر 

ثمر واقع شود.
دــر مجموع بايد ديد كــه دولت چه راهكــارى براى مهار ايــن تورم افسار 
گسيختــه دارد كــه اقشار سطح پايين و كــم درآمد جامعه دچــار ضرر و زيان 

نشوند.

نوسازى 265 هزار واحد مسكونى در بافت هاى فرسوده تا پايان امسال
همدان پيــام: معــاون وزير راه و شهرسازى بــا بيان اينكه تا سال 84 هيچ گونه حمايــت مالى در قالب تسهيالت 
از نوسازى هــاى مردمى نشده بود، گفت: از اواخر سال 84 حمايت هايى آغاز شد كه تا سال گذشته 115 هزار واحد از 
تسهيالت دولتى استفاده كردند و امسال اين رقم به 150 هزار واحد خواهد رسيد.  مجيد كيان پور افزود: از اواخر سال 
84 تــا 87 حدــود 25 هزار مسكن با استفاده از حمايت هاى تسهيالتى و يارانه هاى دولت نوسازى شدند. در سال 88 
افزون بر 30 هزار مسكن و در سال گذشته اين حمايت تسهيالتى به 60 هزار مسكن رسيد. وى به حمايت هاى دولت 
در بازسازى بافت فرسوده اشاره كرد و گفت: حمايت هاى دولت در بازسازى بافت فرسوده شامل اختصاص بسته هاى 
حمايتــى نظير تسهيالت 200 و 250 ميليون ريالى بــراي ساخت و نوسازى، تخفيف در عوارض ساختمان و تراكم در 

محدوده بافت هاى فرسوده و اعطاي كمك وديعه اسكان موقت به مالكان واحدهاى فرسوده در دوران نوسازى است.

هيأتى براى رفع مشكل سپرده گذاران احسان الزهرا مستقر مى شود
همدان پيــام: معــاون اول رئيــس جمهورى گفت: هىأتــى از بانك مركزى بــراى رفع مشكــل سرمايه گذاران 
احسان الزهرا در شهر همدان مستقر مى شوند. محمدرضا رحيمى در پايان سفر يكروزه خود در فرودگاه همدان در 
جمع خبرنگاران افزود: پيشتر گروهى براى بررسى و تسويه حساب مطالبات مردم از مؤسسه احسان الزهرا همدان 
در نظر گرفته شده بود كه به عللى اعضاى اين تيم تغيير كرد. وى اضافه كرد: گروه جديد با برنامه مناسب وضعيت 

مطالبات سپرده گذاران در مؤسسه احسان الزهراي شهر همدان را بررسى مى كنند.
رحيمــى گفــت: صندوق هــاى غير قانونى دــر كشور با نام هــاى برجسته و مــورد توجه مردم تشكيــل شده بود 
كــه از بانــك مركــزى خواسته شده با اين صندوق هــا برخورد قانونى كنــد و صندوق احسان الزهــرا همدان از جمله 

صندوق هاى فاقد مجوز بود كه از سال گذشته ورشكست شده است.

 7 هزار ميليارد ريال اعتبار از محل 2 درصد نفت به استان ها تعلق گرفت
همدان پيــام: معــاون نظارت و خزانه دــار كل كشور گفت: هفت هــزار ميليارد ريال اعتبار از محــل اعتبارات دو 
درصــد نفــت به حساب استان هاى كشــور واريز شد. سيد رحمــت ا... اكرمى اظهار داشت: براســاس قانون بودجه 

سال جارى ميزان اعتبار اين بخش حدود 11 هزار ميليارد ريال است.
وى اضافــه كــرد: چهار هزار ميليارد ريال اعتبار باقى مانده از اين بخــش نيز تا پايان سال مالى جارى در اختيار 
استان ها قرار مى گيرد. به گزارش ايرنا، اكرمى افزود: اعتبار دو درصد نفت براى اجراى طرح هاى توسعه و ارتقاى 

شاخص هاى توسعه اى در اختيار استان هاى كمتر توسعه يافته قرار مى گيرد.
بــه گفتــه وى، براى نخستين بار در سال جارى اعتبار دو درصد نفت در هشت ماهه سال جارى پرداخت شده و 

بر اساس آمار، حدود 75 درصد از اعتبار اين بخش در اختيار استان ها قرار گرفته است.

در 3 سال گذشته
7 هزار ميليارد تومان 

تسهيالت ازدواج پرداخت شد
مهر: از اواخر سال 87 تاكنون كه سامانه 
اينترنتــى تسهيالت قرض الحسنه ازدواج راه 
اندازى شدــه است، حدــود 3٫3 ميليون نفر 
در ايــن سامانه ثبــت نام كرده انــد و تاكنون 
نزديــك بــه 2٫7 ميليــون نفــر از ايــن طريق 

موفق به اخذ تسهيالت شده اند.
روابــط عمومــى بانك مركــزى جمهورى 
منظــور  بــه  كــرد:  اعــالم  ايــران  اسالمــى 
بهره مندى عادالنه تمامي زوجين در سراسر 
كشــور از تسهيــالت قرض الحسنــه ازدواج و 
امكــان بررســى وضعيــت عملكــرد بانك ها، 
سامانــه اينترنتــى تسهيــالت قــرض الحسنه 

ازدواج راه اندازى مي شود.
سامانــه مذكــور از اواخر ســال 1387 به 
صــورت آزمايشــى دــر شهرستان قــم اجرا و 
سپــس در اوايل ســال 88 در كــل كشور راه 
اندــازى شد. برحســب گزارش هاى دريافتى 
پايــان  تــا  سامانــه  شدــن  فعــال  ابتدــاى  از 
نفــر  شهريــور1390، حدــود 3٫3 ميليــون 
در ايــن سامانه ثبــت نام كرده انــد و تاكنون 
نزديــك بــه 2٫7 ميليــون نفــر از ايــن طريق 

موفق به اخذ تسهيالت مربوطه شده اند.

20 درصد سيگار مصرفى 
در كشور به صورت قاچاق 

وارد مى شود
ايرنا: مدير ادــاره مبارزه با قاچاق شركت 
دخانيــات ايران گفــت: سيگــار توليد داخل 
كشور، توليد مشاركتى و واردات قانونى 80 
درصد سيگار مصرفى كشور را تامين مى كند 
و حدود 20 درصد از سيگار مصرفى از طريق 

قاچاق وارد مى شود.
مصطفــى كرباليــى افزود: ســال گذشته 
22 ميليــارد نخ سيگــار در كشــور توليد شد 
كه پيــش بينى مى شود اين ميــزان توليد در 

سالجارى به 25 ميليارد نخ افزايش يابد. 

مصرف 475 ميليون 
مترمكعبى گاز در روزهاى 

برفى آذرماه جاري
فــارس: دــر مدــت زمانــى كــه از آذرماه 
مى گذرد به طــور ميانگين دــر سراسر كشور 
475 ميليــون متــر مكعــب گاز مصــرف شده 

است.
با ورود موج جديــد سرما به كشور ميزان 
مصرف گــاز طبيعى افزايش يافــت به طورى 
كــه در روزهــاى ابتدايــى آذرمــاه و همزمان 
با بــارش اولين بــرف پاييزى مصــرف گاز در 
بخش خانگى و تجارى به طور متوسط روزانه 
به 343 ميليون متــر مكعب رسيد كه نسبت 
بــه مدت مشابه ســال گذشته كــه تنها 308 
ميليــون متر مكعــب مصرف شده بــود حدود 

11 درصد رشد داشت.

