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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

زمان حماسه سازى است
 1- رونــد انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى اســالمى 
براســاس تقويم انتخابات به خوبى مراحل خود را طى كرد و به رغم 
تمامى مباحث در فرايندها، اكنون به مرحله حســاس انتخاب مردم و 

حضور در پاى صندوق هاى رأى رسيده است. 
اين انتخابات ويژگى هاى داشــت كه آن را از انتخابات هاى پيشــين 
متمايز مى كرد. رد صالحيت يك ســوم نمايندگان مجلس كه بيشتر 
آنها پرونده مالى و اقتصادى داشــتند و اجراى قانون شفافيت مالى و 

دارايى هاى داوطلبان از ويژگى هاى بارز اين دوره از انتخابات بود. 
2- اســتقبال نكردن چهره هاى شاخص سياسى كه پيش از انتخابات 
انتظــار مى رفت با ثبت نام در انتخابات تنــور رقابت هاى انتخاباتى را 

گرم تر كنند نيز از اتفاقات اين دوره انتخابات است. 
اين اســتقبال نكردن سبب حضور جوانانى شد كه چهره نبودند و در 
آغاز راه فعاليت هاى مهم سياسى داشتند و اين انتخابات تجربه خوبى 
براى آنها شد تا در رقابتى جدى فضاهاى نه چندان رمانتيك سياست 

در ايران و چهره خشن سياست را تجربه كنند. 
3- اصالح طلبان در اين انتخابات نتوانستند به وحدت برسند و شوراى 

عالى چندان كار عالى و بزرگى نتوانست انجام دهد. 
واگذارى انتشــار ليست به احزاب و اســتان ها با تبليغات و اهداف 
شوراى عالى همخوانى نداشــت و نتوانست انتظارات از اين سيستم 

انتخاباتى اصالح طلبان را برآورده كند. 
البته پافشــارى اصالح طلبــان به حمايت از داوطلبــان اصالح طلب 
در صــورت تأييد در هر حــوزه از ويژگى هــاى عملكردى خوب 

اصالح طلبان در اين دوره بود. 
4- اصولگرايان در ايــن دوره بيش از اندازه درگير ائتالف و وحدت 

شدند و تا لحظات آخر در اين ارتباط بحث داشتند. 
ائتــالف اصولگرايان و ليســت نهايى براى داوطلبــان عضو ائتالف 
اقناع كننده نبود و به همين دليل بيشتر داوطلبان اصولگراى ائتالفى در 
رقابت ماندند و رقابت درون گروهى اصولگرايان در اين دوره به ويژه 

در نبود اصالح طلبان بسيار مشهود بود. 
5- دولت در ايــن دوره از انتخابات ابتــدا معترض رد صالحيت ها 
شد، سپس اعالم كرد ليستى ندارد و براى مشاركت حداكثرى تالش 

مى كند. 
انتشار اخبارى از دستور رئيس جمهور براى تدوين اليحه همه پرسى 
درباره نظارت استصوابى و تدوين شدن اين اليحه نيز از اقدامات ديگر 
و مهــم دولت در اين دوره انتخابات اســت كه بايد ديد تا كجا پيش 

مى رود. 
6- دشــمنان ايران و در رأس آنها رئيــس جمهور قمارباز آمريكا در 
سال 98 از هيچ خباثتى در حق مردم ايران كوتاهى نكردند، از افزايش 
تحريم ها تحت عنوان فشــار حداكثرى، حمايت از اغتشاشــگران در 
آبــان 96 و تالش براى مصادره هر نــوع اعتراضى به ويژه اعتراضات 
بنزينى به عنوان نتيجه فشــارها و تحريم ها تا ترور مستقيم و دولتى و 
به شهادت رساندن مجاهدان خط نخست مبارزه با تروريسم در منطقه، 
نمونه اى از دشمنى هاى آشــكار آمريكا و اذناب منطقه اى آن با ملت 

رشيد ايران بود. 
 البتــه اين توطئه ها با حضور ملت در صحنه و حمايت جانانه از نظام 
و رهبرى انقالب خنثى شــد و اراده ملت را در حمايت از جمهورى 

اسالمى به عنوان مهمترين يادگار شهدا و امام شهدا مستحكم تر كرد. 
7- در ايام انتخابات تالش بســيارى شد تا ملت ايران با صندوق هاى 
رأى قهر كنند از اقدامات روانى و رســانه اى گرفته تا اقدامات عملى 
براى افزايش فشار بر زندگى مردم در كنار برنامه ريزى هاى بسيار براى 

به قهر رساندن مردم از سوى دشمنان و بدخواهان انجام شد. 
مردم ايران در ســال 98 حضورهاى حماسى بسيارى همچون تشييع 
باشــكوه و بى نظير سردار ســليمانى، حضور انقالبى در اقامه نماز به 
امامــت رهبر معظم انقــالب و تجديد ميثاق با ايشــان و راهپيمايى 
حماســى 22 بهمن داشــتند كه اين حضورها در راســتاى منافع و 
تقويت امنيت ملى بود و دشــمن را نااميد كرد و اكنون دشمن چشم 
به انتخابات بســته تا شايد توطئه هاى بسيار انجام شده براى تحريم و 
انفعال و مشاركت نداشتن پاســخ دهد و بتواند اهداف بعدى خود را 
كه خواب هايى براى تماميت ارضى ايران و ضربه به استقالل و آزادى 

مردم است، اجرا كند. 
اكنون و در آســتانه روز انتخابات كه تمام سخنان، اعتراضات و نقدها 
و گاليه ها در روند و ايام انتخابات شــنيده شــده و در شــرايطى كه 
حساســيت اين دوره انتخابات براى مقابله با تهديدات دشمنان بسيار 
افزايش يافته، اين مشــاركت حداكثرى مــردم كه دل در گرو ايران و 
انقالب دارد، تضمين كننده امنيت و منافع ملى و آينده مقتدر جمهورى 

اسالمى ايران خواهد بود. 
فردا زمان حماسه سازى است، زمانى كه انفعال از هيچ كس پذيرفتنى 

نيست. 

مشكوك به ويروس كرونا 
در همدان نداريم

 هيچ مورد مثبت و يا حتى مشــكوك از ابتال به ويــروس كرونا در همدان گزارش 
نشده است.

رئيس دانشــگاه علوم پزشكى ابن ســينا همدان گفت: موضوع ويروس كرونا در سطح 
بين المللى به دغدغه اى در حوزه بهداشت و درمان تبديل شده اما در رابطه با اين ويرس 
شايعات بيشــتر از خود ويروس شكل گرفته اند و بزرگ نمايى هايى در سطح كشور و 

بين الملل ايجاد شده است.

ــه نقــل از روابــط عمومــى دانشــگاه علــوم پزشــكى همــدان،  ــه گــزارش مهــر و ب ب
ــارى  ــوع بيم ــون موض ــايعات پيرام ــروز ش ــه ب ــاره ب ــا اش ــدم ب ــدرى مق ــيد حي رش
كرونــا، اظهــار كــرد: بــه جــز شــخص وزيــر هيچيــك از مقامــات وزارت بهداشــت 
ــواه  ــر گ ــن ام ــند و همي ــته باش ــور داش ــا رئيس جمه ــتقيم ب ــه مس ــد مكاتب نمى توانن
ــار  ــن اخب ــار اي ــا انتش ــد ب ــالش مى كنن ــده اى ت ــه ع ــت ك ــه اس ــودن نام ــى ب جعل

ــد. ــدام كنن ــى اق ــان عموم ــه تشــويش اذه ــى ب جعل
وى از مــردم درخواســت كــرد تنهــا بــه اخبــار مســتند و مســتدل كــه از كانــال مراجــع 
ــار  ــا انتش ــت ي ــا درياف ــد و ب ــه كنن ــود، توج ــس مى ش ــالح منعك ــمى و ذى ص رس

اخبــار غيرموثــق، فضــاى نگرانــى بــراى خــود و اطرافيانشــان رقــم نزننــد.

حيدرى مقــدم بيــان كــرد: خوشــبختانه هيــچ مــورد مثبــت يــا مشــكوكى از ابتــال بــه 
ايــن ويــروس در كشــور ديــده نشــده حتــى 50 نفــر از هموطنــان كــه در ايــن مقطــع 
زمانــى در كشــور چيــن حضــور داشــتند بــه مــدت 14 روز در قرنطينــه بــوده و تأييــد 

ــد. ســالمت دريافــت كرده ان
حيدرى مقدم با بيان اينكه در حال حاضر بيمارى كرونا مهم ترين دغدغه حوزه ســالمت 
نيســت، عنوان كرد: خوشبختانه كشور آمادگى الزم را در مقابله با اين ويروس دارد و از 
ســطوح خانه هاى بهداشت در دورترين روستاها تا مركز استان تحت كنترل قرار دارند و 
تيم هــاى اجرايى نيز آمادگى كامل دارند كــه با اين بيمارى مقابله كنند و هيچ نگرانى در 

اين زمينه وجود ندارد.

سخن رأى اولى ها خطاب به كانديداها و نمايندگان آينده مجلس:

مقابل انگشت ما مسئوليد

همدان چهره هاى قابل اطمينان 
براى رأى مردم دارد

مهدى ناصرنژاد »
  يكى از ويژگى هاى رقابت هاى انتخاباتى يازدهمين دوره مجلس 
شــوراى اسالمى در 9 حوزه انتخابيه اســتان همدان حضور چهره و 
نام هاى پر تعداد با ســطح ســواد و آگاهى متنوع در صحنه است كه 

مى توان براى شمارى از آنان حساب ويژه اى باز كرد.
 اگر چه حضور پر تعداد نامزدهاى نمايندگى مجلس شوراى اسالمى 
در اين دوره از انتخابات، موجب خرد شدن آراى كلى مى شود، وليكن 
اين شرايط دســت رأى دهندگان با گرايش و سليقه هاى گوناگون را 
باز مى گذارد تــا افراد مورد نظر و دلخواه خويش را برگزيده و روانه 
مجلس كنند. در اين ارتباط شــايد جوى ترديدآميز نسبت به نام ها و 
چهره هاى به اصطالح شناخته نشده در عرصه رقابت ها وجود داشته 
باشد، اما واقعيت اين است كه هر كس در عرصه هاى اجتماعى و مقام 
خدمت به مردم از جايى بايد شروع كند حتى اگر از نقطه صفر باشد، 
اما چه بســا انســان هاى توانمند و با انگيزه و دردآشنايى در اليه هاى 
اجتماعى وجود داشــته باشد كه حتماً وجود دارد و خود اينان هستند 
كه انگيزه و همتى متفاوت نســبت به آدم هاى بى تفاوت و ايستا راهى 

براى آينده باز مى كند و پيش مى روند. 
چهره هــا و نام هــاى نســبت ناآشــنا در رقابت هــاى انتخاباتــى 
مجلــس يازدهــم چــون در ايــن عرصــه ديكته هــاى نانوشــته 
دارنــد، نمى تــوان از آنــان غلط گيــرى كــرد مگــر اينكــه در هنگامــه 
ــى،  ــترهاى تبليغات ــور و پوس ــاپ بروش ــى و چ ــاى رقابت فعاليت ه
ــك  ــرده و ي ــن ك ــاال و پايي ــود را ب ــه خ ــى و رزوم ــابقه اجراي س
ــراى گمــراه ســاختن اذهــان عمومــى مرتكــب شــوند  چيزهايــى ب
و يــا خــود مــردم و افــكار عمومــى آدرس هــاى دقيقــى از ســوابق 
ــاب  ــه در انتخ ــند ك ــته باش ــا داش ــى نامزده ــارى برخ كارى و رفت
افــراد اليــق و اصلــح در مقابــل آدم هــاى گندم نمــا بــه آنــان كمــك 

كنــد.
خوشبخانه براى اطمينان خاطر و انتخاب اميدوارانه در جمعه 2 اسفند 
ماه در همدان و ديگر شــهرها و حوزه هاى انتخابيه استان، فرصت و 
امكان نوشتن رأى وجود دارد و در كنار افراد شناخته شده و با تجربه 
در ايــن دوره از انتخابات، چهره هاى جوان و حتى با ســابقه كارى 
و اجرايــى قابل اتكا نيز هســتند تا بلكه با حضــور خود در مجلس 
قانون گذارى براى ايران و ايرانى منشــأ خيــر و اميدوارى و خدمتى 
صادقانه باشــند و براى باقى گذاشــتن نام نيك از خود، امانت مردم 
را تحويل بگيرند و نه براى برخوردارى از حقوق و شــغل مطمئن و 

دستيابى به بسترهاى درآمدزايى و ثروت اندوزى!!!
از سوى ديگر جداى از انتخاب نماينده، مردم خودباور و آگاه ايرانى 
به خوبى واقف است كه دشــمنان قسم خورده ايران ما براى تكميل 
نقشه هاى شوم و خوراك تبليغاتى براى خود، چشم به كيفيت برگزارى 
انخابات دوم اسفند ماه در ايران دوخته اند و دوست دارند، مردم ايران 
نسبت به انقالب و جمهورى اســالمى، دچار تزلزل شوند و به سود 
الزم از ســرمايه گذارى و صــرف دالرهاى بى شــمار با هدف ضربه 
زدن به پايه هاى امنيت و ثبات ايران در منطقه حســاس و استراتژيك 
خاورميانه، برسند. حضور مسئوالنه در پاى صندوق هاى رأى  موجب 

آسايش خاطر خود ما خواهد بود.

1- تبليغات يكى از داوطلبان انتخابات حوزه انتخابيه تهران در همدان 
بيشــتر بوده است. گويا ســاماندهى طرفداران همدانى براى فعاليت 
تبليغى در انتخابات رياســت جمهورى دليل اين اقدام بوده اســت. 
گفتنى است به نظر مى رسد سازمان مورد نظر با اين اقدامات انحرافى 

حاصل نشده است.
2- سلبريتى ها وارد حمايت از داوطلبان انتخابات استان شده اند. گويا 
2 سلبريتى تهران نشين با انتشار كليپى از يك داوطلب استان حمايت 
كرده اند. گفتنى اســت ســلبريتى ها در اين دوره انتخابات كمتر وارد 

حمايت هاى انتخاباتى و تبليغى شدند.
3- برخى ائتالف ها در روز پايانى تبليغات به وحدت رسيده اند. گويا 
اين وحدت با اعتراض درون گروهى در برخى جبهه ها مواجه شــده 
است. گفتنى است ممكن است اين اختالفات درون گروهى به انشقاق 

و پديد آمدن تشكل هاى جديد سياسى منجر شود. 
4- دعوت مشكوك به مشاركت نكردن در انتخابات در فضاى مجازى 
مشاهده شــده است. گويا دعوت كنندگان شناسه مشخص و معلومى 
ندارنــد و با هويت نامعلوم اقدام مى كنند. گفتنى اســت اين اقدامات 

تخريبى با اعتراض كاربران فضاى مجازى مواجه شده است.
5- روز آخــر تبليغــات داوطلبان در همدان بيشــتر بــه حضور در 
همايش هاى انتخاباتى اختصاص داشــته است. گويا اين همايش ها به 
نوعى وزن كشى انتخاباتى نيز بوده است. گفتنى است در كالن شهرهاى 
كشــور برگزارى نشست خبرى برنامه اصلى داوطلبان براى روز آخر 

تبليغات بوده است.

 از آنجا كــه 60 درصد تصادفات مربوط 
به ورودى شهرهاست، شــهردارى جورقان 
براى اصالح اين دوربرگردان طرحى را ارائه 
داده كه توسط كارشناسان راه وشهرسازى در 

دست بررسى است.
معــاون هماهنگى امور عمرانــى فرماندارى 
همــدان با بيــان اينكه دور برگردان شــهر 
جورقان استاندارد نيست، گفت: طرح مذكور 
در راستاى ايمن سازى اين مسير تنظيم شده 
و نياز اســت مشاوران مربوطه طرح تفصيلى 
شــهر جورقــان را بازبينى كنند و بررســى 
دقيق ترى داشته باشــند تا به نتيجه مطلوب 

برسند.

رضــا زمانى در شــوراى هماهنگى ترافيكى 
اســتان همدان، با اشــاره به اينكه ارائه طرح 
توســط شــهردارى جورقان به دليل كمبود 
بودجه شــهردارى اســت، ادامه داد: ساكنان 
شهرك مدنى خواستار ساماندهى ورودى اين 
درحال حاضر  شــهردارى  اما  هستند  شهرك 
اولويتى براى تقاطع غيرهمسطح آن ندارد و 
اين امر نياز به برنامه ريزى بلندمدت دارد، در 
پايان جلســه اين نتيجه حاصل شد كه طرح 
نياز به بررســى و مطالعات بيشتر دارد و بايد 

كامل تر شود.
ترافيك  و  حمل ونقل  ســازمان  كارشــناس 
شهردارى همدان نيز در ادامه طرح پيشنهادى 

شــهردارى منطقه 4 همدان مبنى بر دسترسى 
ُكنــد روى بلوار آيت ا... نجفى حد فاصل پل 
فرهنگيان و دسترســى به 45 مترى و خيايان 
بختيارى را مطــرح كرد و توضيحاتى درباره 
آن ارائه داد كه مقرر شد مطالعات بيشترى در 
اين باره انجام گيرد و در بررسى ها دسترسى 
به شهرك فرهنگيان و مباحث اجتماعى طرح 

نيز مد نظر باشد.
طاهــره دشــتى پور درباره طــرح مطالعات 
دوربرگردان هــاى  و  ترافيــك  ســاماندهى 
بلوار امام خمينــى(ره) توضيحاتى ارائه داد 
و افــزود: 4 دوربرگردان ايــن محدوده در 
كارگروه ترافيك بررســى شــد و به دليل بار 

ترافيكى زياد اين مسيرها مورد توجه فراوان 
اســت. وى اظهار كرد: بيــن 4 دوربرگردان 
مدنى  شــهرك  دوربرگردان  محــدوده،  اين 
بيشــترين و دوربرگردان شــورين كمترين 
بــار ترافيك را دارد همچنين شــاخص هاى 
ترافيكــى دوربرگردان شــهرك مدنى براى 
10 ســال آينده به دست آمد كه طبق آن، اين 
دوربرگردان بايد بسته شده و ورود و خروج 

غيرهمسطح شود.
به گزارش ايســنا، طرح هاى ترافيكى همدان 
امروز در جلسه شــوراى هماهنگى ترافيك 
استان همدان بررسى شد اما فعًال به تصويب 

نرسيد.

برگزارى نمايشگاه بهاره از 20 اسفندماه 
در همدان

 رئيــس اتاق اصناف همــدان با بيان اينكه نمايشــگاه بهاره از 20 
اســفندماه در همدان آغاز خواهد شــد، گفت: اقالم اساسى مورد نياز 

مردم در اين نمايشگاه با تخفيف 10 تا 15 درصد عرضه مى شود
حســين محرابى در گفت و گو با فارس اظهار كرد: در ايام پايانى سال 
به صورت روزانه در سطح اســتان 10 تيم بازرسى و نظارت در قالب 
تيم هاى دونفره نظارت بازار را برعهده دارند و عالوه بر تيم بازرســى 
گشت هاى مشترك بازار را از لحاظ موارد مصوب شده رصد مى كنند.

وى با اشاره به اينكه نمايشــگاه بهاره از 20 تا 25 اسفندماه با ظرفيت 
بيش از 250 غرفه در همدان برگزار مى شود، افزود: در نمايشگاه بهاره 

اقالم اساسى مورد نياز با 10 الى 15 درصد تخفيف عرضه مى شود.
رئيــس اتاق اصناف همدان تصريح كرد: فروش هاى فوق العاده از يكم 
اســفندماه در همدان آغاز خواهد شــد كه واحدهاى صنفى از ابتداى 

اسفندماه كاالهاى خود را با 15 درصد تخفيف عرضه مى كنند.

 ما همان كسانى هســتيم كه صندلى تو را 
در مجلس انتخاب مى كنيم پس رفتى مجلس 
فراموش نكن با جوهر انگشت چه كسانى در 

صندلى نشسته اى. 
اين حرف جوانان رأى اولى اســتان به كسانى 
هست كه قرار است در آينده روى صندلى هاى 
قدرت و قانون گذارى بنشــينند. دانش آموزان 
رأى اولــى از كانديداها انتظار دارند شــعارى 
بدهند كه اوالً توان و قدرت اجراى آن را داشته 
باشند، ثانياً اين شعار جزو وظايف آنها باشد. 

رويا قربانى، زهرا محمدى، فاطمه پورسبزى، 
ليال گروسى، خاطره اذكايى و تعداد زيادى از 
دانش آموزان كه نخواستند نامشان گفته شود از 
كســانى كه در آينده به عنوان نماينده مردم به 
مجلس مى روند، مى خواســتند صادق و عادل 

باشند از همه مهمتر مردم را فراموش نكنند. 
اين را بــه خود بقبوالنند كــه در قبال بند بند 
انگشــتانى كه با جوهر آن به مجلس مى روند، 
مســئولند و بايد از حق مردم در مجلس دفاع 
كنند اين نباشد كه پس از كسب پست و مقام 
مردم را نشناسند و به فكر پول اندوزى و ارتقاء 
خود و فرزندانشان در كشورهاى ديگر باشند. 