سهم 25 درصدى بخش 
كشاورزى در اشتغال كشور

ايرنــا: رئيس هيــات مديــره و مدير عامل 
شركــت مادــر تخصصــى صندــوق حمايت از 
توسعــه سرمايــه گــذارى بخــش كشــاورزى 
گفــت: بــا وجــود سهــم 25 درصدــى بخش 
كشــاورزى در اشتغال و توليــد ناخالص ملى 
كشــور، تنها پنج درصد سرمايه گذارى ها در 

اين بخش صورت مى گيرد.
سيدعبدالكريــم رضــوى افــزود: موضوع 
تامين سرمايه در بخــش كشاورزى همچنان 

از مشكالت اساسى است.

 متأسفانه برخي از صادر كنندگان  �
از اصـول اوليـه تجـارت و قانـون 
كافـي  آگاهـي  واردات  و  صـادرات 
ندارند كـه بايد آموزش هاي الزم به 
آنها داده شـود تا از چگونگي قانون 

صادرات و واردات آگاهي يابند
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اخبار روى خط روابط عمومى
معرفى تيراندازان برتر 

استان همدان
همدان پيام: مســابقه تيراندازى با كمان 
استانى، 18 متر داخل سالن جام قوامين در 
دو قســمت حرفه اى و آماتور در ســالن شهيد 
بهشــتى همدان برگزار شــد. در رشــته ريكرو 
حرفــه اى مــردان، مهــدى گلزاريــان، مجيد 
بابايــى مجد، حميد رضا نعمتى اول تا ســوم 
شدند. در رشته ريكرو حرفه اى بانوان، فائزه 
ســاده دل، ســحر زندى، راضيه جمشــيدى 
اول تــا ســوم شــدند و در كامپونــد حرفــه اى 
مــردان هــم اميــن صفــدرى، ســروش كــى 
منش و ســيامك ســليمى به برترى رسيدند. 
در ريكــرو آماتــور مردان كيــوان هنرى، اميد 
ســيف اله نژاد، امير ســيف اله نژاد و در بخش 
بانوان نسترن گودرز دشتى، طيبه شفيعى و 

سيده آزيتا نيك سير به برترى رسيدند.

تنيس همدان 
در جايگاه دوم كشور

همدان پيــام: در مســابقات ليــگ دســته 
يك باشگاه هاى تنيس ايران كه در كرمانشاه 
برگــزار مى شــود تيــم ابــن ســينا همــدان در 
جايــگاه دوم قرار گرفت. ديــروز در چهارمين 
روز، تيم ابن سينا همدان با نتيجه 3 بر 2 تيم 

اميد به آينده كرمان را از پيش رو برداشت.
ابن ســينا هــم اكنون با 3 پيــروزى و يك 

شكست در جايگاه دوم رده بندى قرار دارد.

مسابقه تنيس روي ميز 
در زندان نهاوند

همــدان پيام: با هماهنگــي تربيت بدني 
زنــدان نهاوند و در راســتاي پر كــردن اوقات 
فراغت، يك دوره مســابقات ورزشي در رشته 
تنيس روي ميز بين مدد جويان اندرزگاه هاي 
يك و دو برگزار شــد. در اين دوره از مسابقات 
رقابــت  بــه  هــم  بــا  مددجويــان  از  نفــر   36
پرداختنــد كه در پايان ســه نفر از مددجويان 

به مقام برتر دست يافتند.

خيز نهاوند براي قهرماني
در ليگ جودوى كشور

همدان پيــام: مســابقات ليــگ جــودوي 
بانــوان كشــور (جام كوثر) با حضــور 9 تيم از 
اســتان هاي كشــور به پايان خود نزديك مي 
شــود كه هفته چهارم و پايانى پنج شــنبه اين 
هفتــه بــا انجام ســه مرحلــه به پايــان خواهد 
رســيد. در ايــن مســابقات عالوه بــر تيم هاي 
اســتان  نماينــده  دو  كــه  نهاونــد  و  همــدان 
هستند تيم هاي هيأت جودو تهران، سمنان، 
چهارمحال و بختيارى، زنجان و بوژان لرستان 
حضــور دارند. در پايان هفته ســوم تيم هىأت 
جودو لرســتان با 30 امتياز صدرنشين جدول 
ليگ اســت، تيم هاى هــىأت جــودو نهاوند و 
تهــران نيز بــه ترتيب با كســب 24 و 16 امتياز 
در جايگاه دوم و سوم قرار گرفتند. هفته پايانى 
ليگ بانوان در ســالن شــهيد افراسيابى تهران 

برگزار خواهد شــد.

2كشتى گير استان 
در اردوي تيم ملي

همدان پيام: اردوي تيم ملي كشتي آزاد 
كشــورمان با حضور 22 كشتي گير به منظور 
حضور در رقابت هاي آزمايشي المپيك لندن 
از فــردا به مــدت يك هفتــه در خانه كشــتي 
تهران برگزار مي شــود كه صادق گودرزي در 
وزن 74 كيلوگــرم و جمــال ميرزايي در وزن 
84 كيلــو گرم دو كشــتي گير اســتان در اين 

اردو ـشـركت دارند.

كشتى گير روس تيم تله كابين 
گنجامه همدان وارد ايران شد

بــراى  روس  كشــتى گير  همدان پيــام: 
حضور در رقابت هاى ليگ برتر كشــتى آزاد و 
همراهــى تيم تله كابين گنجامه همدان وارد 

ايران شد.
ارســالن بــك على يف كشــتى گير روس 
وزن 96 كيلوگرم و دارنده مدال طالى ســال 
2011 جــام على يف براى همراهى نماينده 
همدان در هفته چهارم ليگ برتر كشتى آزاد 

وارد تهران شد.

همدان پيــام: مراســم تجليــل از قهرمانان و 
مــدال آوران ورزشــي آموزش و پرورش اســتان 
در بخــش دانش آمــوزان و معلمــان بــا حضــور 
مســئوالن آمــوزش و پرورش اســتان در ســالن 

كانون مهديه انجام شد.
ايــن مراســم كــه بــا دكوري ســاده و شــبيه 
به ســال قبــل چيده شــده بود دانش آمــوزان و 
معلمــان بســياري را در خــود جــاي داده بود و 
اين نشــانگر كسب عناوين مختلف و پرشمار در 
مسابقات كشــوري و بين المللي بود كه تجليل 

از 207 نفر نيز همين نكته را تأييد مي كرد.
در اين مراســم جــاي ســيدعبدي افتخاري 
ـركل اداره ورزش و جوانــان خالــي بــود و  مدـي
عبــاس حســني محتشــم مديــر كل آمــوزش و 
پرورش اســتان نيــز در بخش اهــداي جوايز به 
مراســم رســيد، البته اين تاخير به دليل حضور 
محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهورى 

در همدان بود.
در بخشــي از ايــن مراســم گــروه باســتاني 
كاران پوريــاي ولي شهرســتان بهار بــه اجراي 
از  نماهنگــي  و  پرداختنــد  باســتاني  ـحـركات 
فعاليت هــاي ورزش آمــوزش و پرورش اســتان 
و ســخنرانان  بهــاري  كــه مرشــد  پخــش شــد 
مراســم از كيفيت صداي ســالن ابــراز ناراحتي 
معــاون  مراســم  ايــن  ابتــداي  در  مي كردنــد. 
پرورشــي و تربيــت بدنــي آموزش و پــرورش با 
خوش آمدگويــي ويــژه به حاضران، خوشــحالي 
خــود را از برگــزاري ايــن مراســم ابــراز داشــت و 
گفت: مراســم تجليــل از مربيــان، دانش آموزان 
و سرپرســتان مدال آور اســتان در سال هاي قبل 
كمي دير انجام مي شد اما امسال تصميم گرفتيم 
كه زمان آن را جلوتر بياوريم و به همين دليل قبل 