حرف ديگر رأى اولى ها اين بود. 
جوانانى كه مى  خواهند براى نخســتين بار در 
سرنوشــت كشور خود سهيم باشــند، انتظار 
داشتند مردم به كسانى كه با پول و هديه رأى 
مى گيرند رأى ندهند زيــرا اين افراد در آينده 
و پس از رفتــن به مجلس به فكر جيب خود 

خواهند بود. 
دانش آمــوزان در كنار مردم بودن پاكدســتى، 
برخواستن از بتن مردم را از ديگر شاخصه هاى 

يك نماينده برشمردند. 
موضوع شــاخصى كــه اكثــر رأى اولى ها به 
آن اشــاره مى كردنــد ايــن بود كــه نماينده 
مردم قانون گذارى براى آينده دانشــجويان و 

فارغ التحصيالن جامعــه را جزو اولويت هاى 
برنامــه خود قــرار دهند زيرا امروزه شــاهد 
افسردگى، ترك تحصيل و اعتياد جوانان هستيم 
كه اين ها به نوع قانون گذارى و مديريت جامعه 

برمى گردد. 
اصولگرا و اصالح طلب بودن نماينده براى رأى 

اولى ها اهميتى ندارد. 
سارا گل پرور، مهديه اصالنى، هديه احمدى، 
محدثــه اهللا يــارى، حديثــه قربانــى، الهه 
چهاردولى، مريم اردبيلى، نجمه يعقوبى نيز از 
نمايندگان مى خواســتند به فكر معيشت مردم 
باشند اين نباشد كه از اعتماد مردم براى خود 

پله ترقى بسازند. 
10 هــزار و 300 نفــر دانش آموز 

رأى اولى در استان 
مدير كل آموزش وپرورش اســتان همدان نيز 

رأى اولى هــا را جزو رأى دهندگان پرشــور و 
نشاط جامعه برشمرد و گفت: خداوند در آيه 
11 سوريه رعد مى فرمايد من سرنوشت هيچ 
قومى را تغيير نمى دهم مگر آنكه آن قوم خود 

براى تغيير سرنوشت خود تالش كنند. 
محمد پورداوود در همايش رأى اولى ها كه در 
خانه معلم همدان برگزار بود، افزود: ما با همين 
انتخاب نمايندگانى كه به مجلس مى فرستيم، 

در سرنوشت خود سهيم هستيم. 
پورداوود اظهار كرد: ما 41 ســال است كه با 
شــعار «اســتقالل، آزادى، جمهورى اسالمى» 
پاى صندوق هــاى رأى رفته ايم و ملت ما در 
سخت ترين شرايط به اين آرمان معمار انقالب 
پايبند بوده اند و دشمنان اين مرز و بوم حضور 
گســترده مردم پاى صحنه هاى انتخابات را بر 
نمى تابند بر همين اساس سعى در كاهش شور 

و نشاط حضور انتخاباتى دارند و مى خواهند 
در سرنوشت اين ملت بزرگ خدشه وارد كنند. 
وى خطاب به رأى اولى ها گفت: شما نيروهاى 
جوان و باشور و نشاط اين مرز و بوم مى توانيد 
با حضور در پاى صندوق هاى رأى فرد مورد 

نظر خود را به مجلس بفرستيد. 
وى ادامــه داد: 10 هزار و 300 نفر دانش آموز 
اســتان همدان به عنوان رأى اولى واجد شرايط 

رأى دادن هستند. 
پورداوود خاطرنشــان كــرد: دانش آموزان در 
طول تحصيل خود 2 جشــن بــزرگ دارند؛ 
جشــن عبادى و سياسى، پس همانگونه كه با 
جشن تكليف عبادى سرنوشت آينده خود را 
رقم مى زنيد با حضور در جشــن سياسى نيز 
سرنوشــت خود و ملت خود را به خوبى و با 

علم و فكر انتخاب كنيد. 

دوربرگردان شهر جورقان استاندارد نيست

@bazarehamedan
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نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

 امير خجســته نماينده مــردم همدان و 
فامنيــن دربــاره اتفاقات گذشــته انتخابات 

اطالعيه مهم صادر كرد.
در اين اطالعيه آمده است:

مردم شــهيدپرور و انقالبى همدان، فامنين و 
قهاوند، در آســتانه انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اســالمى و پيرامون اتفاقات 
گذشــته، الزم اســت نكاتى را با شما مردم 

عزيز و هميشه در صحنه مطرح كنم.
1 - مى دانيد كه مبارزه با فســاد و پاكسازى 
مفســدان و افــراد نااليــق، رانت خــواران، 
ويژه خوارها، فاميل بازها و... هزينه دارد و بنده 
آن روز كه تصميم گرفتم در اين راه، از جايگاه 
تضعيف شده مجلس قدم گذاشته و اقدام كنم، 
ايــن هزينه را پيش بينى و خــود را براى نثار 
جــان، مال و آبرو در راه مبــارزه اى كه مردم 
خواهان آن هســتند، آماده كرده بودم و اكنون 
تكليفم را انجــام و آبروى خود را در اين راه 
با خدا معامله نموده ام كه قطعا رضايت خدا و 
مردم در اجراى منويات مقام معظم رهبرى، از 

هر امر ديگرى براى بنده مهمتر است.
2 - در تمامــى مدت نمايندگــى با تالش 
شبانه روزى و بى وقفه، در به سرانجام رساندن 

امور زيربنايى بزرگى مانند راه آهن، فرودگاه، 
آزادراه، امكانــات درمانــى و بيمارســتانى، 
پروژه انتقال آب، ساماندهى تعداد زيادى از 
روستاها، تبديل همدان به شهرى گردشگرى 
و چندين پروژه روى زمين مانده ديگر را با 
دريافت اعتبارات شــايان توجه، محقق و در 
مدت باقى مانده تمامى سعى ام را براى ادامه 

اين راه انجام خواهم داد. 
3 - ايزد يكتا را گواه مى گيرم كه تمام مراحل 
زندگى ام، در راه تعالى نظام جمهورى اسالمى 
و خدمت به مردم ســپرى و همواره ســرباز 
واليــت بوده و هســتم و حتى يك لحظه از 
پيمانى كه با شما مردم بستم دست برنداشته، 
براى منافعم پاى هيچ ميز مذاكره اى ننشسته، 
بــراى حضور بــى حاشــيه در انتخابات به 
كســى باج نداده، پا روى هيچ حق الناســى 
نگذاشــته و در مقابل هيچ ظلمى ســكوت 
نكــرده ام و اطمينان دارم به رغم تخريب ها و 
شايعه سازى هاى صورت گرفته كه سختى آن 
بسيار دردناك تر و ناجوانمردانه تر از دوران 
8 ســال اســارتم در زندان هاى بعثى عراق 
بوده، گذشــت زمان واقعيات را براى مردم 

فهيم مشخص خواهد كرد. 

4 - براســاس قانــون و رهنمودهاى رهبر 
معظم انقالب به هر تصميم شــوراى محترم 
نگهبان تمكين كرده و اكنون نيز با ســپاس 
از مردمــى كه همواره حامى بنــده بوده اند، 
به ويژه خانواده معظم شــهدا و ايثارگران كه 
بنده مرهون و مديون هميشــگى محبت هاى 
آنها هســتم، از همگان دعوت مى كنم تا در 
لبيك به دعــوت امام خامنه اى(مدظله العالى) 
وحدت آفريــن،  حضــورى  انتخابــات  در 
دشمن شكن و حماسى داشــته و با انتخاب 
افرادى شجاع، پاك دســت، مبارز و انقالبى 

اجــازه ندهنــد، پرچم نظــارت و مبارزه با 
فســاد كه در مجلس دهم از كرسى همدان 
افراشــته شــد، به زمين بيافتد و مفسدان و 
فرصت طلبان، احســاس راحتــى و آرامش 

داشته باشند.
5 - بنابــر وظيفه به زودى با مردم شــريف 
حوزه انتخابيه دربــاره عملكردم در مجلس، 
به ويژه دســتاوردها، سختى ها و موانع مبارزه 
با فســاد در مجلس دهــم و تمامى تالش ها 
درباره پيشــرفت حوزه انتخابيه و معيشــت 

مردم سخن خواهم گفت.
6 - اميدوارم ايران اســالمى در گام دوم، 
تحت زعامت ولى امر مســلمان و حمايت 
مــردم، آبادتر، آزادتر، شــادتر و به دور از 
فســاد و مفســده، راه تعالى و پيشرفت را 
طى كرده و اقتدار نظام اســالمى كه يادگار 
شهدا، امام شهدا و شــهيدان بزرگى چون 
شهيد همدانى و شــهيد سليمانى است، از 
شــر فاسدان، خناســان و فرصت طلبان در 

باشد. امان 
والسالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته

* امير خجسته
نماينده مردم همدان و فامنين 
در مجلس شوراى اسالمى

امير خجسته:

براى منافعم پاى هيچ ميز مذاكره اى ننشسته ام



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پنجشنبه  1 اسفندماه 1398  شماره 3699

3
مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

انتخابات تثبيت كننده اقتدار و امنيت ايران 
 انتخابات مظهر مردم ســاالرى 
دينى و تثبيت كننده اقتدار و امنيت 
ايــران اســالمى در عرصه هــاى 

بين المللى است. 
به همين دليل بود كه بالفاصله در 
نخستين روزهاى پس از پيروزى 
انقالب اســالمى دستور برگزارى 
نخســتين انتخابات صادر شد و 
در مدت كمتر از 50 روز از عمر 
انقالب در 12 فروردين 1358 شكل حكومت در ايران اسالمى به رأى 

مردم گذاشته شد و بيش 98 درصد به جمهورى اسالمى رأى دادند.
فرماندار شهرستان فامنين در دوره آموزشى اعضاى شعب در يازدهمين 
دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى با بيان اين مطلب و با اشاره به 
2 مورد از فرمايشــات گهربار حضرت امام خمينى(ره) و مقام معظم 
رهبرى(مد ظلــه العالى) درباره اهميت و ضرورت وجود انتخابات و 
حضور پرشــور آحاد جامعه افزود: اكنون پس از گذشت 41 سال از 
عمر پربركت نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران و به طور ميانگين با 
برگزارى يك انتخابات در هر ســال نه تنها موضوع انتخابات كم رنگ 
نشده، بلكه هربار با حضور گسترده و پرشور آحاد جامعه، سبب اقتدار 

و بالنده تر شدن نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران مى شود. 
 ســيد مجيد شــماعى با تأكيد برشــعار «انتخابات گام دوم انقالب، 
قانونمدارى، بى طرفى و انســجام ملى» اظهار كرد: رعايت حق الناس، 
قانونمندى، امانتدارى و بى طرفى كامل در انتخابات از نكات اساســى 
اســت و امسال شاهد انتخاباتى ســالم، قانونمند و در فضايى امن در 

سطح شهرستان خواهيم بود .
رئيس ســتاد انتخابات فامنيــن گفت: ملت بزرگ ايــران و مردم 
هميشــه در صحنه فامنين با حضور گســترده خــود در انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى پيام مكتب سپهبد سليمانى 
را به جهان منعكس مى كنند و باشــكوه تر از ســال هاى گذشته به 
صحنه مى آيند و با مشــاركت باال، حمايــت همه جانبه خود را از 
آرمان هاى ارزشــمند امام(ره)، رهبرى معظم و شهداى گلگون كفن 

به منصه ظهور بگذارند.
در ادامه اين جلسه احمد حيدرى، معاون سياسى و اجتماعى فرماندار 
و دبير ستاد انتخابات شهرســتان تكميل فرم صورتجلسات مربوطه، 
نحوه پلمپ صندوق اخذ رأى، نحوه شمارش آراء، و انواع آراء صحيح 
و باطله را وظايف اعضاى شــعب اخذ رأى از بدو ورود به شعب تا 
پايان كار و اخذ رأى را از جمله وظايف محافظان شعبه، اعضاى شعبه 

و نمايندگان فرماندار، اعالم كرد.

افزايش مراجعات به درمانگاه هاى 
تأمين اجتماعى

 مدير درمان تأمين اجتماعى اســتان همدان از افزايش 10 درصدى 
مراجعه كنندگان به درمانگاه تأمين اجتماعى تويسركان خبر داد.

عليرضا صفرى درباره افزايش رضايتمندى بيمه شدگان و افزايش آمار 
عملكردى درمانگاه شهرســتان تويســركان اظهار كرد: تعداد بيماران 
مراجعه كننده به اين درمانگاه در 11 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشته، افزايش 10 درصدى داشــته؛ به طورى كه در اين مدت 
تعداد 127 هزار و 165 نفر به پزشــكان مراجعه كرده اند كه نسبت به 
تعداد 116 هزار و 363 نفر مراجعه در سال 97، افزايش 9/1 درصدى 

داشته است.
وى درباره ارزش ريالى داروهاى توزيع شــده، بيان كرد: بيمه شدگان 
تعــداد 333 هزار و 351 قلــم دارو از داروخانه اين مركز به صورت 
رايگان دريافت كرده اند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه تعداد 
306 هزار و 236 قلم دارو بوده، رشدى بيش از 9 درصد داشته است.

به گزارش ايسنا، صفرى با بيان اينكه 14 هزار و 92 نفر به آزمايشگاه 
تأمين اجتماعى مراجعه كرده اند كه براى اين افراد 66 هزار و 845 مورد 
انواع آزمايش انجام شده اســت، افزود: 9 هزار و 324 مورد خدمت 
شــامل ترميم دندان، كشيدن، جرم گيرى و ساير خدمات دندانپزشكى 
براى بيماران انجام شــده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 

100 درصدى داشته است.
وى از رشــد بسيار خوب عملكردى واحد راديولوژى اين مركز خبر 
داد و خاطرنشــان كرد: در قسمت راديولوژى تعداد دريافت كنندگان 
خدمات 7 هزار و 674 نفر بوده و نســبت به سال گذشته، 87 درصد 
افزايش داشــته اســت؛ همچنين 30 هزار مورد انجــام نوار قلب و 
سرم تراپى و... در بخش تزريقات انجام شده و در حوزه ارائه خدمات 
مامايى نيز 7 هزار و 682 نفر در اين مدت از خدمات معاينه و درمان 

اين بخش بهره مند بوده اند.
صفرى گفت: از ديگر اقدامات مثبت اين مركز همگام با ســاير مراكز 
تأمين اجتماعى كشــور، نظام ارجاع است به طورى كه بيماران نيازمند 
براى دريافت خدمات تخصصصى به مراكز درمانى اســتان از جمله 
بيمارســتان هاى آتيه همدان، دكتر غرضى مالير و پلى كلينيك شهيد 

شهبازى همدان ارجاع و براى آنان نوبت گرفته مى شود.
مدير درمــان تأمين اجتماعى همدان از افزايــش 2 برابرى پذيرش و 
مراجعات بيماران در درمانگاه اســدآباد در 11 ماهه امسال در مقايسه 
با سال گذشته خبر داد و گفت: 73 هزار و 991 بيمار توسط پزشكان 
عمومى اين درمانگاه پذيرش شــده اند كه طبــق اين آمار به صورت 
ميانگين ماهيانه 6 هزار تا 7 هزار بيمار توســط هر پزشك ويزيت و 

پذيرش شده است.
صفرى اظهار كرد: جذب پزشــكان متخصص در رشــته هايى چون 
پزشــك داخلى، اطفال، جراحى عمومى و زنان بــراى اين درمانگاه 
مدنظر بوده و در دست پيگيرى هستيم كه در صورت تحقق در ارتقاى 
هرچــه بهتر و مطلوب تر خدمات دهى به بيمــاران و مراجعه كنندگان 

نقش مؤثرى خوادهد داشت.
وى با بيان اينكه درخواســت پزشــكان متخصص براى همكارى و 
فعاليت در اين درمانگاه ايجاد شــرايط رفاهى الزم براى آنان اســت، 
افزود: براى خدمــات درمان، تأمين اجتماعى طبــق پروتكل چارت 
سازمانى به هر منطقه كه باالى 20 هزار نفر جمعيت بيمه شده باشد، 
درمانگاه عمومى، به جمعيت بيمه شده بين 40 تا 80 هزار نفر در هر 
منطقه درمانگاه تخصصى و به جمعيت بيمه شده 81 تا 120 هزار نفر 

در هر منطقه بيمارستان تعلق مى گيرد.
صفرى ادامه داد: با توجه به جمعيت 45 هزار نفرى بيمه شــده تبعى 
در اســدآباد، درمانگاه عمومى تعلق گرفته اســت اما مجوز درمانگاه 

تخصصى را نيز دارد و در صدد جذب پزشك متخصص هستيم.
وى در ادامه با اشاره به آغاز به فعاليت واحد دندانپزشكى اين درمانگاه 
در 11 ماهه امسال تصريح كرد: در اين مدت اين واحد ضمن ويزيت 
2 هــزار و 222 بيمار، تعداد 293 مورد جرم گيرى، هزار و 607 مورد 

ترميم، 2 هزار و 123 مورد كشيدن دندان انجام داده است.

بيش از هزار رأى اولى كبودراهنگى در انتخابات مجلس 
شركت مى كنند

ــزار و 800  ــگ ه ــتان كبودراهن ــام: در شهرس ــگار همدان پي ــگ- خبرن  كبودراهن
ــار در يــك مشــاركت سياســى شــركت خواهنــد كــرد. ــراى نخســتين ب نفــر ب

ــا  ــش رأى اولى ه ــب در هماي ــن مطل ــان اي ــا بي ــگ ب ــتان كبودراهن ــدار شهرس فرمان
ــى  ــب دلگرم ــات موج ــى در انتخاب ــوزان رأى اول ــور دانش آم ــرد: حض ــار ك اظه
ــود در  ــرى خ ــاركت حداكث ــا مش ــه ب ــد ك ــد ش ــام خواه ــدار نظ ــئوالن و اقت مس
پــاى صندوق هــاى رأى در روز 2 اســفند بــرگ زرينــى بــر افتخــارات ايــران رقــم 

ــد زد. خواهن
حجــت ا... مهــدوى افــزود: حضــور حداكثــرى رأى اولى هــا، در انتخابــات به عنــوان 
ــا موجــب ايجــاد شــور و نشــاط سياســى در جامعــه  نخســتين كنــش سياســى  آنه

مى شــود.
ــه  ــگاه رســيده اند ك ــه جاي ــوغ سياســى ب ــا از نظــر بل ــا م ــه داد: رأى اولى ه وى ادام
مى خواهنــد نماينــده شهرســتان خــود را بــراى مجلــس شــوراى اســالمى انتخــاب 

كننــد و ايــن احســاس مســئوليت ارزشــمند اســت.
ــام  ــا نظ ــا ب ــال خانواده ه ــه اتص ــرورش حلق ــه آموزش وپ ــان اينك ــا بي ــدى ب مه
ــراى  ــبى را ب ــات فرصــت مناس ــزود: انتخاب ــود اف ــور محســوب مى ش سياســى كش

ــه  ــوزى ك ــات دانش آم ــه انتخاب ــد نمون ــا بتوانن ــد ت ــم مى كن ــوزان فراه دانش آم
پيــش از ايــن در مــدارس اجــرا شــده اســت را در فضــاى بــزرگ تجربــه كننــد كــه 
در ايــن بيــن همنوايــى والديــن همــراه نوجوانــان مى توانــد نخســتين حضــور آنهــا 

ــد. ــل كن ــره اى لذت بخــش تبدي ــه خاط ــى ب ــى اجتماع ــاركت سياس را در مش
وى در پايــان افــزود: انتخابــات نخســتين حضــور دانش آمــوزان در يــك مشــاركت 
ــا  ــم ب ــا داري ــز تقاض ــردم عزي ــى م ــن از تمام ــود بنابراي ــوب مى ش ــى محس سياس
ــه خــود را  حضــور حداكثــرى خــود در پــاى صندوق هــاى رأى حمايــت همه جانب
از آرمان هــاى ارزشــمند امــام(ره)، رهبــر معظــم و شــهداى گلگون كفــن بــه منصــه 

ظهــور بگذارنــد و در راســتاى حفــظ اســتحكام پايه هــاى نظــام تــالش كننــد.

كارت پرسنلى مرتضى خالقى فرزند على به شماره پرسنلى 
78274662 و شماره ملى 5029838945 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده
   انجمن صنفى كارگرى رانندگان وانت بار شهرستان رزن

 ( نوبت دوم) ( نوبت دوم)

انجمن صنفى كارگرى رانندگان وانت بار شهرستان رزن

تاريخ انتشار : 98/12/1
بدينوســيله بــه اطــالع كليــه اعضــاى انجمــن صنفــى كارگــرى رانندگان 
وانــت بــار شهرســتان رزن و نماينــده اداره تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعــى 
ــاده  ــوق الع مــى رســاند كــه جلســه مجمــع عمومــى عــادى بطــور ف
ــتان رزن  در  ــار شهرس ــت ب ــدگان وان ــرى رانن ــى كارگ ــن صنف انجم
تاريــخ 98/12/17 راس ســاعت .09:00در محــل انجمــن صنفــى كارگــرى 
ــذا  ــردد.  ل ــى گ ــكيل م ــتان رزن تش ــار شهرس ــت ب ــدگان وان رانن
خواهشــمند اســت در تاريــخ و ســاعت تعييــن شــده درمحــل حضــور 

بــه هــم رســانيد. 
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هيأت مديره و بازرسان و خزانه دار  
2-انتخاب اعضاء هيئت مديره وبازرسان 

3- انتخاب روزنامه كثير االنتشار 
4-ساير موارد 

آگهى مزايده خودرو 

اداره كل بازرسى استان همدان

رنگمدل نوع خودرو 
نقره اى 1384سمند 

اداره كل بازرســى اســتان همــدان در نظــر 
ــازاد  ــوارى م ــودروى س ــتگاه خ ــك دس دارد ي
ــل  ــه قاب ــل ك ــه شــرح ذي ــاز خــود را ب ــه ني ب
شــماره گذارى مى باشــد از طريــق مزايــده 

ــاند.  ــروش برس ــه ف ــى ب عموم
لــذا جهــت دريافــت اســناد شــركت در مزايــده 
ــت 98/12/5 از ســاعت  ــخ 98/12/3 لغاي از تاري
ــى)  ــور مال ــن ادره كل (ام ــه اي ــت 12 ب 10 لغاي

مراجعــه نماييــد.