از آغاز ماه محرم اين مراسم را برپا كرديم.
حســن مظاهــري با اشــاره بــه واقعــه كربال 
تاكيــد كــرد: عــده اي در واقعــه كربــال عــروج 
داشــتند و گروهي سقوط و ما بايد با رفتار خود 
راه آنهايــي را در پيــش بگيريــم كه بــه خداوند 
رســيده اند و ورزشــكاران مــا نيز بايد ســيره اي 

مانند امام حسين(ع) داشته باشند.
وي با بيان اينكه مسابقات نمك برنامه هاي 
ورزشي هســتند، تصريح كرد: مســابقات مهم 
هســتند اما همه چيز نيســتند و اصــل موضوع 
پرداختن به ورزش اســت و مســابقه فقط ايجاد 
انگيــزه مي كنــد. تربيــت بدنــي روز بــه زور در 

آموزش و پرورش نمود بيشــتري پيدا مي كند و 
طرح هاي بيشتري چون ِســباح و طناورز ابالغ 
و اجرا مي شــود. خوشــحاليم كه وزير آموزش و 
پــرورش با روحيه ورزشــي كــه دارد راه را براي 
نهادينــه شــدن ورزش در بيــن خانــواده بزرگ 
آمــوزش و پرورش هموار كرده اســت و با توجه 
بــه اينكه آمــار ورزش كردن در كشــور ما پايين 
است ما بايد از طريق آموزش و پرورش، ورزش 
را در خانواده هــا نهادينــه كنيــم تــا جامعــه اي 

سالم و تندرست داشته باشيم.
معــاون پرورشــي آموزش و پــرورش با بيان 
اينكه اعتبــارات فرهنگي آمــوزش و پرورش به 
ورزش اختصــاص مي يابــد، اظهار داشــت: در 
وزارت آموزش و پرورش جاي خوشــحالي دارد 
كه ســهم 5 درصــدي بــراي ورزش در نظر گرفته 
شــده اســت و رويكرد دولــت و حميدرضا حاجي 
بابايي وزير آموزش و پرورش نيز براي رشد ورزش 
بســيار مثبت اســت و از نظر زيرســاختي، كمي و 
كيفي توجهــات بســياري صورت گرفته اســت، 
البته ما نيز به نوبه خود در هر ِســمت و جايگاهي 
كه قــرار داريم بايــد در ارتقــاى فرهنگ ورزش 

كردن تالش كنيم.

بدنــي  تربيــت  مســئول  مراســم  ادامــه  در 
آموزش و پرورش اســتان هفته بسيج را تبريك 
گفــت و با بيان اينكه وزرات ورزش نگاه ويژه اي 
بــه ورزش دارد، تصريح كــرد: رئيس جمهورى 
در صحبت هــاي خــود به اين نكته اشــاره كرده 
اســت كه روحيه نشاط و شــادابي در آموزش و 
پــرورش و دانش آموزان بســيار باال رفته اســت 
و اســتان ما نيــز در اين حيطه بســيارخوب كار 

كرده است.
مجيــد حمديــه خاطرنشــان كــرد: در حال 
حاضــر زيربنــاي ورزش در آمــوزش و پــرورش 
اســتان 34 ســانتي متــر اســت كــه با ســاخت 
پروژه هــاي مختلــف بــه يــك متر مربــع خواهد 
رســيد و طرح هايــي چــون ســباح و طنــاورز و 
طرح هايــي كــه در آينــده اجرا خواهند شــد به 
مكان هاي بيشــتري نيازمند اســت و بــراي زير 
پوشــش رفتن تمــام دانش آموزان اســتان بايد 
پروژه هــاي ورزشــي مــدارس هــر چــه زودتر به 

بهره برداري برسند.
وي در پايــان افــزود: اگــر كاري مي خواهــد 
در جامعــه انجام شــود آغــاز آن بايــد از آموزش 
و پــرورش صــورت گيــرد، چــه فرهنگــي، چه 

ورزشــى و در هر زمينه ديگر و مسئوالن ما بايد 
توجه بســياري به آينده ســازان ايران اســالمي 

داشته باشند.
از  نفــر   207 از  همايــش،  پايــان  در 
دانش آمــوزان، معلمــان و سرپرســتاني كــه در 
يكسال اخير در مسابقات بين المللي، كشوري 
و اســتاني مقــام كســب كــرده بودنــد، تقديــر 
شــد. دانش آمــوزان و دبيــران برتــر بــا حضــور 
در بــاالي ســن و گرفتــن عكس هاي يــادگاري 
جوايــز خود را تحويــل گرفتنــد. مربياني چون 
محمدرضــا فتوت و ناصر ريحانــي كه از مربيان 
مســابقات  در  اســتان  نمونــه  پيشكســوتان  و 
كشــوري بودنــد و همينطــور از دبيرانــي چون 
زهرا موساييان، مريم گلپريان، مسعود امامي، 
جواد اســدبيگي، محمدرضا اشتري و مهرداد 
ـتـرك در بخــش دبيــران مــدال آور مســابقات 
كشــوري و در بخــش دانش آمــوزي از نفراتي 
چــون آرزو حكيمــي قهرمان قايقراني آســيا، 
يــزدان  شــاهين  و  كمالپــور  عالمــي  علــي 
قهرمانان دووميداني قهرماني جهان و آســيا، 
سميه شمسي پور و اكرم اسدي ظاهر تقدير به 

عمل آمد.

تجليل از مدال آوران ورزشى استان
■ مظاهرى: براى داشتن جامعه اى سالم بايد ورزش را در خانواده ها نهادينه كنيم

همدان پيــام: اهــل مطبوعــات و رســانه اى 
شدن نيســت و ترجيج مى دهد مرد عمل باشد 
به همين دليل كمتــر مصاحبه مى كند. پس از 
گذشت 8 هفته از رقابت ها فراز كمالوند اولين 
مصاحبــه رســمى رســانه اى خــود را با ســايت 
رســمى باشــگاه انجام داد كه قســمت هايى از 

اين مصاحبه را با هم مى خوانيم. 
 اوضاع تيم رو به راه است؟ �

خدا را شــكر، خوب است؛ نســبت به اوايل 
فصل رشــد چشمگيرى را داشــتيم اما هنوز جا 

داريم كه بهتر از اينها شويم.
 وضعيت تيم هايى كه با آنها صعود  �

كرده ايد در مقايسه با پاس در هشت 
هفته ابتدايى چطور بود؟

خوشــبختانه وضعيتى كه در حال حاضر در 
پاس داريم در مقايسه با تيم هايى مثل تراكتور 
يا شــيرين فراز كه ســابقه مربيگــرى و صعود با 
آنها را دارم بســيار بهتر و اميدواركننده تر اســت 
در تراكتور با تيم اول جدول 12 امتياز اختالف 
داشتيم و در شيرين فراز با پگاه كه در صدر بود 
14 امتيــاز اختــالف داشــتيم در صورتى كه در 
حال حاضر بــا اختالف يك امتيازى نســبت به 

ماشين سازى در رده دوم جدول هستيم. 
 چرا به ماشين سازى باختيد؟ �

ماشــين سازى تيمى نبود كه بتواند پاس را 
در خانــه اش شكســت دهد، اما ما بــه خودمان 

باختيم. 
در جريــان ديــدار پــاس و ماشــين ســازى 
اتفاقــى افتاد كه اصًال خوشــايند نبــود و باعث 
از لحــاظ روحــى روانــى بهــم  شــد بازيكنانــم 
بريزند. در اين بازى تعداد اندكى از كسانى كه 
موفقيت پاس برايشــان كابوســى بزرگ است با 
دادن شــعارهايى جو ورزشگاه را بر هم ريختند 
و در شرايطى كه ما ميزبان بوديم و نتيجه بازى 
بدون گل مساوى بود و چيزى حدود يك نيمه 
وقت داشــتيم تا گل بزنيــم و ببريم، روحيه مان 
را از دست داديم و با خوردن يك گل باختيم.  

 شما از همدانى هايى گله منديد؟ �
آن افــراد تعــداد كمــى هســتند امــا مــردم 
همدان هم با عدم اســتقبال خوب از بازى هاى 

تيم خود باعث مى شوند چنين كسانى راحت تر 
افكار تخريب كننده خود را عملى كنند. 

 شايد سقوط پاس باعث دلسردى  �
هواداران شده باشد ...

بلــه اتفاقــى كه پايــان ليگ دهم بــراى تيم 
بزرگى چون پاس رخ داد خيلى ناراحت كننده 
بــود و بايد به هوادار حــق داد كه براى مدتى از 
تيم مورد عالقه اش دلگير باشــد، اما اين مدت 
در شرايطى كه اين همه براى بازگشت اين تيم 
بــه ليگ برتر هزينه شــده اســت نبايــد طوالنى 
شــود. وقتى همه مســئوالن شــهر در تالشــند 
تــا با فراهم كردن امكانات ســخت افــزارى اين 
اتفــاق تلخ را جبــران كنند، هــواداران هم بايد 

گوشه اى از كار را بگيرند. 
  شما برنامه اى براى جذب هواداران  �

نداريد؟
كار من اين اســت كــه اهداف تيــم را پيش 
ببــرم و نتايــج خــوب بگيــرم، فكر مى كنــم اگر 
همدانى هــا نســبت بــه تيم بــا ســابقه اى چون 
پاس خوش بين باشــند همين مســأله برايشان 
كافيســت تــا همــت كننــد و بــراى حمايــت از 
تيمشــان قــدم بردارنــد. البتــه مــن نمى گويم 
را  فوتبــال  يــا  آنهــا كامــًال بى عالقــه هســتند 
نمى شناســند منظورم اين اســت كه شــناخت 
كاملــى از پــاس و ســابقه اى كــه دارد ندارنــد 
اگــر چنين نبــود حداقل بــه خاطر پيشــينه اى 

كــه اين تيــم دارد به ايــن زودى ها از تيمشــان 
دلگير نمى شدند و پاســى ها را به خاطر سقوط 

مى بخشيدند و براى صعود يارى مى كردند. 
 شما در جذب بازيكن زياد سخت گير  �

بوديد؟
به هر حال من مســئوليتى قبــول كرده ام و 
بايد آن را به نحو احســن انجام مى دادم، تيمى 
كه من تشــكيل مى دادم يك تيــم مدعى بود؛ 
بنابرايــن، حق داشــتم ســخت گيرى كنم حاال 
هم قضاوت بــا هواداران و اهالى فوتبال اســت 
... شخصاً معتقدم تيم خوبى شكل گرفته است 
البته با اضافه شــدن دو بازيكــن مصدوم و يك 
بازيكن جديد اســتراتژى مــن در جذب بازيكن 

كامل مى شود. 
 قصد داريد مهاجم جذب كنيد؟ �

بلــه بايد خط حمله را براى روزهاى ســخت 
ليــگ دســته اول تغذيــه كنيــم همانطــور كــه 
مى دانيــد ليــگ يــك شــرايط خاصــى دارد و 
تيم هايــى كــه در روزهــاى پر فشــار پايانى اين 
ليــگ موفق عمــل كننــد، بــازى را برده اند من 
مى خواهم براى روزهاى ســخت آينده يك تيم 

كامل و آماده داشته باشم. 
 با همه اين اوصاف به نظر شما پاس  �

در پايان فصل صعود مى كند؟
اگــر همدانى هــا همــت كنند به يــارى خدا 

پاس ليگ برترى مى شود.

كمالوند:

همدانى ها همت كنند پاس ليگ برترى مى شود 
مديرعامل ذوب فلزات الوند بهار:
با حل شدن مشكالت 

توان صعود را داريم
ذوب فلــزات  فوتبــال  تيــم  همدان پيــام: 
الوند بهار نماينده اســتان در ليگ دسته سوم 
كشــور حضــور موفقــي در ايــن ليگ داشــته 
است و توانسته در بين 3 تيم اول قرار گيرد و 
زحمات محمد زارعي مديرعامل بهاري ذوب 

نقش بسزايي داشته است.
مديرعامــل ذوب فلــزات اوضــاع قطعــي 
تيمــش را مطلوب دانســت و گفــت: با وجود 
تمــام ســختي رونــد خوبي را تــا بــه اينجا در 
ليگ داشته ايم و خود را به عنوان يك مدعي 
معرفــي كرده ايــم. از كادر فنــي و بازيكنــان 
رضايــت كامــل دارم و آنها با تمام مشــكالت 
تــا بــه اينجــا درخواســت هاي مــا را اجابــت 
كرده انــد. محمد زارعي خاطرنشــان كرد: با 
توجه به توان مالي كه داشــتيم تيم خوبي را 
بســته ايم اما ديگر ارگان هاي استاني از جمله 
اســتانداري، اداره ورزش و جوانــان و هيــأت 
فوتبال و همين طور مسئوالن شهرستان بهار 
بايــد به مــا كمك كننــد؛ چرا كه مــا نماينده 
فوتبال اســتان هستيم و موفقيت ما در ليگ، 

موفقيت كل استان خواهد بود.
وي بــا بيــان اينكه افتخــاري تا بــه اينجا 
3 ميليــون تومــان به مــا كمك كرده اســت، 
تصريــح كــرد: در مقابل مخــارج هنگفت تيم 
كــه شــايد 50 برابــر ايــن مبلغ باشــد چنين 
كمكــي درد مــا را دوا نخواهــد كــرد و بــه هر 
شــكل كه بوده توانســته ايم يك سوم قرارداد 
بازيكنــان را پرداخــت كنيــم اما بــراي مابقي 
مخصوصــا  مســئوالن  از  و  داريــم  مشــكل 
افتخــاري مي خواهيــم كــه در ايــن راه بــه ما 
كمك كند و ذوب فلزات را كه نماينده اســتان 
اســت تنها نگــذارد. وي در پايان خاطرنشــان 
كــرد: از كادر فني و بازيكنانــي كه تمام تالش 
خود را انجام داده اند تشكر مي كنم و اميدوارم آنها 
نيز مطالبات خود را هرچه زودتر بگيرند و آنها نيز 
بايــد مــن را درك كنند و موفقيــت ذوب فلزات 
الوند بهار را در اولويت قرار دهند و اگر مشكالت 
آنها برطرف شود به ياري خداوند به ليگ دسته 

دوم كشور صعود خواهيم كرد.