آدرس: همــدان، خيابــان مهديــه، ســاختمان منطقه 4، ســازمان 
بازرســى كل كشــور و ادره كل بازرســى اســتان همدان

تلفن: 08138253066-08138253065
(م الف 1878)

خبرنگار  حميــدى-  اكرم  كبودراهنگ-   
همدان پيام: يازدهمين دوره انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى 2 اسفندماه همزمان با سراسر 
كشور در شهرســتان كبودراهنگ نيز برگزار 

مى شود.
هميشــه  كبودراهنــگ  شهرســتان  مــردم 
پــاى  در  خــود  حداكثــرى  حضــور  بــا 
صندوق هــاى رأى حماســه مى آفرينــد و 
ــام  ــتيبان نظ ــرى و پش ــان رهب ــوش به فرم گ
و انقــالب هســتند، امســال نيــز بــا حضــور 
پرشــور خــود در يازدهميــن دوره انتخابــات 
مجلــس شــوراى اســالمى مشــت محكمــى 
ــار  ــد زد و ب ــان خواهن ــان ياوه گوي ــر ده ب
ــد  ــق خواهن ــزرگ خل ــه اى ب ــر حماس ديگ

ــرد. ك
هرچنــد كه ايــن روزها مردم با مشــكالت 
اقتصادى فراوانى دست و پنجه نرم مى كنند و 
مى توان به جرأت گفت كه برخى از آنها حتى 

به نان شب هم محتاج هستند!!!
اما به پاس خون پاك شهدا و پشيبانى واليت 
فقيه در اين انتخابات شركت خواهند كرد و 

سرنوشت خود را رقم خواهند زد.
اميدواريــم فردى كه به عنــوان نماينده مردم 
بهار و كبودراهنگ در مجلس شوراى اسالمى 
انتخاب مى شــود فرد اصلح و دلسوزى باشد 
و تــا پاى جان بتوانند بــه مردمان اين منطقه 

خدمت كند.
بنابرايــن فــردى كــه به عنــوان نماينــده 
ــود  ــاب مى ش ــتان انتخ ــن شهرس ــردم اي م
وظيفــه بســيار ســنگينى دارد و بايــد بيــش از 
ــد  ــا بتوان ــد ت ــالش كن ــر ت ــدگان ديگ نماين
ــا  ــد؛ ب ــتان را ادا كن ــان 2 شهرس ــق مردم ح
توجــه بــه اينكــه متأســفانه در ايــن دوره نيــز 
ــار و كبودراهنــگ  حــوزه شهرســتان هاى به

ــط  ــتان فق ــن 2 شهرس ــد و اي ــك نش تفكي
يــك نماينــده راهــى مجلــس خواهنــد كــرد 
ــردم  ــى م ــن موضــوع نارضايت ــواره اي و هم
را در ايــن ســال ها در بــر داشــته اســت 
زيــرا حــق مردمــان ايــن 2 شهرســتان اســت 
ــته  ــتقل داش ــده اى مس ــك نماين ــر ي ــه ه ك
باشــند تــا بتواننــد به شــكل مطلــوب و 
ــد  ــن امي ــردم باشــد، بنابراي ــع حقــوق م راف
ايــن  بعــدى  دوره  در  كــه  داريــم  را  آن 
ــن  ــده اي ــك نماين ــا تفكي ــد و ب ــاق بيفت اتف
2 شهرســتان حــق آنهــا به خوبــى ادا شــود.
و امام مــردم كبودراهنگ دربــاره انتخابات 

مى گويد:
■ رضايــى مى گويــد مــا به هيچ عنــوان از 
نداريم  رضايتى  اقتصــادى  موجود  وضعيت 
و فقط به عشــق رهبرى پــاى صندوق رأى 

خواهيــم رفت، چون كانديداها فقط شــعار 
مى دهند وقتى كه به مجلس مى روند شــعار 

تبليغاتى خود را فراموش مى كنند.
■ بهرامى مى گويد: نمايندگان كه در دوره هاى 
قبلى بودند واقعًا نتوانسته اند كارهاى شاخصى 
براى مردمان اين منطقه داشــته باشند و اين 
مسأله موجب شــده كه كبودراهنگ هميشه 
به عنوان منطقه محروم ياد شــود، اميدواريم 
اين دوره كسى كه به مجلس راه پيدا مى كند 
فرد اليقى باشــد و هدفــش فقط خدمت به 

مردم باشد، نه منافع شخصى خودش!!!
■ ســادلجى مى گويــد: متأســفانه وضعيت 
توســعه و پيشرفت شهرســتان كبودراهنگ 
رضايت بخش نيست و اين مسأله نشان دهنده 
اين است كه نمايندگانى كه در ادوار گذشته 
بوده اند، نتوانســته اند به خوبــى منافع حقوق 

مردم باشــند، اميدواريم كسى كه به مجلس 
يازدهــم راه پيدا مى كند مجدانه تالش كند و 

به وعده هايى كه مى دهد عمل كند.
■ شــوندى مى  گويد: تا زمانى كه حوزه بهار 
و كبودراهنگ تفكيك نشــود يــك نماينده 
نمى تواند به خوبى پى گير كارهاى 2 شهرستان 

باشد.
 بنابراين قطعًا كارآيى نماينده ضعيف خواهد 
بود، از مســئوالن مربوطه تقاضا داريم براى 
رفع اين مشــكل براى تفكيك حوزه بهار و 

كبودراهنگ تالش كنند.
■ جعفــرى مى گويد: ما طبق وظيفه شــرعى 
خود در انتخابات شركت مى كنيم ولى واقعًا 
از شرايط اقتصادى ناراضى هستيم، اميدواريم 
كه مسئوالن كمى به فكر مردم باشند و جلوى 

اين همه تورم و گرانى و... را بگيرند.

نماينده مجلس بايد به وعده هايى 
كه مى دهد عمل كند

برگزارى نمايشگاه 
تجهيزات آزمايشگاهى در 
پژوهش سراى دكتر اذكايى  
 نمايشگاهى از تكنيك هاى آموزشى و تجهيزات 
آزمايشــگاهى در پژوهش ســراى دكتــر اذكايى 
برگزارشــد و دانش آموزان مناطق 18 گانه اســتان 
ضمــن بازديد از ايــن نمايشــگاه در كارگاه هاى 

آموزشى نيز حضور يافتند.
مديــر پژوهش ســراى دكتراذكايى همــدان، يكى 
از اهــداف برگــزارى اين نمايشــگاه را آموزش 
ســرگروه ها براى آمادگى و شــركت در مسابقات 

آزمايشگاهى كشور دانست.
ناديا ســعيدى برگزارى اين نمايشــگاه را فرصتى 
دانســت تــا ســرگروه ها عالوه بر تقويــت علوم 
آزمايشگاهى با ابزار مدرن اين علم نيز آشنايى پيدا 

كنند.

وى افزود: نياز است دانش آموزان، اساتيد و دبيران 
آزمايشــگاهى با ابزارهاى آزمايشگاهى مدرن آشنا 
شــوند تا بتوانند لوازم آزمايشگاهى كه در مدارس 
بالاســتفاده مانده اســت را براى افزايش سرعت 

يادگيرى دانش آموزان به كار گيرند.
در  آزمايشــگاهى  لــوازم  توليدكننده  و  طــراح 
آزمايشگاهى  مدرن  لوازم  نمايشــگاه  نخســتين 
اســتان همدان كه در پژوهش سراى دكتراذكايى 
آموزشــگاه ميرســيدعلى برگــزار شــد، گفت: 
براى نخســتين بار در ايــران طرح احيــا لوازم 
آزمايشــگاهى توسط نيروهاى شركت كيمياگران 

جوان در سطح كشور در حال اجرا است. 
ايرج نصيرى تعمير ابزار و لوازم آزمايشــگاهى را 
از ديگر اهداف نمايشــگاه برشمرد و بيان كرد: اين 
فرصــت را در اختيار همه مديران مدارس اســتان 
همدان قرار داده ايم كه ابزار آزمايشــگاهى فرسوده 
و بالاستفاده را براى تعمير به اين نمايشگاه بياورند.

مديرعامل شــركت كيمياگران جــوان تهران اين 
نمايشــگاه را به عنوان آموزشــگاهى دانســت كه 
دانش آمــوزان و دبيــران در كنار هم با مشــاهده 
چگونگــى كاربرد اين ابزار مدرن آزمايشــگاهى، 

روش هاى استفاده از اين ابزار را مى آموزند.
از  خيلــى  كــرد:  خاطرنشــان  نصيــرى 
لوازم آزمايشــگاهى براى مدارس خريدارى شده 
ولى به دليل آشــنايى نداشــتن دبيران با اين ابزار 
آموزشــى، همه اينها در مدارس بالاستفاده مانده 
است كه اين نمايشــگاه فرصت آموزش استفاده 
از همه نوع لوازم آموزشــى آزمايشــگاهى را در 

اختيار دبيران قرار مى دهد.
وى در ادامه علمى كــردن جوايز در مدارس را از 
ديگر اهداف اين نمايشــگاه برشمرد و اظهار كرد: 
مى توان با دادن لوازم آزمايشگاهى به دانش آموزان 
به جاى هداياى ديگر در مدارس عالوه بر افزايش 
ســرعت يادگيرى آنها، دادن جوايز را نيز هدفمند 

كرد.
الزم به ذكر اســت دانش آمــوزان مقاطع راهنمايى 
و متوســطه مدارس همــه شهرســتان ها از 26 تا 
30 بهمــن از اين نمايشــگاه واقع در آموزشــگاه 

ميرسيدعلى بازديد كردند و تعدادى از سرگروه ها 
ضمن گذراندن دوره-هاى آموزشــى و آشــنايى 
با جديدترين ابزار آزمايشــگاهى آماده شركت در 

مسابقات آزمايشگاهى كشور شدند. 
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4
مجلس براى سرنوشت ما مهم است

 مجلس براى ما و سرنوشــت ما مهم اســت، نگويند كه چون 
دوســت  و هم حزبى هاى ما تأييد نشده اند هركسى مى خواهد به 
مجلس برود؛ برخى از قوانين، سال ها و چند دهه باقى مى  ماند؛ اگر 
مجلس يازدهم چيزى را تصويب كرد نمى توان به راحتى در مجلس 

دوازدهم آن را تغيير داد. 
رئيس جمهور در جلســه هيأت دولت گفت: در آبان ماه حوادثى 
اتفاق افتاد كه دشــمنان مى خواســتند از آن سوءاستفاده كنند. در 
روزهاى ابتدايى آن حوادث، مردم از زنجان، تبريز و همه استان هاى 
كشور به صحنه آمده و افتخار بزرگ يكپارچگى، وحدت و امنيت 

ملى كه مورد توجه همه بود را نشــان دادند و همچنين جلوه هاى 
زيبا و ماندگارى را ساختند. 

به گزارش ايلنا، حســن روحانى با بيان اينكه حضور مردم نشان 
داد همه تالشى كه آمريكا و كشورهاى غربى نسبت به مردم ايران 
داشتند، تفكر غلط و اشتباهى بوده است، خاطرنشان كرد: آن روزها 
چه حضور مردم در عراق و چه حضور در سراسر ايران كه نمادش 
خوزســتان، مشــهد، تهران، قم و كرمان بود، همه مردم همنوايى 
كرده و پاس داشتند و نشــان دادند چه مردم وفادار، شكرگذار و 
قدرشناسى هســتند.  رئيس جمهور افزود: كجاى دنيا سراغ داريد 
مردم براى يك ســرباز وفادار وطن اينچنين به خيابان بيايند؟ اين 

حضور از روزهاى ماندگار در تاريخ شد. در 22 بهمن هم مردم به 
صحنه آمدند. همه جا راهپيمايى باشكوه بود. در حضورى كه در 
خيابان آزادى داشــتم و تا آنجايى كه توفيق داشتم در همان قدم ها 
پرجمعيت تر، پرشــكوه تر و با انگيزه تر مردم را ديدم. 41 سال از 
انقالب گذشته و مانند نخستين سالگرد، مردم با همان شور و عالقه 
آمده بودند.  روحانى اظهار كرد: روز ديگرى كه مردم بايد افتخار 
ايجاد كنند، دوم اسفند است. مجلس شوراى اسالمى جايى است 
كه قوانين ما را بررســى و تصويب مى كنــد، لوايح دولت به آنجا 
فرستاده مى شود. به وزيران ما در آنجا رأى داده مى شود. آنها نوعى 
نظارت بر دســتگاه اجرايى و كار اجرايى دارند. همچنين تحقيق، 

تفحص، استيضاح و سؤال بر عهده مجلس است. 
رئيس جمهور با بيان اينكه مجلس شوراى اسالمى در ايران بسيار 
قدرتمند اســت، گفت: در كشــورهاى مختلف جايگاه و قدرت 
مجلس فرق دارد اما در ايران جايگاه بااليى دارد و اين هم به دليل 
نظر امام به مجلس بود كه هميشه با عظمت از نمايندگان مجلس 
يــاد مى كرد.  وى ادامه داد: مجلس براى ما و سرنوشــت ما مهم 
است، نگويند كه چون دوست  و هم حزبى هاى ما تأييد نشده اند هر 
كسى مى خواهد به مجلس برود؛ برخى قوانين سال ها و چند دهه 
باقى مى  ماند؛ اگر مجلس يازدهم چيزى را تصويب كرد نمى توان به 

راحتى در مجلس دوازدهم آن را تغيير داد.  نظرسنجىنظرسنجى
 nazarsanji@hamedanpayam.com

يادداشت

تبليغات انتخاباتى از منظر رسانه
فرهاد روحى»

 انتخابــات يكى از نماد هاى دموكراســى اســت و هر كشــور 
دموكراتيك براى حركت به ســمت توســعه به انتخابات درست و 
منطقى و عقالنى نياز دارد. تبليغات نيز به عنوان عاملى بســيار مؤثر 
در انتخابــات همواره راهى مناســب براى جذب ســبد رأى كافى 
بــراى نامزد هاى انتخابات بوده اســت. در همين مبحث، روش ها و 
شــيوه هاى مختلف تبليغات به همراه ابزارآالت متفاوت براى كسب 

آراى موردنظر، اهميت به سزايى دارد. 
در دنيــاى امروز با توجه به ضريب نفوذ باالى رســانه هاى جمعى 
و اســتفاده روزافزرون از اين رســانه ها و همچنين استفاده و تأثير 
رســانه هاى سنتى، شيوه و چگونگى تبليغات در رسانه ها مهم است، 
تــا آنجا كه در نمونه هــاى مختلف تبليغات، امــروزه بهره مندى از 

رسانه هاى نوين و سنتى، مى تواند حائز اهميت باشد. 
در كشــور ما نيز با توجه به رشــد بيش از پيش رسانه هاى نوين، به 
همراه وجود رســانه هاى ســنتى قدرتمند، نياز به بررسى و تحليل 

بيش از پيش شيوه هاى نفوذ اين رسانه ها احساس مى شود. 
ايران با وجود داشــتن جمعيتى جوان و فعال در زمينه اســتفاده از 
رســانه هاى امروزى، كه هنوز هم از رسانه هاى سنتى به عنوان منبع 
اصلى خبر هاى رســمى بهره مى جويند، در كنار طيف گسترده اى از 
ميانساالن و كهنساالن كه هنوز هم رسانه هاى سنتى را مى پسندند، و 
بعضا وارد محيط رســانه هاى نوين نيز شده اند، نيازمند به استراتژى 
هوشــمندانه در تحليل چگونگى بهره مندى از رســانه ها با شرايط 

موجود است. 
به همين دليل چگونگى اســتفاده از رســانه هاى مختلف در فرآيند 
انتخاباتى با پيچيدگى هاى بســيارى مواجه است و تحليل چگونگى 
اســتفاده از رســانه ها در طيف هاى مختلف اجتماعى و فرهنگى با 
ســطوح متفاوت سن، سواد، درآمد و متفير هاى ديگرى از اين دست 

در كشور، اهميت بسيارى دارد.
معمــوال در ايام انتخابات و آغاز تبليغات رســمى، آن چه بيش از هر 
چيز ديگرى مورد توجــه كانديدا ها و طرفداران آن ها قرار مى گيرد، 
بحث اســتفاده از ابزار هاى تبليغاتى مختلف و رسانه هاى گوناگون 
اســت كه بتوانند در برابر رقباى خود عرض اندام كنند و به موفقيت 

برسند. 
تجربه نشان داده است، بهره مندى هر چه بيش تر و بهتر از ابزار هاى 
تبليغاتى، شانس كسب موفقيت و انتخاب به عنوان نماينده را تا حد 

زيادى افزايش مى دهد.
نتيجــه يك تحقيق كه در دانشــگاه علوم و تحقيقات در ســال 96
صورت گرفته، نشان مى دهد كه با صرف هر 10 ميليون تومان هزينه 
تبليغات، شــانس كســب موفقيت و جلب آرا 6/4 در صد افزايش 
مى يابد كه نشــان دهنده اهميت بسيار باالى تبليغ در زمينه جلب نظر 
مخاطبان و كسب آراى انتخاباتى است. در همان تحقيق، استفاده از 
هر بسته تبليغاتى هماهنگ و هدفمند، شانس كسب موفقيت را 27/7

درصد افزايش خواهد داد.
 از ســوى ديگر در تحقيق ديگرى كه به وســيله مركز افكارسنجى 
دانشــجويان كشــور در ســال 97 انجام شده اســت، اصلى ترين 

روش هاى جلب نظر مخاطبان عبارتند از:
1. سخنرانى و گفت وگوهاى چهره به چهره با مخاطبان با ٪39

2. استفاده از معتمدين محلى و افراد مشهور با ٪29
3. تبليغات در روزنامه ها، پوستر، تراكت و فضاى مجازى (اينترنت، 

تلگرام، اينستاگرام و ... ) با ٪27
4. فعاليت احزاب و گروه هاى سياسى با ٪۵

در ميــان روش هــاى بيان شــده، اســتفاده از فضــاى مجــازى (اينترنــت، 
ــر  ــادگى و كم هزينه ت ــه س ــه ب ــا توج ــتاگرام و ... ) ب ــرام، اينس تلگ
بــودن توجــه بســيارى را بــه خــود جلــب كــرده اســت امــا بايــد ايــن 
نكتــه را دربــاره اســتفاده از فضــاى تبليغاتــى در رســانه هاى ديجيتــال 
ــاى  ــه ويژگى ه ــه ب ــا توج ــا ب ــن فض ــه اي ــرار داد، ك ــه ق موردتوج
ــودن و اينكــه هــر  ــر ب ــودن و كاربرپذي ذاتــى اش (يعنــى منعطــف ب
ــا موضــوع را دارد) محيــط  ــرى توانايــى اظهارنظــر در رابطــه ب كارب
مســتعدى بــراى ســاخت شــايعه هاى مختلــف و بى اســاس و 
ــى اســت،  ــه جــزو بى اخالقى هــاى انتخابات ــا اســت ك تخريــب رقب
ــا  ــرور شــخصيت رقب ــب و ت ــا هــدف تخري ــه گاهــى ب ــا جايى ك ت
مطالــب كــذب و نادرســتى منتشــر مى شــود، امــا در بســيارى اوقــات 
در عمــل نتيجــه عكــس خواهــد داشــت و بــه عــدم كســب موفقيــت 
در فضــاى موردنظــر منجــر خواهــد شــد، زيــرا تمركــز تيــم تبليغاتى 

را از آن هــا خواهــد گرفــت.
در ايــن فضا، بهتريــن راه، بهره مندى از رســانه هاى مجاز و معتبر 
اســت كه با پشــتوانه خبرى و تجربه، هيچ گاه اعتبار خود را براى 
مسائل كوچك و ســخيف زير ســؤال نخواهند برد و تأثيرگذارى 
بسيار زيادى بر اهداف مشخصه كمپين خواهند داشت تا جايى كه با 
برجسته سازى نقاط مثبت كانديداى مطبوع، موجبات افزايش اعتماد 

عمومى را فراهم خواهند آورد.

نظرسنجى دوم  همدان پيام  خبر از رشد مشاركت در انتخابات مى دهد

پيش بينى مشاركت 53 درصدى
■ در نظرسنجى هفته پيش مشاركت33درصد پيش بينى شده بود

 باتوجه به اينكه انتخابات از اركان اساســى حفظ دموكراســى در هر 
كشورى است، روزنامه همدان پيام به جهت ايجاد شور و نشاط انتخاباتى، 
به برگزارى نظرسنجى به صورت ميدانى در سطح استان همدان و در تمامى 
حوزه هاى انتخاباتى اقدام كرده است. بخشى از نتايج به دست آمده از اين 
پيمايش، پس از تحليل هاى آمارى، به صورت نمودارهاى زير، ارائه شــده 

است و بخش قابل توجهى از آن به دليل برخى محدوديتها در روز گذشته 
مجوز انتشار نگرفت.

بر اســاس بررســى نتايج 3 نظرســنجى تلگرامى، گوگل داك و كاغذى 
تفاوت معنادارى در نتايج نظرســنجى مشــاهده نشــد. براســاس اين 
نظرســنجى ها نزديك به 44 درصد شــركت كنندگان هنوز براى انتخاب 

كانديدا و 10 درصد براى شــركت در  انتخابات تصميــم نگرفته اند. بر 
همين اساس پيش بينى مشاركت 60 درصدى واجدين شرايط راى دادن 
در اســتان  از آغاز تبليغات كانديداها تا زمان برگزارى انجام نظر سنجى
(سه شنبه) سطح مشــاركت با توجه به نتايج نظرسنجى پيش از تبليغات 

افزايش نزديك به 2 برابر را نشان مى دهد.

 سوگند حاجى شفيعى 
(كارشناس ارشد مديريت 
كسب و كار سرپرست تيم  
نظرسنجى)

 ياسر زارعى 
جامعه شناس و تحليلگر

تيم نظرسنجى: 
اكرم حميدى- سحر يوسفى- زهرا اميرى پرى -معصومه كمالوند  ، سارا حاجيان- طيبه ايزدى-پروين سليمى بينا - 
حديثه حبيبى-  نگيسا حبيبى- پگاه كاظمى - سپيده راشدى- فاطمه رسولى و رويا اصالت ،  ساير همكاران  و  تيم 

توزيع روزنامه

كارمند دولتكارمند خصوصىدانشجوكشاورز و دامدارخانه دارآزاد

15/43
16/49

20/74

3/19

19/15

25/00

زير ديپلمديپلم و فوق ديپلمليسانس و باالتر

27/66

37/23
36/11

زير 25 سال26تا 36سالباالى 36سال

26/60

39/36

34/04

مردزن

43/09

56/91

1…

11%
6%

2… 14%

15%

20%

اي  در انتخاب كانديدكنندگانميانگين پاسخ شركت 
)هنوز تصميمي نگرفته ام(خود

اسدآباد
بهار و كبودراهنگ
تويسركان
رزن و درگزين
مالير
نهاوند
همدان و فامنين

53%31%

16%

آيا در انتخابات شركت مي كنيد؟

بلي 
خير 
تصميم نگرفته ام

سخنگوى شوراى نگهبان:
مشاركت زير 50 درصد 

هم اشكالى در دموكراسى 
ايجاد نمى كند

 پيش بينى ما اين اســت در انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى مشاركت 50 درصدى داشته باشيم.