آغاز هفته چهارم ليگ برتر كشتى آزاد
شهردارى مالير در خونه به خونه

 تله كابين در ايستگاه سبزوار
همدان پيــام: هفته چهارم ليگ برتر كشــتى آزاد با انجام 4 بازى در ســبزوار، 
ســارى، بابل و تهران پيگيرى مى شــود كه تيم هاي شــهرداري مالير و تله كابين 

گنجنامه، دو نماينده استان نيز به رقابت با رقيبان خود خواهند پرداخت.
در حســاس ترين ديدار اين هفته از گروه اول تيم خونه به خونه بابل در سالن 
سردار سجودى ميزبان تيم شهردارى مالير است. تقابل غالم رضا محمدى و امير 
توكليان مى تواند جذابيت هاى زيادى داشــته باشد. آن هم در شرايطى كه پيش 
از اين قرار بر اين بوده كه امير توكليان در تيم خونه به خونه مشــغول به كار شــود 
و ســر از مالير درآورد، جدا از اين مســائل بحث جدايى توكليان از كادر فنى تيم 
كشتى آزاد هم مى تواند بر حساسيت هاى بين اين دو مربى و اين ديدار بيفزايد. 
غالم رضــا محمــدى كه در تمامى مســابقات اين دوره از ليگ كشــتى بــا تركيبى 
متفاوت گام به ميدان گذاشــته اســت. در اين ديدار هم قصد دارد با ميدان دادن 
بــه اوپان ســات روس در 60 كيلــو و فارنيف در 74 كيلو يك پيروزى ارزشــمند را 
دشــت كند. در مقابل، توكليان هم پس از كســب پيروزى اميدواركننده در مالير 
مقابــل هوادارانــش به دنبال كســب دوميــن پيــروزى تيمش اســت؛ هرچند كار 
ماليرى ها براى انجام اين مهم بســيار ســخت به نظر مى رســد آن هم در شرايطى 
كــه دو خارجى اين تيم يعنى گوگشــليدزه و خينگچياشــويلى هــم در اين ديدار 
غايــب هســتند. در ديگر ديــدار اين گروه در ســارى آسانســور مازنــدران ميزبان 

آبفاى زنجان است .
در گروه دوم اين مســابقات تيم ثامن الحجج سبزوار در سالن شهيد مشكانى 
ميزبان تله كابين گنجنامه همدان اســت.  كشــتى گيران با تجربه همدانى كه در 
هفتــه قبل با پيــروزي 7 بر صفر مقابل حريف خود روحيه زيــادي براي اين ديدار 
كســب كرده اند براي قرار گرفتن در صف مدعيان بايد از اين ديدار خارج از خانه 
با دســت پر به همدان برگردند. شــاگردان ســعيد گودرزى كار ســختى را در اين 
ديدار مقابل ثامن خواهند داشــت؛ چرا كه اين تيــم با 3 برد روحيه خوبى دارد و 
كشــتي گيران آمــاده اي را در تركيب خود دارد. غيبــت احتمالي صادق گودرزى 
مي تواند مشــكالتي را براي تيم تله كابين به همراه داشته باشد و به نظر مي رسد 
ـجـوكار، كمرونــد و ابراهيمي بايد تمــام تالش خود در روي تشــك انجام دهند و 
احتمــال حضور يكي از كشــتي گيران تيم تلــه كابين در اين ديــدار وجود دارد و 
بايــد ديد كه گــودرزى از چه تركيبي اســتفاده خواهد كرد. در ديگــر ديدار گروه 

دوم نيروى زمينى ارتش به مصاف تيم مجاهدين صنعت برق گلوگاه مى روند.

در هفته هفدهم ليگ برتر استان
احسان سپيده پيروز دربي نهاوندي ها شد

همدان پيــام: ليــگ برتر فوتبال اســتان با انجام 5 بازي هفتــه هفدهم خود را                
پشــت سرگذاشــت وتيم مهر همدان با برتــري در اين هفته با تداوم صدرنشــيني 

خود را يك قدم به قهرماني نزديك كرد و فاصله اش را با تيم دوم افزايش داد.
مصــاف صدرنشــين و قعرنشــين ليــگ حســاس ترين ديــدار هفته بــود كه با 
پيروزي مهر همدان همراه شــد. شــاگردان حســين ســبزيان در همان دقايق اوليه 
توسط عرفان مظاهري به گل رسيدند اما در ادامه و با وجود اينكه فقط 15 دقيقه از 
بازي گذشته بود بازيكنان ذوالفقار تويسركان بازي را نيمه تمام گذاشتند ودر اعتراض 
به داوران زمين را ترك كردند تا اين بازي ســه بر صفر به ســود مهر پايان گردد. مهر با 
اين پيروزي مسير خود را براي قهرماني در اين فصل از ليگ برتر هموارتر كرد. مهدي 

الوندي، محسن دوستان و حامد رنجبر داوران اين ديدار بودند.
دربــي نهاوندي ها ديگــر ديدار مهــم هفته با برتــري احسان ســپيده به پايان 
رســيد. احسان سپيده كه هفته هاي اخير را با پيروزي پشت سر گذاشته است، در 
ايــن ديدار نيــز مصمم بود تا فاصله خود را با صدر جــدول حفظ كند و در پايان با 

پيروزي 3 بر صفر تختي همشهري خود را شكست داد.
احسان سپيده با دو گل مهدي فالحي و تك گل بابك سلطان نيا يك پيروزي 

شيرين را به دست آورد و به رده دوم جدول رده بندي صعود كرد.
مهــدي شــمس اللهي ايــن ديــدار را بــه همــراه ســيدمهدي امامــي و ياســر 
شــمس علي ســوت زد. ديگر ديدار اين هفته با ثبت يك پيــروزي ديگر براي تاالر 
وحدت همدان دنبال شــد. محمود الماســي كه در نيم فصل دوم تيمش شكست 
نخــورده اســت در اين ديــدار نيز روند شكســت ناپذيري خود را ادامــه داد و3-2 

نوسازي همدان را شكست داد.
تــاالر وحدت ابتدا با گل هــاي محمد احمدي و وحيد خدابنده لو از نوســازي 
مــدارس پيش افتــاد اما در ادامه اين فرامــرز انصاري بود كه بــا دو گل خود بازي 
را به تســاوي كشــاند. در دقايق پاياني بار ديگر تاالر با گل رســول رنجبران پيش 
افتاد كه اين گل تا پايان پابرجا ماند تا تاالر وحدت به پيروزي برسد. قضاوت اين 

ديدار را داوود محرابي، محمود دولتي و امين تيموري به عهده داشتند. 
خانــه جوانان مالير و شــهرداري رزن ديگر ديدار هفتــه را انجام دادند. عادل 
عبدلــي ســرمربي ماليري هــا در اين بــازي خارج از خانه توانســت بــار ديگر طعم 
پيروزي را بچشــد و با دســت پر به خانه برگردد. خانه جوانان ابتدا با گل روح ا... 
لطفي در دقيقه 15 از حريف پيش افتاد اما امير حيدري كه در اواخر نيمه دوم اخراج 
شد اين گل را در نيمه اول پاسخ داد تا دو تيم اين نيمه را با تساوي به رختكن بروند. 
در نيمه دوم مهدي يوسفوند، بار ديگر تيم ماليري را پيش انداخت تا در نهايت خانه 
جوانــان، شــهرداري رزن را در خانه اش دو بر يك مغلوب خــود كند. رضا بابايي، 