سخنگوى شــوراى نگهبان در پاســخ به سؤالى درباره 
تأثير شرايط اقتصادى كشور بر انتخابات اظهار كرد: اين 
ســؤال خيلى در حوزه بنده و شوراى نگهبان نيست و 
بايد مســئوالن اجرايى توضيح دهند اما آنچه مهم است 

عوامل مختلفى در مشــاركت در همه جوامع مؤثر است 
و مشكالت، مباحث و عوامل اقتصادى هم در مشاركت 

مؤثر است. 
عباســعلى كدخدايى ادامه داد: پيش بينى ما اين اســت 
مشــاركت خوبى در انتخابات پيش رو داشــته باشم و 
ميانگين مشــاركت معموال كمتر از 50درصد نبوده و در 
اين انتخابات هم شــاهد مشاركت 50درصدى خواهيم 

بود.
به گزارش ايرنا، كدخدايى در پاســخ به ســؤالى مبنى 
بر اينكه شــوراى نگهبــان از چه ابــزار قانونى براى 
تأييد صالحيت كانديداها اســتفاده مى كند؟ آيا ادعاى 
اصالح طلبان درباره رد صالحيت گســترده نامزدهاى 

آنها از سوى اين شورا صحت دارد يا نه، گفت: شوراى 
نگهبــان تابع قوانين و مقرراتى اســت كــه نمايندگان 
مجلــس در ادوار مختلف وضع كردنــد و اين قوانين 
بارها هم اصالح شــده، به عنوان مجــرى قانون طبيعتا 
بايد اين قانون را به نحو احسن استفاده كنيم. اين بار هم 
مانند گذشــته تالشمان اين بود قانون به درستى استفاده 

شود. 
 شوراى نگهبان نگاه سياسى ندارد

وى افزود: در شكل گيرى مجالس و دولت در دوره هاى 
گذشته مشــخص است كه شوراى نگهبان هيچگاه نگاه 
سياســى نداشــته و قانون را مدنظر داشته و اين بار هم 
همين بود. نســبت به جناح هاى سياسى با چشمان بسته 

قضاوت مى كند و آنچه محل قضاوت اســت، مستندات 
پرونده و رعايت موارد مندرج در قانون مجلس شوراى 

اسالمى است. 
ســخنگوى شــوراى نگهبان در پاســخ به ايرنا درباره 
تبليغــات نامتعارف برخى نامزدهاى انتخابات و نظارت 
شــورا بر اين تبليغات اظهار كرد: قانون درباره تبليغات 
حداقلى است البته براساس دستورالعمل هاى اجرايى و 
آئين نامه ها، نهادهاى ديگر مانند وزارت كشــور و ناجا 
مسئوليت دارند تا متخلف را به قوه قضائيه معرفى كنند. 

 وى تصريــح كرد: شــوراى نگهبان هــم اگر تبليغات 
غيرواقعى و مؤثر بر انتخابات باشــد؛ در بررسى صحت 

حوزه انتخابيه حتما اين مسأله را بررسى مى كند. 

كدخدايى در پاســخ به پرســش يك خبرنگار مبنى بر 
اينكه درباره بررسى صالحيت ها، امكان وجود بازگشت 
افراد صالحيت شــده و با توجه بــه اينكه همه نامزدها 
نمى توانند مدارك ارائه كنند اين بررسى ها چقدر مى تواند 
به عدالت انتخاباتى نزديك باشــد، گفت: درباره بررسى 
صالحيت ها، زمان قانونى، گذشــته است، اما با توجه به 
ثبت نام 16 هزار نفر ممكن اســت اشــتباه يا اشكاالتى 
در اعالم اســامى صورت گرفته باشد يا نتوانسته باشيم 
مدارك الزم را بررســى كنيم كه اينها محدود است چند 
مورد را در چند روز گذشــته به وزارت كشــور اعالم 

كرديم. 
وى تأكيــد كرد: بررســى جديدى نخواهيم داشــت و 

شايعاتى كه مطرح مى شود كذب است و اينكه اين اقدام 
با عدالت انتخاباتى همســو اســت يا نه بايد قانون گذار 
پاسخگو باشد تا هرچه سريعتر قانون انتخابات را اصالح 
كنند و موردى براى ثبت نام بى مالحظه و بى محابا نداشته 

باشيم. 
را  شعب  امنيت  مســئوليت  امنيت  شوراى   

برعهده دارد
كدخدايى افزود: براســاس دســتورالعمل هاى وزارت 
كشور كه مسئوليت اصلى امنيت را برعهده دارند شوراى 
امنيت كشور اين كار صورت مى گيرد و ما نگرانى نداريم 
همچنان كه در ادوار گذشــته هم انتخابات در ايران در 

كمال امنيت برگزار شده و مشكلى پيش بينى نمى كنيم.



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پنجشنبه  1 اسفندماه 1398  شماره 3699

5

يادداشت
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احزاب

تأملى بر رقابت هاى كانديداها در استان 
  در واپسين روزهاى تبليغات انتخابات مجلس شوراى اسالمى، 
رقابت ها به اوج خود رسيده و به تبع آن شور و نشاط انتخاباتى نيز 

بهتر از روزهاى نخست است.
اين وضعيت كم و بيش در حوزه هاى انتخابى استان نيز نمايان است 
و كانديداها نهايت سعى و تالش خود را دارند تا پيروز ميدان باشند. 
در حوزه همدان، فامنين و قهاوند كه قرار است 2 نماينده در مجلس 
داشته باشد، رقابت ها بيشــتر جنبه درون گروهى و درون حزبى به 
خود گرفته اســت، هرچند تعداد زيــادى از كانديداهاى مطرح و 
شناخته شده، خود را مستقل معرفى كرده اند، اما همگان مى دانند كه 

خاستگاه سياسى آنها اصولگرايى است. ضمن اينكه برخى از آنها 
خود را مدعى اصلى اصولگرايى و البته اصلح در انتخابات مى دانند.

در ايــن ميان عالوه بر جبهه ائتالف نيروهــاى انقالب، احزاب و 
گروه هاى ديگــرى نيز با تابلو اصولگرايــى وارد ميدان رقابت ها 
شده اند. در شهرستان هاى اسدآباد، تويسركان و مالير نيز وضعيت 
مشابهى را شاهد هستيم با اين تفاوت كه رقابت ها در اسدآباد كه به 
سياسى ترين شهرستان معروف است، رقابت اصلى بين 2 كانديداى 
اصولگرايان است و پيش بينى ها بيشتر درباره اين 2 نفر است. اين 
در حالى است كه در مالير چهره هاى اصولگرا به قدرى زياد هستند 

كه رقابت بين آنها به شكل خيلى پررنگى دنبال مى شود.

البته در تويســركان هم رقابت ها تاكنون به شــكلى پيش رفته كه 
نمى توان به راحتى از يك طرفه شــدن انتخابات به نفع يك كانديدا 
ســخن گفت.در بهار و كبودرآهنگ اما شــرايط متفاوت است و 
رقابت اصالح طلبان و اصولگرايان با تأييد صالحيت نماينده اسبق 
آن حوزه به عنوان يك چهره شــاخص اصالح طلب به نوعى شكل 
گرفته است، هرچند ورود او به رقابت ها ديرهنگام بوده، اما رقابت 
اصلــى بين اين كانديداى اصالح طلب بــا كانديداى اصولگرايان 
جدى است و پيش بينى مى شــود اصولگرايان براى جلوگيرى از 

شكست ديگر كانديداها را به انصراف مجاب كنند.
در حــوزه انتخابيه رزن و درگزين از همان روز نخســت رقابت 

اصالح طلبان و اصولگرايان مشــهود بود امــا با توجه به اختالف 
اصولگرايان و تعدد كانديداهاى اين طيف در حوزه انتخابيه مذكور 
پيش بينى ها را ســخت كرده اســت. در نهاوند نيز رقابت اصلى 
بين نماينده فعلى به عنوان كانديــداى اصلى اصولگرايان با چهره 
شاخصى است كه اگرچه اصالح طلب نيستند، اما نزديكى زيادى با 
اين طيف دارند و رأى اصالح طلبان به سبد آنها ريخته خواهد شد.

در مجموع از 7 حوزه انتخابيه اســتان، در 2 حوزه انتخابيه رقابت 
اصالح طلبان و اصولگرايان جدى، در يك حوزه رقابت نســبى و 
در 4 حوزه انتخابيــه ديگر رقابت درون گروهى و ميان چهره هاى 

اصولگراست.

دردسرهاى انتخاباتى احزاب
1- با آنكه پيش بينى مى شــد احزاب و تشكل هاى سياسى حضور 
بى دردسر ديگرى را در انتخابات يازدهمين دوره مجلس تجربه كنند 
اما فرايند سپرى شــده در مرحله ثبت نام داوطلبان نشان داد كه دردسر 
احزاب در انتخابات تازه آغاز شــده و شــرايط سختى در انتظارشان 

است.
شرايطى كه عبور درست از آن به هنر سياست  ورزى و شناخت احزاب 

از سپهر سياسى ايران بستگى دارد.
2- از اتفاقــات عجيب اين دوره انتخابات، تعيين زودهنگام برنده آن 
و تركيب اكثريت مجلس و زدن ســكه پيــروزى در انتخابات به نام 

اصولگرايان بود.
اين اتفاق موجب شــد تا اصولگرايان بســيارى وارد مرحله ثبت نام 
انتخابات شــوند تا با اطمينان از پيروزى، از نشستن بر كرسى مجلس 

مطمئن باشند.
3- ثبت نــام زياد اصولگرايــان اكنون به بزرگترين دردســر احزاب 

اصولگرا تبديل شده است.
ايــن احزاب اكنون يا بايد ائتالف  را بپذيرنــد و حمايت از نيروهاى 
خود را به نفع نيروهاى ائتالف كنار بگذارند و يا بايد از ائتالف خارج 
شده و در فرايندى حزبى تنها از نيروهاى خود حمايت كرده و ليست 

حزبى دهند.
اين شــرايط اســت كه پيش بينى براى ارائه چند ليســت از ســوى 

اصولگرايان در انتخابات را آسان كرده است.
4- پيش بينى پيروزى اصولگرايان و شكست اصالح طلبان و معتدلين 
به دليل ناكامى دولت در اجراى وعده ها و به ويژه همزمانى اعتراضات 
بنزينــى و نارضايتى ها از اين اقدام در هزينه بــراى دولتى ها با زمان 
ثبت نام، دليلى شد تا بسيارى از افراد شاخص اصالح طلب و نيروهاى 

معتدل حامى دولت وارد فرايند ثبت نام نشوند.
اين شــرايط اكنون سبب انتظار احزاب اصالح طلب و معتدل براى 
پايان مرحله بررســى صالحيت ها شــده تا ببينند آيا از بين ليست 
نهايى داوطلبان، مى توانند داوطلبانــى نزديك به ديدگاه هاى خود 
پيدا كنند يا داوطلب اصالح طلبى هســت تا در ليست قرار داده و 
از او حمايت كنند يا مجبور مى شــوند بدون ارائه ليست، تنها مردم 
را دعوت به مشــاركت در انتخابات و رأى به داوطلبان براســاس 

تشخيص خود كنند.
5- در بروز اين شرايط براى اصالح طلبان برخى بى مسئوليتى مسئوالن 
شــوراى عالى اصالح طلبان را دليل اصلى مى دانند و با خرده گيرى و 
انتقاد از آنان، بى انگيزگى را عامل دعوت نكردن از چهره هاى شاخص 

براى ثبت نام در انتخابات مى دانند.
اما در كنــار اين احزاب نيز در اين دعوت نكردن نقش داشــته اند و 
نتوانســته اند نيروهاى خود را به حضــور در مرحله ثبت نام و عبور به 
ســالمت از فيلتر شوراى نگهبان و رقابت ســالم با احتمال پيروزى 

قانع كنند.
6- در كنار اصالح طلبان و اصولگرايان، داوطلبانى كه بدون وابستگى 
حزبى وارد انتخابات مى شوند، شايد در اين دوره بيشتر از دوره پيش 

در انتخابات ثبت نام كرده اند.
آنچه دليل اين اتفاق شده يكى رويكرد مردم به عبور از چپ و راست 
در انتخابــات به دليل بدقولى هر 2 گروه در قــدرت بوده و ديگرى 
تحليل هايى اســت كه مجلس آينده را مجلسى با اكثريت نمايندگان 
مســتقل معرفى مى كند و چپ و راست را اكثريتى كه مى توانند مؤثر 

باشند، مى داند.
7- مردم انتخاب نهايى را هنوز انجام نداده اند و اين احزاب هســتند 
كه مى توانند با برنامه ريزى درســت و افزايش اميد مردم و قانع كردن 
آنها به مشــاركت در انتخابات، تركيب نهايى مجلس را با رأى مردم 

مشخص كنند.
هر چند احزاب اكنون دردسرهاى زيادى را تجربه مى كنند و خواهند 
كرد اما اين ســختى ها عاملى بر كســب تجربه بيشــتر و رسيدن به 
ورزيدگى سياسى براى عملكردى بهتر در انتخابات آينده با پيش بينى 

بهتر شرايط رقابت خواهد شد.

فردگرايى به جاى حزب گرايى
فيض ا... مظفرپور»

 يكى از ويژگى هاى نظام هاى مردم ساالر، داشتن احزاب قوى و فراگير 
است كه معموالً قوه مقننه و مجريه را در دست مى گيرند و در نظام هاى 
پارلمانى اين موضوع بيشتر ظهور و بروز دارد. يعنى اينكه معموالً حزبى 
كه اكثريت پارلمان را از آن خود مى كند. دبيركل خود را به عنوان نخست 

وزير انتخاب مى كند.
در نظام جمهورى اســالمى در دهه نخســت انقالب با تأسيس حزب 
جمهورى اسالمى به عنوان تنها حزب فراگير و اثرگذار پس از انقالب در 
انتخابات مجلس نخست و به تبع آن تعيين نخست وزير ايفاى نقش كرد.
حزبى را نداشــته ايم كه از يك جامعيت و فراگيرى برخوردار باشد و 

بتواند مجلسى حزبى به معناى واقعى كلمه را تشكيل دهد.
تنها مجلس نخست بود كه حزب جمهورى اسالمى تواسنت اكثريت 
اعضاى خود را از سراســر كشــور به مردم معرفــى كند و رأى مثبت 
مردم را نيز جلب نمايد. و از اين روى برخى معتقدند مجلس نخست 
تأثيرگذارترين و موفق ترين مجلس دوره 40 ســاله انقالب بوده است. 
پس از انحالل حزب جمهورى اســالمى دوباره احزاب دچار ضعف و 
خمودى شــدند و تأثيرگذارى آنان در انتخابات ها چندان چنگى به دل 

نزده است.
اگــر چه پس از انحالل حزب جمهورى اســالمى حزب مؤتلفه كه در 
آن حزب ادغام شــده بود دوباره به طور مستقل شكل گرفت و اعضاى 
قديمــى آن به عنوان قديمى ترين حزب به فعاليت خود در قالب حزب 
مؤتلفه ادامه دادند. ولى جامعيت و اثرگذارى حزب جمهورى اسالمى را 
نداشته اند. مهمترين چالش احزاب در ايران عدم اقبال مردمى به آنهاست. 
به طورى كه تاكنون كانديداهاى حزبى به معنى واقعى كانديداى حزب 
نتوانسته اند در انتخابات رياســت جمهورى و مجلس و حتى شوراها 
موفقيت به دســت آورند. و همواره منتخبين خود را فراتر از احزاب و 
بى نياز از حمايت آنان دانسته اند كه اين مسأله در مورد رياست جمهورى 
بســيار صدق مى كند. به طورى كه دولت هايى نظير دولت سازندگى، 
دولت اصالحات و دولت سابق در دوره رياست جمهورى احمدى نژاد 
و دولت فعلى دولت اعتدال خود را فراتر از احزاب دانسته و وابستگى 
خود به احزاب را نفى كرده اند و خود را فراجناحى و فراحزبى معرفى 
مى كنند و اين ناشى از ضعف عملكرد احزاب در به قدرت رساندن يك 

چهره صددرصد حزبى مى باشد.
پس احزاب در ايران نه با اقبال مردم روبه رو هستند و نه با اقبال رؤساى 
جمهور و معموال حزب ها با رؤســاى جمهــور منتخب دچار چالش 
بوده انــد. از طرفى نيز احزاب در ايران عملكرد فصلى داشــته معموال 
در آستانه انتخابات به صورت قارچ گونه مى رويند و پس از انتخابات از 

صحنه سياسى كنار مى روند.
ويژگى  اصلى حزب برنامه محورى در مقابل شخص محورى است. هم 
اكنون احزاب با مشــكل برنامه و مشــكل تربيت كادر مورد نياز براى 

مديريت آينده كشور روبه رو هستند. 
احزاب معموال با چهره هاى قديمى و پيرمردهاى خود وارد عرصه هاى 
سياســى به ويژه انتخابات مى شوند كه شكست نتيجه اين نوع ورود به 

عرصه انتخابات است.
اگر احزاب در طول ســال فعاليت مســتمر و برنامه هاى جامع و دقيق 
براى اداره كشور داشته باشــند و طرفداران و اعضاى زيادى را در كل 
كشــور جذب و جلب كنند و كادر حزبى تربيت نمايند، مى توانند در 
انتخابات اثرگذارى بيشترى داشته و چهره هاى حزبى را وارد مجلس يا 
رياست جمهورى نمايند و آنها نيز برنامه هاى حزب را به اجرا درآورند. 
در اين صورت منتخبين در صورت اجرا نكردن برنامه هاى حزب بايد 
پاسخگوى عملكرد خود به حزب باشند. و حزب نيز بايد پاسخگوى 
مردم باشــد. و درصورت موفقيت نشــدن منتخبان حزبى بايد در يك 
فرآيند قانونى از صحنه كنار بروند. و افراد قويتر جايگزين آنان شوند. در 
هر حال حزب اگر به جاى شخص فعاليت كند، مى تواند برنامه محورى 

و پاسخگويى را جايگزين شخص محورى و فرار از پاسخگويى كند.
اميدواريــم نقش احزاب در اين دوره از انتخابات مجلس و رياســت 

جمهورى 1400 پررنگ تر از گذشته باشد.

آگهى سند مالكيت المثنى 
تظريه اينتكه مهين سياه وشــانى با ارائه فرم شهادت شهود مصدق دفتر خانه اسناد 
رسمى شــماره 52 نهاوند مالك ششــدانگ پالك 10 فرعى از 3027 بخش 1 نهاوند 
مالكيت زير ثبت 27172 صفحه 61 دفتر 177 به سريال 095416 صادر و تسليم مالك 
گرديده اســت، اظهار نموده به علت جابجايى مفقود گرديده است و در تقاضاى صدور 
سند مالكيت المثنى نموده اســت. لذا به استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مرابت 
به شــرح فوق، يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار يامحلى جهت اطالع عمومى آگهى 
مى گردد چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى اعتراض داشته يا مدعى 
انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد مى تواند اعتراض خود را كتباً از 
تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز به اين اداره ارسال در غير اين صورت و پس 

از گذشت مدت زمان مقرر سند مالكيت المثنى صادر خواهد شد.(م الف 416)
محمدعلى جليلوند

رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

اكرم چهاردولى »
 نگاه به انتخابات در جمهورى اســالمى 
ايران مبتنى بر الگوى مردم ساالرى دينى است 
و بر همين اساس مردم در راستاى بهره مندى 
از حقوق مســلم خود در انتخــاب و تعيين 
سرنوشــت كه منطبق با آموزه هاى دين مبين 
اسالم نيز اســت، در صحنه حضور خواهند 

يافت. 
 ايــن مشــاركت مبتنى بر نوعى مســئوليت 
اجتماعى است و شهروندان با در نظر گرفتن 
آينده جامعــه و ضرورت هــاى پيش رو به 

عرصه مى آيند و نقش خود را ايفا مى كنند. 
از طرفى تجربه بيش از 4 دهه گذشــته نشان 
مى دهد كه هرگاه مردم مشاركت حداكثرى و 
حضور پرشور در صحنه هاى مختلف از جمله 
انتخابات داشــته اند، فرصت هاى گران بهايى 
براى حركت هاى رو به جلو ايجاد شده و در 
ســطح بين المللى نيز جايگاه و قدرت مأمور 

نظام تقويت شده است. 
ما در شرايط كنونى با انواع و اقسام چالش ها 
مواجه هســتيم كه راه طاليى عبــور از آنها 
مشاركت حداكثرى مردم در صحنه است؛ از 
اين رو مردم با حضور خود ضمن حمايت و 
پاســدارى از نظام و انقالب اسالمى، وحدت 
و انسجام ملى را به نمايش خواهند گذاشت. 
در اســتان همــدان نيز پــس از رقابت هاى 
كانديداها و در شــرايطى كــه 149 كانديدا 
در صحنــه مانده اند، مردم بــراى انتخاب 9

نماينده استان در مجلس شوراى اسالمى پاى 
صندوق هــاى رأى خواهند رفت تا همگام با 
ســاير هموطنان در جاى جاى ايران اسالمى 

حماسه ديگرى خلق كنند. 
بــدون ترديــد در طليعــه چهل ودوميــن بهــار 
آزادى و گام دوم انقــالب مــردم بــا حضــور 
حماســى خــود در انتخابــات، گام مهمــى را 
ــد  ــوى و كارآم ــى ق ــكيل مجلس ــراى تش ب

خواهنــد برداشــت. 
 رقابت 149 كانديدا در همدان

دبير ســتاد انتخابات اســتان همــدان درباره 
آخريــن تعــداد داوطلبــان يازدهمين دوره 
انتخابات مجللس شــوراى اســالمى  استان 
اينگونه توضيــح داد: در حال حاضر با توجه 
به انصــراف، رد و تأييــد صالحيت برخى 
كانديداها در همدان، 149 داوطلب در رقابت 

انتخاباتى هستند. 
ابوالقاســم الماســى با بيان اينكــه در حوزه 
انتخابيه همــدان، فامنين، قهاوند 59كانديدا با 
يكديگر رقابــت مى كنند، گفت: هم اكنون در 

نهاونــد 16 نفر، مالير 23 نفــر، رزن 8 نفر، 
تويسركان 11 نفر، اســدآباد 8 نفر و در بهار 
و كبودراهنــگ 24 نفــر در رقابت انتخاباتى 

هستند. 
اخذ  شعبه  و 287  هزار  پيش بينى   

رأى در همدان
دبير ســتاد انتخابات اســتان همــدان نيز از 
پيش بينى هــزار و 287 شــعبه اخذ رأى در 
همــدان خبر داد و گفــت: از اين تعداد 952

شعبه اخذ رأى ثابت و 335 شعبه به صورت 
سيار اخذ رأى خواهد داشت. 

الماســى ادامه داد: از تعداد شــعبات در نظر 
گرفته شده، 718 شعبه روستايى و 569 مورد 
نيز شهرى اســت كه تقريبا در همه 29 شهر 

استان همدان رأى گيرى انجام مى شود. 
دبير ستاد انتخابات استان همدان با بيان اينكه 
اخذ رأى به صورت دســتى انجام مى شــود، 
گفت: صندوق هاى ســيار همــه نقاطى كه 

جمعيت دارد، را پوشش مى دهد. 
وى با بيان اينكه توزيع صندوق ها نخســتين 
ســاعات صبح جمعه انجام مى شــود، گفت: 
تبليغــات انتخابات تا ســاعت 8 صبح روز 
پنج شنبه يكم اسفندماه ادامه خواهد داشت و 
24 ساعت پيش از ساعت اخذ رأى تبليغات 

ممنوع مى شود. 
الماســى با بيان اينكه در ايــن انتخابات 20
هزار نفــر فعاليت خواهند داشــت، تصريح 
كرد: اميدواريم در روز 2 اسفند شاهد حضور 
حداكثرى مردم در انتخابات باشيم كه حضور 
پرشــور نااميــدى را براى دشــمنان به دنبال 

خواهد داشت. 
الكترونيك،  انتخابــات  برگزارى  درباره  وى 
اظهــار كــرد: درحال حاضــر از 25  مرحله 
انتخابات در كشــور 23 مرحلــه به صورت 
الكترونيــك بــوده و 2 مرحله اخــذ رأى و 

شمارش به صورت دستى انجام مى گيرد.
حجت االسالم والمســلمين جــالل مــرادى 
رئيس هيات نظارت بر انتخابات اســتان نيز 

در گفتگويى  اظهار داشت: راه رد صالحيت 
كانديداها بسته نيســت و ممكن است كسى 
پس از انتخابات نيز با رســيدن گزارشى رد 

صالحيت شود.
استان همدان داراى 10 شهرستان و 9 كرسى 
در مجلــس شــوراى اســالمى و 26 حوزه 
انتخابيه شــامل 7 حوزه اصلــى و 19 حوزه 

فرعى است. 

149 نفر به خط پايان رسيدند

عزم مردم براى انتخاب مجلس كارآمد 

گله هايى وجود دارد كه پس از انتخابات 
بايد به آن ها پرداخت

 اكنون زمان گله از ردصالحيت ها گذشته است و بايد تالش 
كنيم انتخابات باشكوه برگزار شود.

معاون نخســت رئيس جمهور در جمع خبرنگاران، در سخنانى 
پيرامون انتخابات پيش روى مجلس و اهميت آن، گفت: هر قدر 
كه مجلس قوى تر باشــد و با پشــتيبانى تعداد بيشترى از مردم 
انتخاب شود، اثرگذارى بيشترى براى حل مسائل كشور دارد  و 

مى تواند كار هاى جدى ترى انجام دهد.
به گزارش ايلنا، اسحاق جهانگيرى اظهار كرد: در مقطع كنونى 
به دليل شرايط منطقه اى و بين المللى، انتخابات مجلس از اهميت 

ويژه ترى نسبت به گذشته برخوردار است.
وى ادامه داد: مردم ايران در 40 ســال گذشــته نشان داده اند در 
مواقع حســاس كه كشــور نيازمند حضور سرنوشت ساز آن ها 
بــوده و نياز بوده تا مردم با حضور خــود پارامترهايى را تغيير 
دهند، تغيير داده اند، اكنون نيز چشم همه به حضور مردم است 
و ان شاءا... با حضور خوب مردم در انتخابات براى حل مسائل 

كشور گام هاى بلندتر و جدى ترى برداريم.
ــون  ــه پيرام ــى ك ــاره انتقادات ــور درب ــاون اول رئيس جمه مع
مســأله ردصالحيت هــا وجــود دارد؛ ابــراز كــرد: اكنــون زمــان 
ايــن حرف هــا گذشــته اســت و بايــد بــه ايــن فكــر كنيــم كــه 
انتخابــات دوم اســفند باشــكوه برگــزار شــود، البتــه گله هايــى 
وجــود دارد كــه پــس از انتخابــات بايــد بــه آن هــا پرداخــت و 

ــرد. ــت ك ــاره صحب در اين ب

حضور مردم در انتخابات، براى كشور 
امنيت آفرين است

 انتخابات يكى از مصاديق حضور مردم در حمايت از نظام اســت، 
حضور مردم در انتخابات براى كشور امنيت آفرين است. 

به گزارش ايســنا، وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح با بيان اينكه 
انقالب اســالمى مردمى تريــن انقالب جهان اســت و ادامه انقالب به 
حضور مردم بستگى دارد، اظهار كرد: انتخابات يكى از مصاديق حضور 
مردم در حمايت از نظام اســت. دشــمن همه تالش خود را انجام داده 
تا اين حضور را مخدوش كند و ما دشــمن را يكپارچه مى دانيم. كنگره 
آمريكا تقريبا به ازاى هر روز كارى خود، يك طرح عليه ايران داشــته 
است؛ يعنى حدود 115طرح ضد ايرانى كه برخى از اين طرح ها تصويب 
شده اســت. در اين شرايط يك مجلس قوى، با بصيرت، دشمن شناس 
و حامى انسجام و وحدت داخلى مى تواند به قدرت مردم افزون شود. 

امير حاتمى در ادامه با اشاره به نقش انتخابات پرشور در افزايش قدرت 
ملى و امنيت كشــور، خاطرنشــان كرد: امنيت جمهورى اسالمى ايران 
متكى به مردم است. مردم عقبه راهبردى نيروهاى مسلح كشور هستند. 

حضور مردم مى تواند براى كشور در انتخابات امنيت آفرين باشد. 

تعداد داوطلبانحوزه انتخابيه
59همدان و فامنين

23مالير
16نهاوند

24بهار و كبودراهنگ
8اسدآباد
11تويسركان

8رزن و درگزين
149جمع كل

تعداد نهايى داوطلبان تأييد صالحيت شده 
حوزه هاى انتخابيه استان همدان

 منطبق بر تقويم، انتخابات آماده برگزارى 
انتخاباتى پرشور، سالم و امن هستيم. 

رئيس ســتاد انتخابات كشــور درباره روند 
برگــزارى انتخابــات در روز جمعــه دوم 
اســفندماه و ميزان آمادگى ســتاد انتخابات 

كشور، توضيحاتى در اين مورد ارائه داد. 
جمال عرف گفت: دقيقا براساس زمانبندى و 
تقويم انتخابات عمل كرده ايم؛ تمام تجهيزات 
الزم به فرماندارى ها منتقل شده، دستگاه هاى 
احراز هويت ارســال شــده و امروز هم اين 
دستگاه ها براى استفاده فرماندارى هاى سراسر 

كشور آماده سازى مى شوند. 
به گــزارش پايــگاه اطالع رســانى وزارت 

كشور، رئيس ســتاد انتخابات كشور با اشاره 
به پيش بينى سازمان هواشناسى كشور درباره 
ورود جبهه برف و بــاران به مناطق غرب و 
شمال غرب كشــور گفت: جلسه ويژه ستاد 
انتخابات كشور، صبح روز گذشته با حضور 
مســئوالن 3 وزارت خانــه راه، ارتباطــات و 
نيرو برگزار شــد و تمهيدات مورد نظر براى 
تسهيل شرايط اخذ رأى در حوزه هاى انتخابيه 
صعب العبور يا درگير برف و سرما انديشيده 
شــد. همچنين برنامه ريزى شد تا در صورت 
لزوم، از نيروهاى مســلح هم استفاده شود تا 
همه بتواننــد از حق خود براى رأى دادن بهره 

ببرند. 

وى ادامه داد: تمامى شــرايط بررسى و اعالم 
شــد كه براى بدترين شــرايط آب وهوايى، 
حداكثر آمادگى وجود داشته باشد تا انتخابات 
كه به تدبير مقام معظم رهبرى جهاد عمومى 
است به درســتى، سالم، پرشور و امن برگزار 

شود. 
رئيس ستاد انتخابات كشــور به دستگاه هاى 
احراز هويت الكترونيكى اشاره كرد و گفت: 
با وجود اين دســتگاه ها كه در همه شــعبات 
وجود دارند، نخســتين قدم درباره جلوگيرى 
از بروز تخلفات، تحقق سالمت و شفافيت در 
برگزارى انتخابات برداشته شده و آموزش هاى 

الزم داده شده است. 

رئيس ســتاد انتخابات كشور با بيان اينكه در 
اين دوره فقط رأى دادن به شكل دستى صورت 
مى گيرد، گفت: با هماهنگى هاى انجام شده با 
شوراى محترم نگهبان، در آينده، اخذ رأى هم 
به صورت الكترونيك خواهد بود و انتخابات 

به طور كامل الكترونيكى برگزار خواهد شد. 
عرف حداكثر زمانى را كه صرف احراز هويت 
مى شــود، كم تر از يك دقيقه دانست و گفت: 
كارت ملى فرد روى دستگاه احراز هويت قرار 
مى گيرد و اطالعات به صورت آنالين نمايش 
داده مى شود. كسانى هم كه كارت ملى ندارند 
با كد ملى مى توانند اين فرايند را به ســادگى 

انجام دهند. 

آمار كشته شدگان آبان 
به زودى اعالم مى شود

 آمار كشته شــده هاى حوادث آبان توسط 
دستگاه ذى ربط به زودى اعالم مى شود. 

سخنگوى دولت در پاســخ به سؤالى درباره  
تعداد كشته شده هاى حوادث آبان اظهار كرد:  
پزشــكى قانونى مرجع دليل مرگ و صدور 
جواز دفن اســت و بايد اين آمار را شــفاف 
اعالم كند كه پزشكى قانونى اين آمار را اعالم 
كرده است، ولى اعالم پزشكى قانونى كفايت 
نمى كرد و بررســى هاى ميدانــى و گزارش  

دستگاه هاى انتظامى و امنيتى هم انجام شد. 
به گزارش ايســنا، على ربيعى ادامه داد: فكر 
مى كنم در چند روز آينده آمار دقيق حوادث 

آبان از سوى مراجع ذى ربط اعالم مى شود. 
ســخنگوى دولت همچنين در اين نشست 

خبرى از مردم خواست كه با وجود گاليه هاى 
خود در انتخابات روز جمعه شركت كنند. 

FATF ربيعى در پاســخ به ســؤالى درباره
اظهار كرد: اين بحث امروز در جلســه هيأت 
دولت مطرح شــد. دولت تمــام تالش خود 
را در ايــن زمينه همچنان انجام مى دهد، بنابر 
FATF گزارش امروز وزير اقتصاد در جلسه

بيشتر كشــورها از جمله اروپا، چين، روسيه، 
تركيه، آفريقاى جنوبى و ساير دوستان ايران از 
ما حمايت كردند و فقط آمريكا، عربســتان و 
اسرائيل مخالف ايران بودند. همان كشورهايى 
كــه حاميان مالى تروريســت هســتند ولى 
بيشــترين تالش را كردند كه ايران به ليست 

سياه وارد شود. 
وى ادامه داد: تالش هاى ما ادامه دارد تا ايران 
به بهترين تصميم برسد. تالش ما اين است كه 
وارد ليست سياه نشــويم، اما اگر وارد شديم 

امكان خــروج وجود دارد در مجموع تحليل 
اين است كه همه فشارها روى مبادالت مالى 
ايران متمركز شــده و حتى بــا رفتن ايران به 
ليست سياه اتفاق خاصى نمى افتد، اما اگر از 
تحريم خارج شــويم از ليست سياه هم بايد 

خارج شويم. 
سخنگوى دولت در پاسخ به سؤالى درباره 
آخريــن مواضع ايران نســبت به بازخوانى 
جعبه ســياه هواپيمــاى اوكراينــى، اظهار 
كرد: جاى ســوال دارد چرا حاضر نيستند 
نرم افزار جعبه ســياه را براى ايران ارســال 
كنند. با اين حال ما اقدامات خود را همراه 
با كشــور اوكراين ادامه مى دهيم دولت اين 
تصميــم را گرفته كه اگــر امكان بازخوانى 
جعبه ســياه در كشور فراهم نشود بازخوانى 
در خــارج از ايران اما با حضــور ما انجام 
جعبه سياه  هواپيمايى  مقررات  طبق  شــود. 

بايد در ايران بازخوانى شود اما اگر امكانش 
نباشد اشكالى هم ندارد كه خارج از كشور 
بازخوانــى انجام شــود ما در ايــن زمينه 
پيشنهاد همكارى با ســاير كشورها را هم 
داشــته ايم. تمايل ما اين است كه نرم افزار 
وارد كشور شود اما اگر اين اتفاق هم نيفتاد 
مانعى براى خواندن جعبه سياه در كشورى 

ديگر اما با حضور ايران نداريم. 
ربيعى در پاسخ به پرسش سهميه بندى بنزين 
نوروز گفت: اگر خواســته باشيم 40 ليتر به 
سهيمه فعلى اضافه كنيم حدود 3 هزار ميليارد 
تومان بار مالى دارد كه براى تأمين آن شــايد 
مجبور باشيم از بسته معيشتى 60 ميليون نفر 
كــم كنيم. به همين خاطر تصميم دشــوارى 
است و ما به تصميم روشنى براى محل تأمين 
بنزين نوروزى نداريم. معتقديم كاهش كمك 

معيشتى نيز به مصلحت نيست. 

رئيس ستاد انتخابات كشور:
آماده برگزارى انتخاباتى پرشور، سالم و امن هستيم
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پرونده تخلف 20 معدن همدان 
روى ميز قضاوت

20 پرونده تخلف براى بهره برداران معدنى استان تشكيل شده و 
در محاكم قضايى بررسى مى شود.

معــاون حفاظت و امور اراضــى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
همدان در كميسيون معدن و صنايع معدنى استان اظهار كرد: افزايش 
عرصه فعاليت بدون مجوز، خســارت به منابع طبيعى و برداشــت 
غيرقانونــى مواد معدنى برخى از جرائمى اســت كــه بهره برداران 

مرتكب شده اند. 
به گزارش ايرنا، رضا الوندى اضافه كرد: برخى از پرونده هاى تخلف 
به مرحله صدور رأى رسيده است، تعدادى در دادگاه بدوى و بعضى 

هم در مرحله تجديدنظر هستند. 
وى گفت: اگــر بهره برداران معدنى قوانين را رعايت كنند و محافظ 
محيط زيســت باشند، مورد پشتيبانى ما قرار مى گيرند و مى توانند از 

بسته هاى حمايتى دولت بهره مند شوند. 
الوندى خاطرنشــان كرد: كسانى كه مالحظات زيست محيطى را در 
عرصه هاى معدنى رعايت كنند مشــمول بخشــودگى 20 درصدى 

مى شوند. 
به گفته وى، به تازگى كارگروه تعامل در استان تشكيل شده و پيش از 
ارجاع مجرمان معدنــى به محاكم قضايى به تخلف هاى آنها در اين 
كارگروه تخصصى رسيدگى مى شود تا از حجم پرونده هاى قضايى 
كاسته شــده و هم جايگاه و شأن اين دسته از توليدكنندگان رعايت 

شود. 
همدان داراى 280 معدن اســت و 43 درصد واحدهاى توليدى اين 

استان را صنايع معدنى تشكيل مى دهند.
تاكنون 30 ماده معدنى در اين منطقه شناسايى و استخراج شده است.

دبير ستاد قاچاق كاال و ارز استاندارى همدان:
لوازم خانگى فاقد شناسه
 قاچاق محسوب مى شود

 باتوجه به اتمام مهلت نصب شناســه بر روى كاالهاى خارجى، 
از اين پس لوازم خانگى فاقد شناســه، كاالى قاچاق محسوب شده 

و توقيف مى شود.
دبير ســتاد قاچاق كاال و ارز استاندارى همدان در هشتيمن نشست 
اعضــاى كميســيون برنامه ريزى، هماهنگى و نظــارت بر مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز اســتاندارى همدان اظهــار كرد: مهلت دريافت و 
نصب كد شناسه براى كاالى لوازم خانگى پس  از چند نوبت تمديد، 

15 بهمن امسال اعالم شده بود.
ــا  ــارزه ب ــون مب ــاده 13 قان ــاس م ــت: براس ــد گف ــب موميون حبي
قاچــاق كاال و ارز، به منظــور شناســايى و رهگيــرى كاالهــاى 
خارجــى كــه بــا انجــام تشــريفات قانونــى وارد كشــور مى  شــوند 
ــاى الزم  ــد مجوزه ــا فاق ــاى قاچــاق ي ــا از كااله و تشــخيص آنه
از قبيــل كاالى جعلــى، تقلبــى، غيربهداشــتى و غيراســتاندارد، 
ــت  ــاى درياف ــه گواهى  ه ــه ارائ ــوط ب ترخيــص كاالى تجــارى من
شناســه كاال، شناســه رهگيــرى و ثبــت ايــن گواهى هــا و شــماره 

ــت. ــرك اس ــط گم ــه ها توس شناس
ــروش  ــع و ف ــى، توزي ــاده قانون ــن م ــق اي ــرد: طب ــار ك وى اظه
كاالهــاى وارداتــى در بــازار خرده فروشــى منــوط بــه نصــب ايــن 
ــده  ــاد ش ــاى ي ــورت كااله ــن ص ــر اي ــت و در غي ــه اس 2 شناس

قاچــاق محســوب مى شــوند.
موميوند گفت: تشكيل قرارگاه مبارزه با قاچاق كاال در حوزه عرضه 
به ويژه در زمينه پوشــاك در اولويت اســت، با وجود اين ســازمان 
صنعت، معدن تجارت اين استان در زمينه برخورد با قاچاقچيان كاال 

خوب عمل كرده است.
وى يادآورى كرد: قاچاق پوشــاك تا سال 96 روند افزايشى داشت 
اما از آن ســال به بعد روند كاهشــى بوده، با وجــود اين 10 ماهه 
امسال ميزان كشفيات پوشــاك قاچاق در اين استان 3/2 برابر رشد 

داشته است.
موميوند گفــت: جلوگيرى از قاچاق پوشــاك تأثير به ســزايى در 
ايجاد اشــتغال دارد زيرا اين استان عالوه بر توليد براى كشور، توان 

صادرات به ديگر كشورها را نيز دارد.
مويوند درباره پوشاك موســوم به «تاناكورا» نيز بيان كرد: 85 واحد 
عرضه پوشاك مستعمل يا تاناكورا در شهرستان هاى همدان و مالير 
فعال بودند كه به 40 واحد كاهش يافته اند و با توجه به تأكيد وزارت 

كشور اميد مى رود اين آمار به صفر برسد.
وى دليل جلوگيرى از عرضه پوشاك مستعمل و دست دوم را مباحث 
اقتصادى، بهداشــتى و بيوتروريسم عنوان و تأكيد كرد: شهردارى ها 
نيز ملزم به جلوگيرى از عرضه پوشاك تاناكورا توسط دست فروشان 

و بساط گستران هستند.
دبير ســتاد قاچاق كاال و ارز اســتاندارى همدان گفت: 31 هزار 
دســتگاه وانت بار در اين اســتان كار حمل و نقل و جابه جايى كاال 
را بر عهده دارند كه تاكنون تدبيرى براى ســاماندهى آنها صورت 
نگرفته بود، بنابراين بخشى از كاالى قاچاق توسط اين خودروها 

مى شد. جابه جا 
موميوند اضافه كرد: هم اينك ســاماندهى اين خودروها آغاز شــده 
و مالكان 4 هزار خــودرو اقدام الزم را انجام دادند با وجود اين در 
صورت بى توجهى ديگر رانندگان نســبت به دريافت بارنامه عوامل 

پليس راه آنها را جريمه مى كنند.
وى تأكيدكرد: رانندگان نبايد دغدغه اى براى دريافت بارنامه داشــته 
باشند زيرا نيازى به مراجعه به دفاتر براى دريافت بارنامه نيست بلكه 
با نصب نرم افزار روى گوشى مى توانند تحت وب، بارنامه موردنياز 

را دريافت كنند.
از ابتداى امســال تاكنون 207 ميليارد تومان كاالى قاچاق در استان 
همدان كشف شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد 

رشد داشته است.

بازار ميوه و تره بار همدان در ركود كامل 
به سر مى برد

 بازار ميوه و تره بار خلوت تر از روزهاى معمول اســت و قيمت 
برخى ميوه ها مانند انار و كيوى بيشتر از 10 هزار تومان است.

يكى از فروشــندگان ميوه در بازار گفت: از شب يلدا تاكنون بازار ما 
كساد است و تعداد مشترى هايمان بسيار كم شده است.

وى با بيان اينكه هميشــه از بهمن ماه تا پايان اسفند بازار ما راكد و 
بى رونق اســت، تصريح كرد: امسال هم كه مردم از نظر اقتصادى و 
قدرت خريد ضعيف هســتند كســب وكار ما بدتر از هر سال شده 

است.
اين فروشنده افزود: مقدار خريد مردم هم كمتر شده است، مثال اگر 
در گذشــته مشــترى 3 كيلو پرتقال و 3 كيلو انار خريدارى مى كرد، 
اكنون وضعيت به گونه اى رقم خورده اســت كه ميانگين خريده هر 

مشترى بين يك ونيم تا نهايت 2 كيلو ميوه است.
به گزارش تسنيم، وى گفت: البته قبول داريم كه وقتى قيمت هر كيلو 
انار بين 10 تا 15 هزار تومان است، نبايد انتظار داشت كه بيش از يك 
كيلو خريدارى شــود، اما از طرفى هم هرچقدر ميزان فروش ما كمتر 
باشد سود و در نتيجه درآمد كمترى براى امرار معاش خواهيم داشت.

يــك آقاى جوان كــه در حال خريد ميوه اســت نيز بــه خبرنگار 
تســنيم گفت: به صــورت هفتگى يا 10 روز يك بــار 3 الى 4 كيلو 
ميــوه خريدارى مى كنم كه مى توان گفت ماهيانه 100 هزار تومان از 

حقوقم صرف خريد ميوه مى شود.
وى افزود: امثال من كه كارمند و قشــر متوسط جامعه هستيم توان 
خريدمان در اين حد اســت و بايد به فكر تأمين هزينه هاى كاالهاى 

ضرورى تر مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن هم باشيم.
اين شــهروند همدانى در پاسخ به ســؤال خبرنگار كه آيا از قيمت 
انواع ميوه در سطح بازار راضى هستيد؟، ابراز كرد: خير، اصال راضى 
نيســتم. نرخ هر كيلو انار و كيوى 12 هزار تومان است، در حالى كه 
يك كيلو انار شامل 4 تا 5 عدد است. وى گفت: البته اين را مى دانم 
كه ميوه را از كشــاورزان و باغداران با قيمتى بســيار پايين و ناچيز 
خريدارى مى كنند اما با نرخى گران به دست مصرف كننده مى رسد.