داوود رضايي و رضا درويشي داوران اين ديدار بودند.
وحــدت مالير پنجمين پيروز هفته لقب گرفت. وحدت در يك بازي خانگي با 
دو گل شــيرودي اللجين را شكست داد و فاصله خود را با تيم هاي انتهاي جدول 
كمي بيشــتر كرد. مهدي ســبزواري و حامد عظيمي با دو گل دقايق پاياني خود 
يــك پيــروزي ديگر را در پرونده وحــدت ثبت كردند. قضاوت ايــن ديدار بر عهده 

حميدرضا رحيمي، مرتضي دباغيان و سعيد اسفندياري بود.
 جدول رده بندي ليگ برتر استان( هفته هفدهم) �

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازينام تيمرديف
2134+1611145029مهر همدان1
1628+159154428احسان سپيده نهاوند2
427+167632723خانه جوانان مالير3
127-168352728تختي نهاوند4
125+157443332تاالر وحدت همدان5
220+156272422شهيد اميني همدان6
719+155462619شهرداري رزن7
318-144642023وحدت مالير8
414-153572226نوسازي مدارس همدان9
2112-153391940شيرودي اللجين10
188-1532102038ذوالفقار تويسركان11

به حكم كميته انضباطي هيأت فوتبال 3 امتياز از ذوالفقار تويسركان كم شده است

همدان با هفت پله صعود در جايگاه ششم ليگ دوچرخه سوارى ايستاد
همدان پيام: مســابقات دوچرخه سواري كورسى نوجوانان كشور با قهرماني استان خوزستان در رده بندى تيمى 
به پايان رســيد و تيم اســتان همدان با 7 پله صعود نسبت به سال گذشــته در رده ششم قرار گرفت. مسابقات دوچرخه 
ســوارى قهرمانى كشــور نوجوانان از دوم آذرماه به مدت دو روز به ميزبانى استان خوزستان و در شهرستان انديمشك 
برگزارشد، در اين دوره از مسابقات دوچرخه سوارى قهرمانى كشور 68 ركابزن در قالب 20 تيم از استان هاى سيستان 
و بلوچســتان، خراســان رضوى، ســمنان، كرمان، تهران، فارس، خراســان جنوبى، چهارمحال  و بختيارى، بوشــهر، 
اصفهان، خوزســتان، هرمزگان، مركزى، مازندران، يزد، زنجان، قزوين، آذربايجان شــرقى، لرستان و همدان حضور 
داشــتند. تيم دوچرخه ســواري اســتان در اين رقابت ها با كســب 175 امتياز در جاي ششم ايســتاد. در تيم دوچرخه 

سواري استان هيربد گيالن دوست، عليرضا سيف، سجاد سيف، كسري غياثي و امير فقيهي دوچرخه ركاب زدند.

ناشنوايان ايران با گلزنى فوتساليست نهاوندى قهرمان جهان شد
همدان پيام: تيم فوتســال ناشــنوايان كشورمان با شكست تركيه به عنوان قهرمانى مسابقات فوتسال قهرمانى 
ناشــنوايان جهان دســت پيدا كرد. تيم ملى فوتسال ناشــنوايان ايران در ديدار پايانى رقابت هاى جهانى در كشور 
سوئد با نتيجه 4 بر 2 بر تركيه غلبه كرد و به عنوان قهرمانى جهان دست پيدا كرد كه فوتساليست نهاوندي استان 
زننــده يكي از گل هاي تيــم ايران بود. علي اكبر احمدوند، مصطفى حيدرى، مظاهر شــيرزاد و على اصغر محبوبى 
گل هاى ديگر ايران را در اين ديدار به ثمر رســاندند. احمدوند نابيناي فوتسال استان در اين مسابقات 6 بار موفق 
شــد براي تيم ملي فوتســال كشــورمان گلزني كند و سهم زيادي در اين قهرماني داشــت. تيم فوتسال ايران پيش 
از ايــن مقابــل نروژ، ســوئيس، اوكرايــن (مدافع قهرمانى) و روســيه به برترى رســيده بود. در ديــدار رده بندي اين 

مسابقات تيم روسيه با پيروزى 5 بر 2 مقابل بلغارستان به عنوان سومى اين پيكارها رسيد. 

ميرشفيعيان: بى جهت نيست كه مدعى صعود هستيم
همدان پيــام: كاپيتــان تيم فوتبال پاس گفت: خدا را شــاكريم كه كســب دو برد متوالى در پايان هفته هشــتم 
رقابت ها برايمان محقق شد تا اثبات كنيم بى جهت نيست كه مدعى صعود هستيم. على ميرشفيعيان پس از ديدار 
دو تيم پاس و گل گهر سيرجان گفت: با گذشت هفت بازى از رقابت هاى ليگ دسته اول فوتبال على رغم اينكه بردهاى 
شــيرينى كســب كرده بوديم و به عنوان مدعى قدرت نمايى هم كرده بوديم اما ميسر نشــده بود كه در دو بازى متوالى 
پيروز شويم و اين موضوع باعث شده بود مقابل گل گهر با استرس بازى كنيم اما خدا را شكر با وجود استرس توانستيم 
حريفمان را شكســت دهيم و اثبات كنيم كه بى جهت نيســت كه مدعى صعود هستيم. وى تأكيد كرد: پاسى كه مورد 
دلخواه هواداران اســت را از هفته هاى بعد بايد ديد؛ چرا كه تجربه الزم اندوخته شــده و اســترس ها از بين رفته اســت. 

ميرشفيعيان اظهار داشت: از اين پس شاهد بازىهاى قشنگ ترى از تيم خوب پاس خواهيم بود.
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ادامه از صفحه يك: زنگ احياى امر به معروف و نهى از منكر در مدارس 
يكى از اين مراســم اســت كــه به منظــور نهادينه كردن امر بــه معروف و نهى 
از منكــر در ميــان دانش آموزان در ابتــداى ماه محرم انجام مى شــود و هدف 
از اين مراســم شــناخت كامل دانش آموزان از فريضه امر بــه معروف و نهى از 
منكر و فرهنگ عاشورايي و درس بزرگ اين روز تاريخي است كه بايد در اين 
راســتا معلمان پرورشــي كارهاي فرهنگي مختلفي در مدارس انجام دهند تا 

دانش آموزان با اين فرهنگ در زندگي آشنا شوند.
روز گذشــته در هميــن زمينــه همزمان بــا آغاز مــاه محرم و هفتــه امر به 
معروف و نهى از منكر زنگ «امر به معروف و نهى از منكر» با حضور مســئوالن 

استانى روز يكشنبه در دبيرستان حضرت فاطمه (س) همدان نواخته شد.
مدير كل آموزش و پرورش استان همدان در اين آيين با بيان فضيلت امر 
به معروف و نهى از منكر اظهار داشت: آمران به معروف و ناهيان از منكر بايد 
به كار خود علم و آگاهى داشته باشند و غفلت از فريضه مهم امر به معروف و 

نهى از منكر موجب كمرنگ شدن باورهاى اعتقادى مى شود.
عباس حســنى محتشــم با بيان اينكه طرح تحول بنيادين در نظام تعليم 
و تربيت در حال شــكل گرفتن است، گفت: طرح ملى نهضت حفظ قرآن در 

سطح كشور يكى از مصداق هاى عينى امر به معروف و نهى از منكر است.
وى خاطرنشــان كــرد: تغيير نظام آموزش و پــرورش يكى از رويكردهاى 
امــر به معروف و نهى از منكر اســت و بهترين مــكان و كانون براى اجراى اين 
فريضه مهم مدرسه است و يكي از فلسفه هاي حضور معلمان پرورشي و زنگ 
پرورشــي در مدارس آشنا شــدن دانش آموزان با فرهنگ عاشورا، شهادت و 
ايثار اســت. حســني محتشــم گفت: در ايام محرم و عاشــورا دانش آموزان 
در هيأت هاي مذهبي جوان ـشـركت مي كنند؛ چرا كه قشر جوان عالقه و 