وى گفت: اميدوارم حداقل براى شــب عيد قيمت ميوه مناسب حال 
تمامى اقشار باشد و هيچ پدر و مادرى شرمنده فرزندانشان نشوند.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار در گفت وگو با تســنيم گفت: بازار ميوه 
در ركود كامل است و اطمينان داريم كه اين ركود تا روزهاى پايانى 

سال ادامه دارد.
رضا البرزى با بيان اينكه وضعيت بازار به گونه اى اســت كه مردم در 
حد ضرورت خريــدارى مى كنند، اظهاركرد: افزايش قيمت چندانى 
هم نداشتيم اما مشكل اين جاســت كه مردم قدرت خريد ندارند و 
ترجيح مى دهند پول خود را به كاالهاى ضرورى تر اختصاص دهند.

 قيمت ميوه شب عيد ارزان تر از پارسال است
وى با بيان اينكه مباشــران ميــوه در حال ذخيره ســازى ميوه هاى 
موردنياز شــب عيد در سردخانه هاى استان هستند، ابراز كرد: امسال 
ميوه به اندازه كافى وجود دارد و بدون شــك امسال قيمت ميوه هاى 
دولتى نســبت به سال گذشته ارزان تر اســت. رئيس اتحاديه ميوه و 
تره بار همدان گفت: از دهم اســفندماه هــم ثبت نام متقاضيان توزيع 
ميوه هاى دولتى در نقاط مختلف شهر آغاز مى شود و همه متقاضيان 

هم بايد جوازدار باشند.
البــرزى با تأكيد بر اينكه از 26 اســفندماه توزيــع ميوه هاى دولتى 
و ارزان قيمت شــروع مى شــود، گفت: توزيع ميوه ها در چادرهاى 

مخصوص است و در مغازه ها توزيع نمى شود.

بانك مركزى مكلف به اجرا شد
خداحافظى با صفرهاى پول ملى تا 2 سال ديگر

 در پى تصويب اليحه حذف 4 صفر از واحد پول ملى در كمسيون اقتصادى مجلس، 
بانك مركزى موظف شده كه ظرف مدت 2 سال مقدمات اجرايى اين قانون را با همكارى 

ساير دستگاه هاى اجرايى فراهم كند.
به گزارش ايســنا، بانك مركزى بر پايه مطالعات بنيادين و بررســى تجربيات كشورهاى 
مختلــف، موضوع حذف4  صفر از پول ملى را در قالــب اليحه اصالح ماده يك قانون 
پولى و بانكى كشــور تدوين و در تاريخ 15 دى 1397 براى بررسى و تصويب به هيأت 

وزيران ارائه داد. 

پس از تصويب اين اليحه در جلســه 13 مرداد 1398 هيــأت وزيران، موضوع براى طى 
تشــريفات قانونى در تاريخ 30 مرداد 1398 به مجلس شــوراى اســالمى ارســال شد. 
نمايندگان نيز در جلســه مورخ هفتم مهر 1398 ضمن تصويب يك فوريت اين اليحه، 
آن را براى بررســى هاى تكميلى و ابعاد مختلف اجرايى به كميســيون اقتصادى مجلس 
ارجاع كردند.  پس از چند جلســه بحث و بررسى  با حضور اعضاى كميسيون، مسئوالن 
دستگاه هاى اجرايى و كارشناسان مربوطه،  اين اليحه با انجام اصالحات جزئى در عنوان 
و متن در ششــم بهمن 1398 مورد تصويب آن كميســيون قرار گرفت و مقدمات طرح 

موضوع در جلسات صحن علنى مجلس فراهم شد.
طبق اعالم بانك مركزى، اين بانك موظف است ظرف مدت 2 سال مقدمات اجرايى قانون 

مزبور را با همكارى ساير دستگاه هاى اجرايى فراهم كند.
گفتنى است؛ در چند سال گذشته اقداماتى درباره توسعه كمى و كيفى نظام هاى پرداخت 
الكترونيكى و افزايش اعتبــار نظام پردازش چك صورت گرفته اما درباره نظام پرداخت 
نقدى به دليل وجود نرخ هاى تورم باال در دهه هاى گذشته و عدم بازبينى در ساختار پولى 
كشور، تناسب ميان قطع هاى مختلف اسكناس و مسكوك و ارزش مبادالت مالى روزانه 
افراد به طور ملموسى از ميان رفته است. تداوم اين وضعيت عالوه بر افزايش قابل مالحظه 
حجم اســكناس در گردش (حدود 8 ميليارد قطعه) و به تبع آن تحميل هزينه هاى باالى 
چاپ، توزيع، جمع آورى و امحاى اسكناس، زمينه ساز افت حيثيت ظاهرى واحد پول ملى 

در مقابل ساير ارزها و همچنين عدم كارايى مسكوكات در مبادالت روزمره بوده است.

خبر خوش همتى 
براى توليدكنندگان 
بدهكار بانكى

 رئيــس كل بانــك مركــزى از تصميم 
روز گذشــته شــوراى پول و اعتبــار براى 

توليدكنندگان بدهكار بانكى خبر داد.
ــى در  ــر همت ــنا، عبدالناص ــزارش ايس ــه گ ب
پســت اينســتاگرامى خود نوشــت: در جلســه 

ديــروز شــوراى پــول و اعتبــار مشــكل 
توليدكنندگانــى كــه تمام يــا بخشــى از بدهى 
آنهــا معــوق شــده اســت مطــرح و مصــوب 
شــد: بانك هــا موظــف هســتند در صــورت 
ــا دريافــت 7/5  درخواســت توليدكننــدگان، ب

ــا  ــار و ب ــراى يك ب ــى، ب ــده بده ــد مان درص
تنفــس 6 ماهــه و بــا حداكثــر اقســاط 5 ســاله 

بدهــى آنهــا را امهــال كننــد.
مهلــت اســتفاده از اين تســهيالت تا پايان 

شهريور ماه 1399 است.

غزل اسالمي»
شركت هاي  يكپارچه ســازي  زمزمه هاي   
آب و فاضالب شهري و روستايي از چندماه 
پيش وجود داشــت تا اينكه روز گذشته در 

مراسمي رسمًا اعالم شد.
در اين مراسم، بازنشستگي مديرعامل شركت 
آب و فاضالب روســتايي استان اعالم شد و 
سيدهادي حسيني بيدار مديرعامل شركت آب 
و فاضالب شــهري استان به عنوان مديرعامل 

شركت يكپارچه معرفي شد.
طبق اخبار هنوز براي معاونان هر 2 شــركت 
برنامه ريزي نشــده و مشــخص نيست كه 2
معــاون مديران عامــل و معاونان بخش هاي 

مختلف چگونه به كار گرفته خواهند شد.
آن طور كه مديران كشــوري و استاني پشت 
تريبــون صحبت كردند، نشــان مــي داد كه 
هم اســتان و هــم وزارتخانه با اســتناد به 
شاخص هاي ارزيابي مديريتي، از هر 2 مدير 

راضي بوده اند. 
سيدمصطفى هاشمي بيش از 32 سال در بدنه 
دولت مشــغول به كار بوده و پس از 4 ســال 
مديريت در شركت آبفار، حكم بازنشستگي 
خود را گرفت. حســيني بيدار نيز از سال 92
مديرعامل شــركت آبفا اســتان همدان بوده 
است كه مديرعاملي وي 2 سال ديگر تمديد 

شد.
طبق اعالمي كه شده است ادغام شركت هاي 
شهري و روســتايي براى حل مسائل بين 2

شركت، هم افزايي ظرفيت هاي فني، اقتصادي 
و اجتماعي، ارتقاي ســطح خدمات رســاني 
و چابك ســازي دولت از طريق تعديل بدنه 

وزارت نيرو است.
حســيني بيدار در ســخنراني كوتــاه خــود 
ــران و  ــام مدي ــم تم ــن ه ــش از اي گفــت: پي
پرســنل 2 شــركت هماهنگي هــاي الزم را 
بــا هــم داشــته اند و دست به دســت هــم 
نگذاشــتند حتــي يــك لحظــه آب شــهرها و 
روســتاهاي اســتان قطــع شــود مگــر اينكــه 

ــه موجــب شــده باشــد. تركيدگــي لول
وي از وجود 8 تصفيه خانه فاضالب در استان 
همدان خبر داد و بابيان اينكه ظرفيت تصفيه 
فاضالب 100 برابر افزايش يافته است، گفت: 

با توجه بــه بارندگى كــم و كاهش آبدهى 
چاه ها اقدامات الزم به نحوى صورت گرفته 
كهد  8 سال گذشته قطعى آب در همدان رخ 

نداده است.
مديرعامــل شــركت آب و فاضــالب اســتان 
افــراد  از  آمــار  بــه  اشــاره  بــا  همــدان 
تحت پوشــش ايــن مجموعــه، اظهــار كــرد: 
ــركت آب و فاضــالب  ــتركين ش ــداد مش تع
ــى  ــال ابتداي ــه س ــبت ب ــدان نس ــتان هم اس
تأســيس شــركت 5 برابــر شــده اســت و در 
حال حاضــر يــك ميليــون و 80 نفــر تحــت 

ــتند. ــه هس ــن مجموع پوشــش اي
حسيني بيدار از وجود 8 تصفيه خانه فاضالب 
در همــدان خبر داد و بابيــان اينكه ظرفيت 
تصفيه فاضــالب 100 برابــر افزايش يافته 
است، گفت: با توجه به بارندگى كم و كاهش 
آبدهى چاه ها اقدامات الزم به نحوى صورت 
گرفتــه كه در 8 ســال اخير قطعــى آب در 

همدان رخ نداده است.
حســينى بيدار گفت: كار در مجموعه شركت 
آب و فاضالب اســتان همدان نشد ندارد و 
به صورتى انجام مى شــود كه حتى كارهايى 
كه مشاوران بزرگ كشــور قادر به انجام آن 

نبودند توســط نيروهاى اين مجموعه انجام 
شده است.

 تا نيمه 1400 جمعيت روســتايى 
بهره مند از آب به 10 ميليون مى رسد

تــا نيمــه دوم ســال 1400 قطعــا جمعيت 
روســتايى بهره مند از منابع آب پايدار به 10

ميليون نفر خواهد رسيد.
معــاون مهندســى و توســعه شــركت آب 
وفاضالب كشــور در آئين معارفه مديرعامل 
شــركت يكپارچــه آب و فاضالب اســتان 
همدان، اظهاركــرد: تا پيش از ســال 92 در 
عرصه آبرســانى روستايى براى جمعيت يك 
ميليون نفرى، پروژه تأميــن آب پايدار اجرا 
شــده بود اما امروز بيش از 7/2 ميليون نفر از 
جمعيت روستايى كشور را به منابع آب پايدار 

متصل كرده ايم.
متناسب  امروز  كرد:  پاك روتصريح  شــاهين 
بــا درخواســت ذى نفعان و مشــتركين بايد 
مجموعه اى را طراحى كنيم كه بتواند تقاضاها 

را پاسخ دهد.
وى با بيان اينكه مــا هنوز در ميانه راه ايجاد 
زيرساخت هاى توسعه اى هستيم، خاطرنشان 
كرد: ايجاد زيرســاخت هاى فاضالب به مرز 

50 درصد رسيده است به طورى كه 50 درصد 
شهرها و كمتر از نيم درصد روستاهاى كشور 

زيرساخت فاضالب دارند.
پاك رو با اشــاره به تغييررژيــم بارش ها در 
اســتان همدان، ادامه داد: 15 سال خشكسالى 
در استان همدان وجود داشت و منابع تأمين 
آب اســتان عمدتا آبهــاى زيرزمينى بوده كه 
امروز براســاس بيان دفتر مطالعات كشــور 

شرايط مناسبى ندارد.
معــاون مهندســى و توســعه شــركت آب 
وفاضــالب كشــور با بيــان اينكــه امروز 
خشكســال اثرات نامطلوبى بر مسائل كيفى 
گذاشته اســت، خاطرنشــان كرد: قطعا اگر 
امروز قرار اســت رويكردى را تعريف كنيم، 
الزم است آگاهى بخشى را به مشتركين داشته 
باشــيم تا بدانند با چالش جــدى تأمين آب 

روبه رو هستيم.
وى با تأكيد براينكــه خيلى از تنش هاى آبى 
مى تواند بــا مديريت مصرف و تقاضا تعديل 
شود، اظهاركرد: در گام دوم به دنبال مقبوليت 
اجتماعى هستيم زيرا آنچه مى تواند برنامه ها 
را به نتيجه مثبت برساند رضايت مندى مردم 

است.

 راه دسترســى «قيــد علــى بــالغ» 
ــور  ــه اول مح ــار و قطع ــتان به شهرس
خروجــى شــهر قهاونــد بــه ســمت 
ــور  ــا حض ــر ب ــدان- مالي ــراه هم بزرگ
بــه  اســتاني  و  كشــوري  مســئوالن 

رســيدند. بهره بــرداري 
اســتان  شهرســازى  و  راه  مديــركل 
ــى  ــد عل ــاح راه قي ــگام افتت ــدان هن هم
ــروژه بيــس و آســفالت  ــالغ گفــت: پ ب
راه روســتايى قيــد علــى بــالغ بــه طــول 
ــك  ــار ي ــا اعتب ــر و ب ــزار و 800 مت 3 ه

ــان در ايــن  ــون توم ــارد و 800 ميلي ميلي
ــيد. ــردارى رس ــه بهره ب ــدوده ب مح

و  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه   
اطالع رســانى اداره كل راه و شهرســازى 
حســيني  داريــوش  همــدان،  اســتان 
افــزود: ايــن پــروژه در راســتاى اجــراى 
اتصــال  بــراى  پدافنــدى  اهــداف 
بــه  ســنندج   - همــدان  محورهــاى 
ــاه  ــز رف ــار و ني ــدان- بيج ــور هم مح

ــد. ــرا ش ــه اج ــردم منطق ــال م ح
ــام  ــا انج ــرد: ب ــدوارى ك ــار امي وى اظه

ــتاهاى  ــوزان روس ــروژه دانش آم ــن پ اي
همجــوار كــه از دبيرســتان شــبانه روزى 
ــژه  ــد به وي ــتفاده مى كردن ــاد اس صالح آب
ــن راه طــى  ــا ســهولت اي در زمســتان ب

مى كننــد.
حســيني در حاشــيه مراســم افتتــاح 
شــهر  خروجــى  محــور  اول  قطعــه 
قهاونــد به ســمت بزرگــراه همــدان- 
ــا  ــان ب ــروز همزم ــز گفــت: ام ــر ني مالي
ــه اول محــور  ــارك فجــر، قطع ــه مب ده
خروجــى شــهر قهاونــد بــه ســمت 

بزرگــراه همــدان- ماليــر بــه طــول 
ــارد  ــرد 6 ميلي ــا هزينه ك ــر ب 2/7 كيلومت
ــردارى  ــه بهره ب ــان ب ــون توم و 500 ميلي

ــيد. رس
ــه  ــور 2 الي ــن مح ــه داد: در اي وى ادام
ــت  ــه ضخام ــوع ب ــاس در مجم زيراس
ــه  ــاس ب ــه اس ــك الي ــانتيمتر، ي 30 س
ضخامــت 15 ســانتيمتر، يــك اليــه 
6 ضخامــت  بــه  بينــدر  آســفالت 
ســانتيمتر و يــك اليــه رگالژى بــه 
ضخامــت 4 ســانتيمتر انجــام شــده 

اســت.
اســتان  شهرســازي  و  راه   مديــركل 
ــا راه انــدازى ايــن  همــدان يادآورشــد: ب
محــور، شــاهد كاهــش چشــمگير آمــار 
تصادفــات جــاده اى بــا توجــه بــه تــردد 
ــنگين  ــه س ــايط نقلي ــد وس ــش از ح بي
ــد  ــه قهاون ــر ب ــدان- مالي در مســير هم

ــود. ــم ب خواهي
معــاون توســعه مديريــت و منابــع 
ايــن  حاشــيه  در  نيــز  اســتاندارى 
ــه  ــزى ك ــرد: آن چي ــوان ك ــم عن مراس

ــى  ــاد رويدادهاي ــاق افت ــتان اتف در اس
ــه 3 ســاله  ــر برنام اســت كــه مبتنــى ب
اســت و موردنظــر مســئوالن كشــورى 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــم ق ه
ميرصفــدرى  محمدرضــا  ســيد 
بيــان كــرد: خــدا را شــاكريم كــه 
كــه  اهدافــى  بــه   98 ســال  در 
ــم  ــود دســت يافتي ــده ب ــى ش پيش بين
ــده  ــال آين ــم در س ــدوارم بتواني و امي
بــه  را  بيشــترى  پروژه هــاى  نيــز 

برســانيم. ســرانجام 

حسينى بيدار ابقا، هاشمى بازنشسته شد

شركت هاي آبي استان ادغام شدند

2 پـروژه راه به بهـره بـرداري رسيدند
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خريد جديد بارسلونا نهايى شد 
 به نظر مى رســد خريد جديد بارســلونا در خــط حمله، مارتين 

بريتويت، مهاجم تيم لگانس خواهد بود. 
فدراسيون فوتبال اسپانيا رسما مجوزى 2 هفته اى براى خريد مهاجم 
جديد براى بارســلونا صادر كرد و نشريه اسپورت مدعى شد مارتين 
بريتويت، مهاجم 28 ساله و دانماركى لگانس به بارسا پاسخ مثبت داده 
و به زودى قرارداد او و باشگاه بارسلونا منعقد خواهد شد. بند فسخ 18

ميليون يورويى در قرارداد او و لگانس وجود داشــته و بارسا مشكلى 
براى پرداخت اين رقم نخواهد داشت. 

شكست ليورپول و برترى دورتموند 
در ليگ قهرمانان اروپا

 مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان اروپا با شكست ليورپول و 
برترى خانگى بورسيادورتموند آغاز شد. 

دور رفت از مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان اروپا، سه شنبه شب 
با برگزارى 2 ديدار آغاز شــد كه در ورزشــگاه «مترو پوليتانو»، تيم 
اتلتيكومادريد اســپانيا برابر ليورپول انگليس، مدافع عنوان قهرمانى به 

برترى ارزشمند خانگى يك بر صفر دست يافت. 
در دقيقه چهارم كرنر ارسالى بازيكنان ميزبان با اشتباه مدافعان ليورپول 
همراه شــد تا «سائول نيگوئز»، گل نخســت اين ديدار حساس را به 

ارمغان آورد. 
در ديگر بازى، بورســيادورتموند آلمان در ورزشگاه «سيگنال ايدونا 
پارك» برابر پارى ســن ژرمن فرانسه قرار گرفت و با درخشش مهاجم 

جوان خود به پيروزى 2 بر يك دست يافت. 
شب گذشته در ادامه اين مسابقات، تاتنهام انگليس با اليپزيگ آلمان و 

آتاالنتا ايتاليا با والنسيا اسپانيا بازى كردند. 
هفته آينده نيز، ناپولى ايتاليا با بارســلونا اســپانيا، چلسى انگليس با 
بايرن مونيخ آلمان، ليون فرانسه با يوونتوس ايتاليا و رئال مادريد اسپانيا 

با منچسترسيتى انگليس ديدار مى كنند. 

اوليايى: 
استقالل سال هاست بالتكليف است

 اســتقالل سال هاست بالتكليف است و مربوط به امروز و ديروز 
نيست. متوليان ورزش بايد برنامه جامع و كاملى براى خصوصى سازى 

باشگاه ها ارائه دهند. 
مديرعامــل اســبق اســتقالل بــا اعــالم ايــن مطلــب بــه ايرنــا گفــت: 
زمانــى اســتقالل تيــم نخســت آســيا بــود و همــه تيم هــاى آســيايى 
از رويارويــى بــا ايــن تيــم وحشــت داشــتند، امــا متأســفانه فوتبــال 
ــرفت و  ــور پيش ــرعت ن ــا س ــان ب ــه رقيب ــه ك ــمتى رفت ــه س ــا ب م
تيم هــاى ايرانــى پســرفت كرده انــد. االن بــا خوشــبينى تيــم هشــتم 

آســيا هســتيم. 
كاظم اوليايى اظهار كرد: اســتقالل درحال حاضر با سرپرست اداره 
مى شــود و بهتر اســت تا پايان فصل اين روند ادامه پيدا كند زيرا 
در اين مقطع و شــرايط، مديرعامل جديد نمى تواند معجزه خاصى 

انجام دهد. 

در سياست كيفى گرايى پارالمپيك 
تجديد نظر شد

 بــا تصميم هيأت اجرايى در مصوبه كيفى گرايى پارالمپيك و اعزام 
تيم ها تجديد نظر شد.

سرپرســت كاروان اعزامى ايران بــه بازى هاى پارالمپيــك توكيو با 
اشــاره به تصميم كميته ملى پارالمپيك براى اعزام تيم فوتبال 5 نفره 
و بسكتبال با ويلچر اظهار كرد: سياست كيفى گرايى از 14 ماه پيش به 
تمام فدراسيون ها و ورزشكاران تحت نظر كميته ملى پارالمپيك اعالم 
شد. اين سياست در چند جلسه مورد تأييد و تصويب  اعضاى هيأت 
رئيسه و هيأت اجرايى كميته ملى پارالمپيك با اكثريت آرا قرار گرفت. 
حمايت اكثريت از اين سياســت موجب شد تا ما همچنان بر اجراى 
آن پافشارى كنيم اما روز پنجشنبه اعضا تصميم گرفتند تا از بخشى از 

اين سياست عدول كنيم.

مسابقات تكواندو ويژه بانوان در مالير 
 مســابقات تكواندو گراميداشت والدت با سعادت حضرت فاطمه 

زهرا(س) در سالن شهيد يوسفى شهرستان مالير برگزار شد.
مســابقات تكوانــدو ويژه بانوان در رده هاى ســنى پايه به مناســبت 
گراميداشت والدت باســعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و مقام مادر 
به همت هيأت تكواندو شهرســتان مالير و سرپرســتى ليال اسماعيل 
بيگى در سالن شهيد يوسفى مجموعه ورزشى جهان پهلوان تختى اين 

شهرستان برگزار شد.
نفرات برتر مســابقات بــه رقابت هاى قهرمانى اســتان انتخابى اعزام 

خواهند شد.

كالس استاژ داورى كشتى 
در مالير برگزار شد

 هيأت كشتى شهرستان مالير كالس استاژ داورى كشتى را با هدف 
ارتقاء و باال بردن تعداد داوران جوان و كارآمد براى نخســتين بار در 

سالن دانشگاه آزاد اسالمى مالير برگزار كرد. 
كالس اســتاژ داورى كشــتى با هدف ارتقاء و باال بردن تعداد داوران 
جــوان و كارآمد به همت هيأت كشــتى ماليــر و همكارى مديريت 
دانشــگاه آزاد اسالمى اين شهرســتان و هيأت كشتى استان در سالن 

دانشگاه آزاد اسالمى برگزار شد. 
20 نفر از عالقه مندان به داورى كشــتى در اين دوره آموزشى شركت 
كردند و پس از گذراندن دوره هاى تئورى و عملى اين دوره آموزشى 
و كســب نمره قبولى آزمون آن به جمع داوران كشتى شهرستان مالير 

و استان همدان پيوستند. 
شــايان ذكر است شهرستان مالير بازوى توانمند كشتى استان است و 
در برگزارى و اجراى برنامه هاى اين هيأت ثابت قدم هستند و از هيچ 

تالشى دريغ نمى كند. 
مدرس كالس كوروش تقى زاده از مدرســان كنفدراسيون كشتى آسيا 
بود وسرپرست كالس نيز داريوش چلوييان رئيس كميته داوران هيأت 

كشتى استان را بر عهده داشت. 

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1398 ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 
بــه اســتناد مــاده 12 قانــون ثبــت اســناد و امــالك و مــواد 59 و 64 آيين نامــه قانــون ثبــت و تبصــره مــاده 25 اصالحيــه قانــون مصــوب بهمــن ســال 1351 و مــاده 13 قانــون تعييــن 
تكليــف وضعيــت اراضــى و ســاختمان هاى فاقــد ســند رســمى اينــك اســامى اشــخاصى كــه در ســه ماهــه ســوم ســال 1398 درخواســت ثبــت نموده انــد بــه شــرح ذيــل آگهــى در دو 

نوبــت بــه فاصلــه ســى روز منتشــر خواهــد شــد.
1- پالك 9872 فرعى مجزى شده از 3861 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى على اصغر پوروش فرزند  هاشم اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 194/14 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان
2- پالك 10023 فرعى مجزى شده از 2220 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى غالمرضا زارعى  فرزند محبعلى اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 147/91 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان

3- پالك 10925 فرعى مجزى شــده از 482 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى اســماعيل عمتى و منصور همتى راد و خانم معصومه عمتى فرزندان عيسى هر كدام نسبت به دو دانگ مشاع از اعيانى 
ششدانگ يك باب ساختمانى  به مساحت 243/92 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان

4- پالك 10941 فرعى مجزى شده از 955 فرعى از پالك 139 اصلى خانم مريم قاسملو فرزند عبداله اعيانى ششدانگ يكباب خانه به مساحت 61/ 217 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان
5- پالك 10942 فرعى مجزى شده از 1254 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى مهدى قاسملوئى فرزند شعبانعلى اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 123/54 مترمربع واقع در بهار بخش 

چهار همدان
6- پالك 10951  فرعى مجزى شده از 171 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى هادى و حسين قنبرى پاك فرزندان احمد هر كدام نسبت به سه دانگ مشاع از اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان تجارى 

و مسكونى به مساحت 276/42  مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان
7- پالك 10966 فرعى مجزى شــده از 16 فرعى از پالك 139 اصلى خانم ســكينه بختيارى خو  فرزند عباس اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان  به مساحت 180/23 مترمربع واقع در بهار بخش 

چهار همدان
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك هر كس نســبت به امالك مندرج در اين آگهى اعتراض دارد اعتراض كتبى خود را از نخستين روز انتشار نوبت اول به مدت 90 روز به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود به مراجع قضايى تقديم نمايند و نيز چنانچه قبًال بين متقاضى و معترض دعوايى در دادگاه مطرح شده باشد معترض 
مى بايست گواهى مبنى بر جريان دعوى از دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد ضمنًا 

حقوق ارتفاقى در زنام تحديد حدود تعيين خواهد شد.(م الف 413)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/1
هادى يونسى عطوف 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

آگهى نوبتى سه ماهه سال 1398 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 
ــه اســتناد مــاده 12 قانــون ثبــت اســناد و امــالك و مــاده 46 الــى 59 آيين نامــه  ب
مذكــور و تبصــره يــك مــاده 25 اصالحــى قانــون ثبــت مصــوب 1351 اينك كســانى 
ــه پالك هــاى واقــع در شهرســتان  كــه در ســه ماهــه ســوم ســال 1398 نســبت ب
ــى  ــى روز آگه ــه س ــه فاصل ــت ب ــد در دو نوب ــت نموده ان ــات ثب ــر درخوس مالي

مى شــود:
پــالك 2 فرعــى از 761 اصلــى خانــم ام البنيــن عباســى فرزنــد حجــت اهللا به شــماره 
شناســنامه 11057 ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 116/25 مترمربــع 

پــالك 2 فرعــى از 761 اصلــى واقــع در بخــش يــك ماليــر 
ــه  ــت اهللا ب ــد حج ــى فرزن ــن عباس ــم ام البني ــى خان ــى از 761 اصل ــالك 3 فرع پ
شــماره شناســنامه 11057 ششــدانگ يــك بــاب محوطــه ســاختمان بــه مســاحت 

ــر  ــك مالي ــع در بخــش ي ــى واق ــى از 761 اصل ــالك 3 فرع ــع پ 77 مترمرب
ــه  ــون ثبــت اســناد و امــالك كســانى كــه نســبت ب ــه اســتناد مــاده 16 قان ــذا ب ل
امــالك و پالك هــاى منــدرج در ايــن آگهــى واخواهــى دارنــد مى تواننــد از 
نخســتين روز انتشــار بــه 90 روز اعتــراض خــود را بــه اداره تســليم و رســيد اخــذ 
نماينــد اعتــراض بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــى در موقــع تحديــد حــدود پذيرفتــه 

ــد.(م.الف444) ــد ش خواه
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/1

محمدرضا امينى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  1825 ب ــماره شناس ــراه داراى ش ــيرى هم ــرا... بش ــاى نص آق
دادخواســت كالســه 111/602/98ش از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى 
حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان على محمــد بشــيرى 
ــگاه دائمــى  ــخ 83/9/16 در اقامت ــه شــماره شناســنامه  447 در تاري ــراه ب هم
ــر  ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب خ

ــه: اســت ب
 1-متقاضى حصروراثت با مشخصات فوق الذكر پسر متوفى 

2- شــكراله بشــيرى همــراه فرزنــد علــى محمــد بــه شــماره شناســنامه 1451 
صــادره از بهــار متولــد 1337 پســر متوفــى

 3- ياقــوت بشــيرى همــراه فرزنــد علــى محمــد بــه شــماره شناســنامه 2174 
صــادره از بهــار متولــد 1347 پســر متوفــى 

4- قشــنگ مباركــى فرزنــد كاظــم بــه شــماره شناســنامه 1064 صــادره از بهار 
متولــد 1312 همســر متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت 
ــي دارد و  ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي مزب
يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف 

يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.
 (م الف 492)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف بهار

رايزنى رئيس هيأت گلف استان با دانشگاه آزاد مالير
 به منظور ترويج و توســعه ورزش گلف در مالير رئيس هيأت گلف اســتان با رئيس 

دانشگاه آزاد اين شهرستان جلسه اى برگزار كردند.
على اصغر سالوند رئيس هيأت گلف استان با رئيس دانشگاه آزاد اسالمى واحد مالير در 
جلســه اى درباره ترويج و توسعه ورزش گلف و ســاير رشته هاى زيرمجموعه آن مانند 

مينى گلف، وودبال و بهكاپ با يكديگر گفت وگو و تبادل نظر كردند.
سميرا حســينى مســئول كميته روابط عمومى هيأت گلف استان گفت: اين نشست 
در دفتر خدايارى رئيس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد مالير انجام شــد و در ابتدا 

ســالوند رئيس هيأت گلف درباره ويژگى هاى رشــته گلف مطالبى را توضيح داد و 
ســپس عنوان كرد: يكى از اصلى ترين اهداف هيأت گلف در ســال آينده را ه اندازى 
هيأت هاى شهرســتان ها مى باشــد و بهترين گزينه در اين باره دانشــگاه ها هستند و 
پيشــنهاد كرد با عقد تفاهم نامه همكارى دوجانبه رشته ورزشى گلف را در ابتدا در 
دانشــگاه آزاد معرفى و توســعه دهند و شرايطى فراهم شــود تا تمامى دانشجويان 
بتوانند به آســانى به ورزش گلف و ساير رشــته هاى زير مجموعه آن دسترسى پيدا 

كنند و از آن بهره مند شوند.
حســينى ادامه داد: خدايارى رئيس دانشــگاه آزاد اسالمى واحد مالير نيز از اين پيشنهاد 
بســيار استقبال كرد و بيان كرد دانشــگاه آزاد مالير تعداد بسيارى دانشجو در رشته هاى 

مختلف دارد كه تندرســتى و شــادابى آنان از اولويت هاى ما اســت؛ بنابراين با توجه به 
ويژگى هاى خوبى كه ورزش گلف دارد قطعا در صدد خواهيم بود كه در نخستين فرصت 
اين رشته ورزشى را در دانشگاه راه اندازى كنيم تا دانشجويان بتوانند با پرداختن به ورزش 
گلف و ساير رشته هاى زيرمجموعه آن در اوقات فراغت خود آرامش ذهنى الزم و تمركز 

مطلوب را به دست آورند.
گفتنى اســت: گلف و زيرمجموعه هاى آن ورزشــى بدون محدوديت ســنى و فيزيك 
جســمانى است و همه مى توانند به آســانى آن را انجام دهند و از طرفى موجب آرامش 
ذهنى و باالبردن تمركز فرد ورزشــكار مى شود كه اين موضوع مى تواند براى دانشجويان 

درباره يادگيرى دروس نقش به سزايى ايفاكند.

 ورزش همــدان درحالى كه اين روزها در 
حسرت كسب ســهميه المپيك 2020 توكيو 
ژاپن قرار گرفته، انتخاب شــيما صفايى نابغه 
تنيس روى ميز استان در تيم اعزامى به انتخابى 

المپيك بارقه هاى اميد را زنده كرده است.
شيما صفايى جزو نســل هاى نخبه و ماندگار 
تنيس روى ميز كشــور در ســال هاى گذشته 
به شمار مى رود كه توانســته در همه رده هاى 
سنى به شكل مناسب رشد و درخشش داشته 

باشد.
به گزارش ايرنا، اين بانوى پينگ پنگ باز همدان 
در روزهايى كه ورزش همدان در ركود مطلق 
در كسب ســهميه المپيك دچار شده در يك 

قدمى تاريخ سازى قرار گرفته است.
تاكنون در بخش ورزش بانوان، 2 ورزشــكار 
در رشــته هاى قايقرانى و تيراندازى تاريخ ساز 
شده اند و حاال شيما صفايى مى تواند مثلث اين 

افتخار را تكميل كند.
مه لقا جام بــزرگ 2 دوره و آرزو حكيمى يك 
دوره تجربه حضــور در بازى هاى المپيك را 
داشته اند و امسال نيز اميدهاى كسب سهميه را 

بانوان ورزشكار همدان تشكيل مى دهند.
در شــرايطى كه اميد به كسب سهميه از سوى 
بانوان قايقران همدان ديده مى شود؛ اما شانس 
اصلى كارشناسان ورزشى به شيما صفايى در 

رشته تنيس روى ميز تعلق دارد.
فدراســيون تنيس روى ميــز در هفته جارى 
نفرات اعزامى به مسابقات انتخابى المپيك در 

تايلند را اعالم كرد.
با اعالم كنفدراســيون آسيا مبنى بر چگونگى 
انتخاب 6 سهميه آسيا براى حضور در المپيك 
2020 ژاپــن و تعداد نفرات هر كشــور براى 
شركت در مسابقات انتخابى مناطق، فدراسيون 
تنيــس روى ميز نيــز نشســت هايى را براى 
انتخــاب نفرات برگزار كرد كــه در نهايت با 
نظر كادرفنى تيم هاى ملى و موافقت مديريت 

فدراسيون نفرات اعزامى مشخص شدند.
كادرفنى تيم هاى ملى پيشنهاد كردند كه نوشاد 
و نيما عالميان نفرات نخســت و دوم ايران در 
رنكينگ جهانى و همچنين ندا شهسوارى نفر 
نخست كشــورمان در رنكينگ زنان جهان به 

رقابت هــاى انتخابى المپيــك در تايلند اعزام 
شــوند و براى نفــر دوم بانوان بين مهشــيد 
اشترى، شيما صفايى و پريناز حاجيلو نفرات 
منتخب در مسابقات انتخابى تيم ملى بودند و 
قرار شد يك مسابقه دوره اى 4 بازى از 7 بازى 
برگزار شود و فرد پيروزى به مسابقات انتخابى 

المپيك اعزام شوند.
در نهايت اين مســابقه برگزار شــد و شــيما 
صفايى نابغه تنيس همدان به عنوان فرد پيروز 
اين مسابقه به همراه ندا شهسوارى نمايندگان 

كشورمان در تايلند خواهند بود.
مربى تيم ملى هوپس كشور و از مربيان سازنده 
تنيس روى ميز همدان در اين باره گفت: شيما 
صفايى با شايســتگى توانســت جزو نفرات 
اصلى تيم ملى انتخاب شــود اما كار ســختى 
براى كسب سهميه دارد. زهره ابوطالبيان افزود: 
صفايى در ماه هاى گذشــته درخشــش بسيار 
خوبى در ميادين ملى و بين المللى داشته است 

و اميدوار به درخشش او هستيم.
وى بيان كرد: اين بانوى همدانى پيش از اعزام 
به مسابقات انتخابى المپيك بايد در رقابت هاى 
جهانى پوسان كره جنوبى شركت كند كه ميدان 

آماده سازى خوبى به شمار مى رود.

ابوطالبيــان افزود: مســابقات انتخابى المپيك 
فروردين ماه ســال آينــده در تايلنــد برگزار 
مى شــود و صفايــى زمــان مناســب براى 

آماده سازى مطلوب دارد.
وى يادآور شد: مسابقات انتخابى المپيك قرار 
است در بين كشــورهاى آسياى ميانه برگزار 
شود و در نهايت ورزشكار برتر بخش پسران 

و دختران راهى المپيك 2020 توكيو مى شود.
اين مربى ســازنده تنيس روى ميز افزود: اين 
ورزشــكار ملى پوش همدان كار بسيار سختى 
در پيــش دارد و كشــورهاى ازبكســتان و 

قزاقستان حريفان اصلى او به شمار مى روند.
وى اظهار كرد: ملى پوشــان قزاقستان تجربه و 
توان بااليى دارند و به لحاظ رنكينگ نيز باالتر 
از شيما صفايى هستند و با اين حال اميدواريم 

شيما به سهميه برسد.
رئيس هيأت تنيس روى ميز استان نيز با تمجيد 
از عملكرد اين بانوى ملى پوش گفت: صفايى 
افتخار ارزنــده در تاريخ ورزش اين اســتان 

است.
محســن افروخته افزود: تالش چندين ســاله 
مجموعه تنيــس روى ميز همدان با كســب 
نتايج درخشان در سالجارى نويدبخش به ثمر 

رســيدن تالش مجموعه فعال تنيس روى ميز 
استان همدان ارزيابى مى شود.

وى بيان كرد: در همين راســتا انتخاب صفايى 
براى حضور در مســابقات جهانى و انتخابى 
المپيك افتخارى ارزنده و تاريخى براى ورزش 

همدان به شمار مى رود. 
افروخته افزود: صفايى جوان با اراده و پرتالش 
همدان در سايه حمايت هيأت تنيس روى ميز 
استان و خانواده عالقه مندش هم اكنون به نتايج 
مثبت و مهمى دست يافته و اميدواريم در اين 
دو ميدان مهم بين المللى در 2 ماه آينده موفق 

باشد.
وى با تمجيد از نگرش فدراســيون در ايجاد 
زمينه هاى الزم براى درخشــش استعدادهاى 
تنيس روى ميز، گفت: بدون ترديد سياست هاى 
مديريتى فدراسيون در ايجاد انگيزه مضاعف و 
فضاى رقابتى براى ورزشــكاران مستعد دليل 

نتايج اين مسابقات به شمار مى رود.
شيما صفايى يكى از نابغه هاى تنيس روى ميز 
كشور به شــمار مى رود و موفقيت چشمگير 
اين بازيكن در ماه هاى گذشــته سبب شد تا 
فدراســيون حمايت جدى از وى داشته باشد 

و عنوان نابغه تنيس روى ميز را به او بدهد.

نابغه پينگ پنگ همدان 
در يك قدمى تاريخ سازى

نمايش ضعيف 
نمايندگان ايران 
در ليگ قهرمانان

سليمان رحيمى»
 هفتــه دوم رقابت هاى ليگ فوتبال قهرمانان آســيا 
در فصــل جارى با ناكامى تيم هاى كشــورمان در اين 

رقابت ها همراه شد.
پس از آنكــه در هفته نخســت تيم فوتبال ســپاهان 
آبــرودارى كرد و بــا پيروزى قاطع 4 بــر صفر نتايج 
ضعيف اســتقالل، پرسپوليس و شهرخودرو را پوشش 
داد در هفتــه دوم خود نيز قربانى شــد و با شكســت 

سنگين برابر تيم آماده ژاوى ناكام بزرگ لقب گرفت.
در اين هفته تيم فوتبال شــهر خودرو بــا 3 گل برابر 
نماينده ازبكســتان شكســت خورد تــا ضعيف ترين 
نماينده كشــورمان در اين رقابت ها باشد. تيم استقالل 
كه با كاروانى مصدوم راهى كويت شده بود با ناداورى 

داور كره اى ناكام ماند و 2 بر يك تن به شكست داد.

تيم پرســپوليس نيز پس از شكســت در هفته نخست 
در هفته دوم نيز برابر تيم الشــارجه امارات به تساوى 
2 بر 2 رضايت داد تا ناكامى نمايندگان كشــورمان را 

تكميل كند.
ماحصــل كار نمايندگان كشــورمان يك پيروزى، 2

تســاوى و 5 شكســت بوده است. شــهرخودرو در 
گروه دوم قعرنشين است و 3 تيم ديگر در رده سوم 
قــرار دارنــد. 8 گل زده و 15 گل خورده. هميشــه 
خودمــان را با نمايندگان عربســتانى در منطقه غرب 
مقايســه كرده ايــم. آنها درحال حاضر چــه وضعيتى 
دارند؟ خيره كننده اســت. 6 برد، 2 تســاوى و صفر 
باخــت. 14 گل زده و 6 گل خورده. 2 نماينده قطر 
نيز تــا به اينجــا 2 برد، يك تســاوى و يك باخت 
داشــته اند و هر 2 فعال جــزو صعودكننده هاى گروه 
خود هســتند. تنها تيــم ازبكســتان، پاختاكور موفق 
شــده تمام امتيازات را به دســت بياورد و باالتر از 
الهالل صدرنشــين گروهش باشد. تيم الشرطه عراق 
نيز بــا توجه به بودجه و محدوديت هاى به شــدت 
پايينى كه دارد يك امتياز به دســت آورده و ميانگين 
امتيازگيــرى اش از نماينــدگان مــا در مجموع كمتر 

نيســت. 4 تيم اماراتى مانند 4 تيم ايرانى تنها 5 امتياز 
از 24 امتياز را به دســت آورده اند. آنها 6 گل زده اند 
و 15 بار نيز تســليم شــده اند. يعنــى 2 گل كمتر از 
نمايندگان ما هســتند. پس مى توانيم خوشحال باشيم 

كه آخر نيستيم؛ به لطف تفاضل گل.
هنــوز 4 هفتــه از مرحله گروهى باقى مانده اســت. 
فرصت براى جبران وجود دارد اما نه با اين شــكل 
بازى. از شــهرخودرو نمى توان توقع زيادى داشت. 
اين تيم محدوديت هاى فراوانى در چند ماه گذشــته 
برايــش به وجود آمده و ظرفيت كنونى اش در اندازه 
ليگ قهرمانان نيســت. در اين حــد مى توانيم از آنها 
انتظار داشــته باشــيم كه نمايش آبرومندانه اى داشته 
باشــند. 3 تيم ديگر اما وضعيتشــان متفاوت است. 
آنهــا توقع مى رود. ســپاهان گروه ســخت ترى  از 
دارد و اســتقالل نيز بــا كمبود نفرى مواجه شــده 
كه البته به زودى رفع خواهد شــد. پرســپوليس هم 
هنوز با ســرمربى جديد خود و تفكراتش وفق داده 
نشــده است. هفته ســوم براى نمايندگان ايران هفته 
سرنوشت سازى اســت. هفته اى كه بايد فاصله ايجاد 

شده جبران شود.