انگيزه زيادي به ابا عبدا... الحسين(ع) دارد.
وي يــادآور شــد: در كتاب هــاى درســي دانش آموزان براي هــر مقطعي 
متناســب با ســن آنها فرهنگ شــهادت و ايثــار و از خودگذشــتگي گنجانده 
شــده است كه در اين راســتا با مفاهيم و واژه هاي حســيني آشنا مي شوند و 
در راســتاي طرح تحول نظام بنيادين آموزش و پرورش، فرهنگ هاي محرم 

و عاشورايي به صورت مضاعف مورد توجه قرار خواهد گرفت.
قابل توجه اســت كه در اين آيين جانشــين فرمانده ســپاه انصارالحسين 
(ع) همدان، معاون فرماندار همدان و رئيس ســازمان دانش آموزى و جمعى 

از مسئوالن حضور داشتند.
■ زنــگ احيــاى امر به معــروف و نهــى از منكــر در دبيرســتان برزين نيز 

توسط مدير آموزش و پرورش ناحيه 2 به صدا درآمد.
محمــود كتابــى هــدف از برگــزارى اين مراســم نماديــن را نشــان دادن 
اهميت و اهداف قيام سيدالشهدا (ع) عنوان كرد و اظهار داشت: كربال به لحاظ 
بزرگى حادثه آن بسيار با اهميت است؛ چرا كه مى توان واقعه كربال را به عنوان 
يك دانشــگاه بزرگ تعليم و تربيتى برشــمرد. وى گفت: امر به معروف و نهى از 
منكر به عنوان دو فريضه واجب دينى هرگز نبايد در جامعه كمرنگ شــود، بلكه 
توجــه و عمل به اين فرضيه نيازمند يك نظارت عمومى اســت تا به واســطه آن 

بتوانيم از منكرات موجود در جامعه جلوگيرى و امر به معروف را گسترش دهيم.
كتابى  خاطرنشــان كرد: مســابقه جمله نويســى كوتاه در خصوص امر به 
معروف و نهى از منكر و نقش آن در تعليم و تربيت به شكل ساده و زيبا برگزار 
مى شــود و دانش آموزان مى تواننــد جمالت خود را به ســامانه پيام كوتاه به 

اداره آموزش و پرورش ارسال كنند.
وى همچنيــن از برگــزارى مســابقه كتابخوانــى مختــص فرهنگيــان بــا 
احتســاب دو جلــد كتــاب حماســه حســينى بــه قلم شــهيد مطهــرى و متن 
دعاى عرفه امام حســين (ع) خبر داد و گفت: ديشــب كتابى را فهرســت وار 
مطالعه مى كردم با عنوان ”نمى دانســتم بــا رعايت حجاب زيبايى ام پايدارتر 
مى شــود“ و به دانش آموزان دختر دوره متوسطه خواندن اين كتاب را توصيه 
مى كنم. شايان ذكر است، به منظور تعالى فرهنگ امر به معروف و نهى از منكر 
بــراى اوليــاى دانش آموزان نيز برنامه هايى در نظر گرفته شــده كــه از جمله آن 
مى توان به برگزارى همايش بزرگ 700 نفرى امر به معروف و نقش آن در تربيت 
فرزندان اشاره كرد. مراسم زنگ احياى امر به معروف و نهى از منكر در دبيرستان 
دخترانه برزين با عهد رئيس آموزش و پرورش ناحيه دو همدان با دانش آموزان 

اين دبيرستان مبنى بر حفظ حجاب به اتمام رسيد.
برگزارى اين آيين در دبيرستان برزين شور و شوقى مضاعف به دانش آموزان 
داد؛ به طورى كه پس از اتمام مراســم دانش آموزان نمازخانه دبيرستان را ترك 
نمى كردند.  همچنين روز گذشــته جلســه شــوراى احياى امر به معروف و نهى 
از منكــر همدان در محل فرماندارى اين شهرســتان برگزار شــد. در اين جلســه 
فرماندار همدان اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى، اداره آموزش و پرورش و كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوان همدان را ملزم به برگزارى مسابقات فرهنگى و 

كتابخوانى كرد و خواستار انجام اين امور به طور جدى شد.
حســن قهرمانــى مطلــق همچنيــن اســتفاده از توانمندى هاى ســازمان 
تاكســيرانى و اتوبوســرانى را نسبت به اشــاعه فرهنگ امر به معروف و نهى از 

منكــر قابل توجه دانســت و گفت: با نصب پوســتر و حديث هــاى مختلفى از 
اهل بيت عليهم الســالم درباره گســترش فرهنگ و شناساندن فريضه امر به 

معروف و نهى از منكر مى توان گام هاى موثرى برداشت.
فرمانده ســپاه ناحيه همدان نيز در اين جلســه عنــوان كرد: تاكنون 29 
مــورد منكر و 17 مورد معروف را در اســتان شناســايى كرده ايــم و اميدواريم 
راهكارهــاى مناســبى بــراى ترويج امر بــه معروف و نهــى از منكر شناســايى 

كنيم.
محمدرضــا غالمــى پاك بــا تاكيد بر اســتفاده مناســب از ظرفيت هاى 
موجــود در همــدان بــراى تبليغــات محيطــى فرهنــگ عاشــورايى و امــر 
بــه معــروف و نهى از منكــر گفت: از ايــن توانمنــدى در همدان اســتفاده 
نمى شــود، در صورتــى كــه مى تــوان بــا اســتفاده از اينگونــه شــيوه هاى 
تبليغاتــى فرهنگ عاشــورايى و امر بــه معروف و نهى از منكــر را در جامعه 

ترويج داد و به شهروندان شناساند.

زنگ امر به معروف و نهى از منكر در مدارس همدان نواخته شد

الزام نهادهاى فرهنگى
 به برگزارى مسابقات فرهنگى و كتابخوانى

ايمان داشتن خوشبختى مى آورد
فردى از خدا درخواست نمود تا به او بهشت و جهنم را نشان دهد و خدا پذيرفت
 او را وارد اتاقــى نمــود كــه جمعــى از مــردم در اطراف يك ديگ بزرگ نشســته 
بودند، همه گرســنه نااميد و در عذاب بودند، هر كدام قاشــقى داشتند كه به ديگ 
مى رســيد ولى دســته قاشــق ها بلند تر از بازوى آنها بود به طورى كه نميتوانســتند 

قاشق را به دهانشان برسانند!
عذاب آنها وحشتناك بود!

آنگاه خداوند گفت: اكنون بهشت را به تو نشان خواهم داد آنها به اتاق ديگرى 
كه درســت مانند اولى بود وارد شدند ديگ غذا، جمعى از مردم وهمان قاشق هاى 

دسته بلند ولى در آنجا همه شاد و سير بودند!
آن مــرد گفت: نمى فهمم چرا مردم در اينجا شــادند در حالى كه در اتاق ديگر 

بدبخت هستند با آنكه همه چيزشان يكى است؟
 خداوند تبســمى كرد و گفت: خيلى ساده اســت در اينجا آنها ياد گرفته اند كه 
يكديگر را تغذيه كنند هر كس با قاشق غذا در دهان ديگرى مى گذارد چون ايمان 

دارد كه كسى هست در دهانش غذايى بگذارد.
حكايات عاميانه

رونمايى از تابلوى «عاشورا» در خانه هنرمندان ايران
همدان پيــام: همزمان با آغــاز ماه محرم، تابلوى «عاشــورا» اثــر مهرداد طاليى 

كيوان در خانه هنرمندان ايران رونمايى مى شود.
به گزارش خانه هنرمندان ايران، اين اثر كه تركيبى از چوب، نقره، آهن، برنج 
و فلــزات مختلف اســت و در قالب كوالژ به ســبك آبســتره در فرمــى كامال مذهبى 
خلق شــده است، روزگذشته يكشنبه ششم آذرماه جارى ساعت 17 عصر با حضور 
مجيد سرســنگى مدير عامل خانه هنرمندان، مهرداد طاليى كيوان خالق اين اثر و 

اصحاب رسانه در تاالر بهار خانه هنرمندان ايران رونمايى شد.
همچنيــن همزمــان با رونمايــى از اين اثر، نمايشــگاهى از آثار مهــرداد طاليى 
كيوان در تاالر بهار خانه هنرمندان ايران برپا مى شود. اين نمايشگاه تا دهم آذرماه 

در «تاالر بهار» خانه هنرمندان ايران ميزبان عالقه مندان خواهد بود.

حضور بازى سازان ايرانى 
در نمايشگاه بازى هاى رايانه اى خاور ميانه

همدان پيــام: بازى ســازان ايرانى با حمايــت بنياد ملى بازى هــاى رايانه اى، 
 Game امســال در چهارميــن دوره از نمايشــگاه بازى هــاى رايانــه اى خاورميانه
برگزار مى شود، شركت خواهند كرد. امارات متحده عربى  expo2011 كه در 

بــه گزارش معاونــت ارتباطات و بين الملل بنيــاد ملى بازى هاى رايانه اى، 
اين نمايشــگاه كه از 9 تا 12 آذر ماه در دبى برگزار مى شــود، شــناخته شــده 
ترين رويداد بين المللــى خاورميانه در زمينه هنر- صنعت بازى هاى رايانه اى 
در منطقــه خــاور ميانه اســت. بنيــاد ملى بازى هاى رايانه اى ســال گذشــته با 
حمايــت و معرفــى محصوالت 12 ـشـركت بازى ســاز در اين نمايشــگاه حضور 
يافت و جايگاه ويژه اى در ميان كشــورهاى منطقه حاضر در اين رويداد كسب 
كرد. همچنين امســال نيز در ادامه حمايت هاى بنياد ملى بازى هاى رايانه اى 
از توليدات داخلى، 14 ـشـركت بازى ســاز با ارايه 15 بازى در اين نمايشــگاه 

حضور خواهند داشت.

همزمان با شروع ماه محرم يادواره شهداى فرهنگى همدان برگزار شد
همدان پيام: يادواره شــهداى فرهنگى همدان  با حضور اقشــار مختلف مردم و برخى مســئوالن اســتان و خانواده آموزش و 

پرورش همدان در محل مركز تربيت معلم شهيد مقصودى برگزار شد.
حجت االسالم احد آزادى خواه مدير كل سازمان تبليغات اسالمى در اين يادواره با ذكر روايات مختلفى از عاشوراى حسينى 
و حماســه ســازى علمدار كربال به جايگاه شــهدا و جانبازان در نزد خداوند پرداخت.  يادواره شهداى فرهنگى همدان با استقبال 
قابل توجه و اجراى مناســب و متفاوت مجرى  مورد اســتقبال حاظران قرار گرفته و بر خالف بســيارى از همايش ها كه رفت و آمد 
در آن ها  بســيار اســت در اين يادواره همه بر جاى خود ميخ كوب و به خاطرات و داســتان هاى مجرى برنامه از زمان دفاع مقدس 
گــوش مى كردند. مراســم هنوز به اتمام نرســيده بود كه مســئوالن مهمان يادواره مراســم را ترك كردند و با وجــود اصرار عوامل 

اجرايى براى شام نماندند. اجراى مراسم نوحه خوانى و عزادارى براى ساالر شهيدان نيز حال و هواى خاصى به مراسم داد.

جشنواره ادبى انتظار برگزار مى شود
همدان پيــام: معاونــت فرهنگــى جهاد دانشــگاهى همــدان با همــكارى مراكز آمــوزش عالى و 
حوزه هــاى علميه اســتان با هدف ترغيب دانشــجويان و آشــنايى بــا فرهنگ انتظار جشــنواره ادبى 
انتظار را برگزار مى كند. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ جواد تهذيبى، معاون فرهنگى  جهاد دانشگاهى 
گفت: دانشــجويان و طالب عالقه مند تا 20 آذر فرصت دارند آثار خود را شــامل شــعر، نثر يا قطعه ادبى 
به دبيرخانه جشــنواره واقع در معاونت فرهنگى جهاد دانشگاهى در دانشكده علوم پايه دانشگاه بوعلى 
تحويل دهند يا به پست الكترونيكى Jashnvare. Adabi.entezar@gmail.com  ارسال كنند. پس 
از گردآورى آثار و داورى، از نفرات برگزيده قدردانى خواهد شد و آثار برتر در كتابچه اى چاپ خواهد شد.

همايش پايگاه هاى مقاومت بسيج 
با رويكرد فرهنگ امر به معروف در رزن

همدان پيــام: امــام جمعه رزن بــر نهادينه كردن فرهنگ امــر به معروف و نهــى از منكر در جامعه 
تاكيد كرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ حجت االسالم طاهرى در همايش فرماندهان پايگاه هاى 
مقاومت بسيج با اشاره به اينكه هدف قيام امام حسين(ع) در كربال اداى فريضه امر به معروف و نهى 
از منكــر بود، گفت: اگر كارى براى رضاى خدا و با اخالص باشــد ســعادت دنيــا و آخرت را به دنبال 
دارد. در ادامه رســتمى فرمانده ســپاه ناحيه شهرســتان رزن بــا بيان اينكه رويكرد جديد بســيجيان 
در امــر به معروف و نهى از منكر ارشــاد و راهنمايى اســت نه برخورد قهرآميــز گفت: 10 پايگاه امر به 

معروف و نهى از منكر در شهرستان رزن تشكيل شده است.

300 عنوان كتاب در همدان منتشر شده است
همدان پيام: معاون فرهنگى هنرى فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان از چاپ 300 عنوان كتاب تا پايان مهرماه سال 
جارى در اســتان همدان خبر داد. مجيد فروتن اظهار داشت: در هفت ماهه نخست سال جارى 300 عنوان كتاب توسط مولفان 
و ناشران استان همدان چاپ شده است. به گزارش مهر، وى گفت: در اين خصوص كتاب هاى چاپ دوم 60 درصد و كتاب هاى 

چاپ نخست 40 درصد كتاب ها را تشكيل مى دهد.
 فروتــن بــا تاكيد بر اينكه فرهنگ ســازى در حوزه كتاب و كتابخوانى بايد از نهاد خانواده شــكل گيرد و در كنار ســبد مصرف 
خانــواده، بــه فرهنگ كتاب خوانى نيز توجه شــود، گفت: در اين صورت نقــش كتاب در امر تربيت كــودكان و نوجوانان واضح تر 
خواهد بود. معاون فرهنگى هنرى فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان با بيان اينكه پايين بودن سرانه مطالعه نشان دهنده 

وجود مشكل فرهنگى در اين زمينه است، گفت: بايد فرهنگ مطالعه در خانواده ها نهادينه شود.
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