نتايــج نمايندگان فوتبال ايران در آســيا نشــان داد كه 
فوتبــال ما روز به روز در قــاره كهن افت مى كند و از 
غافله تيم هاى عربى عقب مى ماند كســب 2 تساوى و 
يك برد و به دســت آوردن 5 امتياز از 24 امتياز ممكن 
نشــان مى دهد كه فوتبال ما چه فاصلــه اى با تيم هاى 
عربــى دارد و اين يك زنگ خطر بــزرگ براى ايران 
است كه ديگر قدرت نخست قاره نيست اين ناكامى ها 
به ليگ باشگاه ها در آسيا ختم نمى شود و به بازى هاى 

ملى نيز مرتبط است.
تيم ملى كشــورمان در بازى هاى مقدماتى جام جهانى 
با كســب نتايج ضعيف در لبه پرتگاه قرار دارد و در 4
بازى باقى مانده محكوم به پيروزى اســت تا بتواند به 

دور بعد راه يابد.
ضعف فوتبال كشــورمان در قاره آسيا موجب شده تا 
كنفدراسيون فوتبال آســيا نيز نسبت به تيم هاى ايرانى 
بى تفاوت باشــد و با تصميمات غيرفوتبالى به تضعيف 

بيشتر فوتبال ايران اقدام كند.
اشــتباهات داورى در بيشتر بازى هاى ملى و باشگاهى 
به ضرر تيم هاى ايرانى است، گرفتن ميزبانى از تيم هاى 
ايرانى به بهانه هاى واهى امنيت و اعمال محدوديت هاى 

نامتعارف براى كشورمان موجب شده كه در قاره حرفى 
براى گفتن نداشته باشيم و تا زمانى كه قدرتمند نشويم 

حال و روز فوتبال كشورمان همين است.
در ليگ قهرمانان باشگاه هاى آسيا و انتخابى جام جهانى 
با كســب نتايج ضعيف در لبه پرتگاه قــرار داريم كه 
اميدواريم در بازى هاى آينده با كســب نتايج درخشان 
بتوانيــم آب رفتــه را به جوى بازگردانيــم و از اعتبار 

كشورمان دفاع نمائيم.
در هفته ســوم ليگ قهرمانان آسيا نمايندگان كشورمان 
بازى هاى مرگ و زندگى را پيش رو دارند و براى آنكه 
در بازى هاى برگشــت كه احتماالً ميزبان خواهيم بود 
اميدوار باشــند بايد در هفته سوم بازى ها را با پيروزى 
پشت ســر بگذرانند. بازى هاى هفته سوم در روزهاى 

12 و 13 اسفند ماه برگزار مى شود.
در گروه نخســت اين رقابت ها تيم فوتبال استقالل در 
امارات به مصاف الوحده اين كشور مى رود كه براى بقا 
در جدول در اين بازى محكوم به پيروزى اســت. در 
اين گروه االهلى و الوحده با 4 امتياز صدرنشين هستند 
و اســتقالل و الشــرطه عراق نيز با يك امتياز چشم به 

بازى هاى آينده دارند.

در گروه دوم شــهر خودرو در امارات ميهمان الشباب 
االهلى است. در اين گروه پاختاكور ازبكستان و الهالل 
عربســتان با 6 امتياز يكه تاز جدول هســتند و تيم هاى 

الشباب و شهر خودرو بدون امتياز هستند.
در گروه ســوم تيم فوتبال پرسپوليس در كشور ثالث به 
ديدار التعاون عربستان مى رود و در اين گروه التعاون 6
امتيازى است و الدحيل 3 امتياز دارد و تيم هاى الشارجه 
امارات و پرســپوليس نيز با يك امتياز قعرنشين جدول 
هستند. پرسپوليس براى رهايى از انتهاى جدول در اين 

ديدار به دنبال 3 امتياز بازى است.
و ســرانجام در گــروه چهارم تيم فوتبال ســپاهان در 
امارات با العين ديدار مى كند؛ ســپاهان نسبت به ديگر 

نمايندگان كشورمان وضعيت مطلوب ترى دارد.
در اين گروه كه به گروه مرگ مشــهور است تيم السد 
قطر و النصر عربســتان 4 امتيازى هستند و سپاهان با 3

امتياز در تعقيب 2 تيم اســت و تيــم العين امارات نيز 
بدون امتياز است.

 هنوز تيم هاى ايرانى اميدوارند كه به جدول برگردند و 
بازى هاى هفته سوم مى تواند سكوى پرتاب نمايندگان 

كشورمان باشد.
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www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:34  
خورشيد         06:57                   طلوع 
اذان ظهر                      12:30
غروب خورشيد              18:03

اذان مغرب                   18:21 
نيمه شب شرعي           23:48

باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
بيا جانا دل پردرد مو بين                                          سرشك سرخ و روى زرد مو بين
غم مهجورى و درد صبورى                                          همه برجان غم پرورد مو بين

■ حديث:
امام صادق(ع):

راستگو را نخستين كسى كه تصديق مى كند، خداى عزوجل است كه مى داند او راستگوست 
و نيز نفس او تصديقش مى كند كه مى داند راستگوست. 
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شيب آخر

شيب آخر

كتاب «هيچ دوستى به جز كوهستان» نوشته بهروز 
بوچانى منتشر شد

«به پيشواز مرگ رفتن»
 كتاب بهروز بوچانى با عنوان «هيچ دوســتى به جز كوهســتان» از 

سوى نشر چشمه روانه بازار كتاب شد.
بهروز بوچانى متولد 1362، نوسنده، مستندساز و روزنامه نگار ايرانى، 
خاطره دوزخ را با خود دارد. او كه پيش از ترك ايران در حوزه محيط 
زيســت و مسائل كردها مشــغول به فعاليت و نوشتن بود، ايران را به 
مقصد اســتراليا ترك كرد و اين آغاز راهى بود كه از او نويســنده اى 

رنج ديده ساخت. 
بوچانى پس از غرق شــدن قايق مهاجران غيرقانونى از مرگ گريخت. 
اما در اقدام بعدى  خود به دســت گارد نيروى دريايى استراليا دستگير 
شــد و همراه مهاجران ديگر به جزيره «مانوس» فرســتاده شد. او در 
اين ناكجا آباد كه حق خروج از آن را نداشــت و شــبيه يك تبعيدگاه 
مخوف بود، نوشــتن كتاب «هيچ دوســتى به جز كوهستان» را پنهانى 
آغاز كرد. بوچانى خاطــرات و تجربه هايش را در قالب رمان به زبان 
فارسى مى نوشت و از طريق پيام رسان «واتس آپ» براى اميد توفيقيان 
مى فرســتاد كه در نهايت به انتشــار كتابش منجر شــد.  اين گونه بود 

كــه ناگهان جهان از طريــق ادبيات و كلمات فهميــد چه بر بوچانى 
و ديگــران رفته. كتاب برنده جايزه بســيار معتبر «ويكتوريا» شــد اما 
دولت اســتراليا اجازه نداد او براى دريافت جايزه اش از جزيره خارج 
شــود. فشار رسانه ها و ستايش نشريات معتبرى چون نيويورك تايمز، 
گاردين، واشــنگتن پســت و ... كتاب تكان دهنده اش را بيش از پيش 
مطرح ســاخت و عمال كارى كرد كه او باالخره در اوخر نوامبر 2019 

از دوزخ مأنوس آزاد شود و به نيوزيلند برود.
بــه گزارى خبرگزارى صبا اين كتــاب در 245 صفحه و با قيمت 43 

هزار تومان به تازگى وارد بازار كتاب شده است.

اجراى نمايشى از 
همدان در جشنواره 

بين المللى تئاتر 
عروسكى دانشجويى

 نمايــش «دفتــر مــن، خيــال مــن» از 
ــنواره  ــن جش ــروز در چهاردهمي ــدان ام هم
دانشــجويى  عروســكى  تئاتــر  بين المللــى 

مى شــود. اجــرا 
به گــزارش روابــط عمومــى اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اســالمى اســتان همدان، نمايش «دفتر 

من، خيال من» به نويســندگى مسعود طاهرى و 
كارگردانى محمد طالبى و راضيه پاشايى در بخش 
كــودك و نوجوان اين جشــنواره بر روى صحنه 

مى رود. 
ــى  ــدى و تنهاي ــاره تك فرزن ــن نمايــش درب اي
ــر  ــروز ســاخته شــده اســت. «دفت كــودكان ام

ــاه  ــنبه 30 بهمن م ــن» چهارش ــال م ــن، خي م
در تماشــاخانه جوانمــرد بــر روى صحنــه 

ــى رود.  م
عروســكى  تئاتــر  بين المللــى  جشــنواره 
دانشــجويى از 25 بهمــن تــا ســوم اســفندماه 

در تهــران برگــزار مى شــود.

 به فاصله يــك ماه مانده تا شــروع تعطيالت 
نوروزى، سازندگان فيلم ها تالش مى كنند فيلمشان 
در نوروز روى پرده سينماهاى تهران و شهرستان ها 
بيايد. نخستين فيلمى كه اكران آن در نوروز قطعى 
اســت و همدانى ها هم بايد منتظر ديدن آن روى 
پرده ها باشــند «خوب، بد، جلف 2» (ارتش سرى) 
به كارگردانى پيمان قاسمخانى است، از چهارشنبه 
هميــن هفته روانه اكــران مى شــود و بايد منتظر 
باشــيم و ببينيم سينماهاى همدان چه روزى آن را 
روى پرده مى آروند. قاســمخانى در دومين تجربه 
سينمايى خود فيلمى را ســاخته كه بيشتر شوخى 
با سينما و ســينماگران است و طبق گفته خودش 
در جشنواره فجر قصد دارد قسمت سوم آن را هم 

براى تمام شدن قصه  «خوب، بد، جلف» بسازد.
اما براى اكران نوروز 6 فيلم ديگر هم بايد انتخاب 
شــوند كه احتماال با تصويب آئين نامه جديد اكران 
در چنــد روز آينــده تكليف  آن ها هــم به زودى 

مشخص خواهد شد.
در بين 6 گزينه باقى مانده شايد يكى از محتمل ترين 
انتخاب هــا براى اكران نوروز، به روال ســال هاى 
پيش بهترين فيلم جشنواره فجر از نگاه تماشاگران 
باشــد و به همين دليل«شناى پروانه» به كارگردانى 
محمد كارت احتماال در نوروز روى پرده سينماها 
مى رود. امير آقايى براى بازى در اين فيلم ســيمرغ 
بلورين بهترين بازيگر نقش مكمل مرد را دريافت 
كرد و طنــاز طباطبايى هم جايــزه بهترين بازيگر 

نقش مكمل زن را گرفت.
«خروج» فيلــم جديد ابراهيــم حاتمى كيا، دومين 
متقاضى اكران نوروزى اســت. در «خروج» فرامرز 

قريبيان بازيگر نقش اصلى است. «روز صفر» سعيد 
ملكان اســت كه اگرچه از مراسم اختتاميه به بعد 
با حاشــيه هاى زيادى همراه بوده اما به هر حال از 

گزينه هاى نوروز 99 است.
از آنجــا كه براى اكران نوروزى يك فيلم كودك 
هــم احتماال گنجانده مى شــود بايــد گذرى بر 
معــدود فيلم هاى كودك توليدشــده كرد كه در 
ميان آن ها «بازيوو» از جدى ترين متقاضيان اكران 
نوروزى اســت. «بازيوو» با بازى برزو ارجمند، 

پژمــان بازغى، محمدرضا هدايتــى، ليندا كيانى، 
رضا شــفيعى جم و ســحر زكريا در جشــنواره 
سى ودوم فيلم كودك و نوجوان اصفهان حضور 

داشت و مدت هاست آماده اكران است.
فيلم ديگرى كه پيش تر هم اعالم شده بود متقاضى 
اكران نوروز اســت و اگرچه فرم جشــنواره را پر 
كرده بود، به دليل تمام نشدن مراحل فنى نظر هيأت 
انتخاب را جلب نكرد «الله» به كارگردانى اســدا... 

نيك نژاد است.

اما آخرين فيلمى كه گويا متقاضى اكران در نوروز 
شده، «طال» به كارگردانى پرويز شهبازى است كه 
در جشنواره فيلم فجر سال گذشته رونمايى شد اما 
فرصت اكران در طول ســال را پيدا نكرد. در اين 
فيلم نگار جواهريان، هومن سيدى، طناز طباطبايى، 

مهرداد صديقيان و احترام برومند بازى كرده اند.
اكران نوروزى سال 99 قرار است با نمايش7 فيلم 
و به طور رسمى از تاريخ 28 اسفندماه در سينماهاى 

كشور آغاز شود

 ضبــط برنامه جديــد «رضا رشــيدپور» در 
اســتوديويى در لويزان آغاز شــده اســت. رضا 
رشيدپور پس از يك سال دورى از آنتن تلويزيون 
حاال قرار اســت با برنامه جديدى بار ديگر روى 
آنتن شبكه ســه بيايد. برنامه «اتفاق» كه ضبط آن 
چند روزى است با حضور تماشاگران متعدد در 
اســتوديو و بخش هاى مختلــف و متفاوت آغاز 
شده است و به نظر مى رســد به زودى روى آنتن 

برود.
رشيدپور كه باكس صبحگاهى را با «حاال خورشيد» 
در دست داشــت، آخرين بار اسفند سال گذشته از 
آنتن تلويزيون و به قصد استراحت خداحافظى كرد 
اما اين باكس به گروه برنامه ساز ديگرى سپرده شد 

كه هنوز هم آن را در دست دارند.
پس از آن شــايعاتى درباره ممنوع التصويرى اين 
مجرى مطرح تلويزيون شــنيده شد. شايعاتى كه 
ماجراى دورى رشــيدپور از آنتــن را ماجرايى 
مشــابه با آنچه عادل فردوسى پور را از آنتن دور 
كرده مى دانســتند و  چندبارى با شايعات ديگرى 
كه خبر از بازگشــت اين مجرى بــا برنامه هاى 
مختلف شــامگاهى و صبحگاهى مى داد، تكذيب 

شــدند اما در نهايت قرعه به نام شــب يلدا افتاد 
و ويژه برنامه اين شــبكه براى اين شب باستانى 
كه رشــيدپور را دوباره به آنتن بازگرداند و خط 

بطالنى شد بر همه شايعات ممنوع التصويرى.
به گــزارش خبر آناليــن، در اين مــدت رضا 
رشــيدپور ســركى هم به سينما كشــيد و قصد 
تهيه كنندگــى فيلمى با عنوان «در رادار بمانيد» را 
داشــت. فيلمى كه خودش مى گويد محاسنى كه 
مدت هاســت صورتش را پوشانده از تست گريم 
همان فيلم باقى مانده اما از سرنوشــت نهايى اش 

چيز ديگرى نمى گويد.
از ســوى ديگر رضا رشــيدپور در اين ماه هاى 
دورى از آنتن بيشــتر با توئيت هايش خبرســاز 
شــد. توئيت هايى كه بيشتر حول محور تخصص 
ديگر اين مجرى يعنــى خلبانى مى چرخيد و به 
موضوعات مربوط به هواپيمايى ربط داشت و در 
مواردى هم او را به دردســر انداختند. اين روزها 
امــا خبرهاى تازه اى از برنامــه جديد و متفاوت 
اين مجرى تلويزيون در راه اســت. برنامه اى كه 
خودش دربــاره اش در مصاحبه بــا خبرآنالين 
مى گويد: «اگر اين اتفاق بيفتد، اتفاق بى سابقه اى 

در تلويزيون خواهد بود.»
برنامه اى به سفارش گروه اجتماعى شبكه سه سيما 
و در 100قســمت 75دقيقه اى شب هاى پنجشنبه و 
جمعه روى آنتن خواهد رفت و محمدرضا رضائيان 
تهيه كننده و ســياوش صفاريان پــور و محمدرضا 

رضائيان كارگردان آن هستند.
رضا رشــيدپور در گفت وگو با برنامه «مديا» در 
حاشيه جشنواره فيلم فجر، درباره «اتفاق» گفت: 
«اين برنامه تركيب متفاوتى از برنامه سازى است. 
آنچه پيش بينى شــده حدود 700 تماشــاگر در 
اســتوديو خواهند بود و كليت برنامه خيلى دكور 
و كانســپت متفاوتى دارد كه مشابه آن را پيش از 

اين در تلويزيون ايران نداشتيم.»
وى در ادامه در پاســخ به اين ســؤال كه آيا اين 
برنامه مشــابه خارجى دارد، گفــت: «در خارج 
از ايران قطعا داشــتيم مثل قصه هاى ســينما كه 
مى گوينــد يك روزى تمام مى شــوند، مدل هاى 
برنامه ســازى هم آنقدر متكثر نيست كه بگوييد 
مشــابهش پيدا نمى شــود، قطعا مشابهش ممكن 
است موجود باشــد اما براى تلويزيون ايران يك 

اتفاق است.»

تالش سازندگان 6 فيلم براى ديده شدن در عيد

منتظر اكران نوروزى چه فيلم هايى 
در همدان باشيم؟

آغاز ضبط برنامه جديد رضا رشيدپور

«اتفاق» يك اتفاق تازه است؟

تاريخ

گزارش  

يادداشت

سؤاالتى آسان از مدعياِن هميشگى
كجاى كار فرهنگ ايستاده ايد؟

 «ادبيات غواصى است.» اين جمله را نويسنده اى 
عاصى، سال ها پيش وقتى از زندگى و زمانه اش گله 

داشت، گفته بود.
 اين روزهــا امــا در هجوم حرف هاى ســطحى و 

موج سوارانه بايد دوباره به همين جمله بازگرديم. 
در روزهايى كه هر كس كه سوداى مجلس در سر 
دارد پرطمطراق ســخن مى گويــد و در هنر و علم 
و ادب و سياســت و اقتصاد كارشــناس مى شود و 
فقط شــعار مى دهد، با بازگشــت به ادبيات به طور 
خاص و هنر به طور عام مى توانيم عيار هر كانديدا 
را بســنجيم. اينجا هنر به ما كمــك مى كند تا هم 
متوجه شــويم كدام حرف ها بدون پشتوانه است و 
درباره كدام حرف كار و فكر شــده و هم اينكه به 
خاطر بياوريم در ســال هايى كه گذشت نمايندگان 
در خانــه ملت چقدر براى هنرمندان همدان ارزش 
قائل بودند و كدام برنامه و طرح را در مجلس ارائه 
كردند و چه گره اى از پاى هنر همدان باز كردند و 
تــا كجا براى فرهنگ در پايتخت تمدن ايران وقت 

گذاشتند.
 ايــن نوشــته البتــه نــه خطــاب بــه كانديداهــا اســت 
ــال  ــش مج ــاى پي ــل روزه ــا مث ــن روزه ــه اي ك
خوانــدن ندارنــد" كــه اگــر داشــتند وضعمــان 
چنيــن نبــود " و نــه بــراى هنرمنــدان كــه بــا 
مشــكالت فــراوان يــا كار مى كننــد يــا يــك گوشــه 
ــا بساطشــان را  ــد و ي مى نشــينند و غصــه مى خورن
جمــع مى كننــد و مهاجــر پايتخــت مى شــوند. ايــن 
ــم  ــا مه ــاه ام ــؤاالتى كوت ــه آن، س ــته و در ادام نوش
و جــان دار، بــراى آنهايــى نوشــته شــده كــه قصــد 
ــتند.  ــح هس ــن اصل ــى يافت ــد و در پ ــاب دارن انتخ
پيــش از خوانــدن ايــن چنــد ســؤال امــا يادمــان نرود 
كــه اهــل سياســت، آدم هايــش را بــا سياســت ورزى 
مى شناســد و اهــل اقتصــاد بــا تــز و برنامــه و عــدد. 
ــا كتابــى كــه  اهــل هنــر و فرهنــگ امــا آدم هــا را ب
ــه  ــعرى ك ــد، ش ــه مى بينن ــى ك ــد، فيلم مى خوانن
دوســت دارنــد و ايــده اى كــه بــراى جــان دادن بــه 
فرهنــگ و هنــر دارنــد خواهد شــناخت. شــعار دادن 
و گفتــن اينكــه فرهنــگ مهــم اســت و بايــد بــه آن 
توجــه كــرد و همــدان شــهر اديبــان اســت و قــس 
ــا  ــت ام ــت. حقيق ــاده ترين كار اس ــذا، س ــى ه عل
نــه بــا شــعارهاى انتخاباتــى كــه بــا پاســخ بــه ايــن 

ســؤاالت ســاده مشــخص خواهــد شــد. 
■ اول: مشكل اصلى هنر همدان را چه مى دانيد؟ به 
اين سؤال فكر كرده ايد كه چطور مى شود وضعيت 
فرهنگى شــهر را با تكيه بر حمايــت از اهل هنر 

بهبود ببخشيد؟
■ دوم: آخرين بار كه با گروهى از هنرمندان صحبت 

كرديد چه بود و چه شنيديد و چه پاسخ داديد؟
سوم: نظرتان درباره ســينماى همدان و آثارى كه 
توليد مى كند چيســت؟ آخرين فيلمى كه تماشــا 
كرديد كدام اســت و اصوال ســينما برايتان چقدر 

مقوله مهمى است؟
■ چهــارم: با كدام يــك از بــزرگان ادب همدان 
نشســته ايد و به حرف هايشــان گــوش داده ايد؟ 
آيا مى دانيد مشــكالت اهل قلم چيســت و چطور 
مى شــود كمك كرد تا قلمشــان پرجان تر شــود؟ 
آخريــن كتاب كــه خوانديد چه بــود و آثار كدام 

نويسنده را دوست داريد؟
■ پنجم: براى شناســاندن انديشه مفاخر همدانى به 
جوانــان و مردم چه فكــر مى كنيد؟ اصال كدام يك 
از اين مفاخر را مى شناســيد و 2 خط از آثارشــان 

را خوانده ايد؟
■ ششــم: مى دانيد در سال گذشــته چند كنسرت 
در همــدان برگزار شــده و چند كنســرت برگزار 
نشده است؟ اصوال موســيقى گوش مى دهيد؟ ساز 
مى شناســيد؟ كنسرت رفته ايد؟ مى دانيد چند نفر در 
همدان موسيقى همه زندگيشــان است و از آن نان 

مى خورند؟
پاسخ به اين ســؤاالت به ظاهر ساده كافى است كه 
بدانيم چه در ســر هر فرد مى گذرد چقدر فرهنگ 
برايش مهم اســت و چقدر- شــوربختانه -  فقط 

شعار مى دهد.

خون و خونريزى اوساهاى سلمانى
ابوعطا »

 شما تا به حال مرغ كاكلى ديده ايد؟ مرغ كاكلى چهره من است پس 
از بازگشتن از سلمانى هايى كه به تازگى مى روم با اين فرق كه كاكل من 
مثل كاكل مرغ كامل نيست بلكه نيمه كاكلى غيرمتقارن در قسمت فرق 
سر است به حدى كه چند ثانيه حسى سرخوشانه از «آن شرلى» بودن به 
انسان دست مى دهد، آرايشگرهاى امروزى اصرار دارند اين 4 تا شويد 
روى ســر ما را به كاكلى لَخت و شبيه به قاصدك تبديل كنند و درون 
روزنه هايمان موم داغ بريزند و با فشار بيرون بكشند، گويى كه ما در حق 

آنها ظلمى مرتكب شده ايم و خودمان خبر نداريم. 
نسل ما از هيچ چيز شانس نداشت تا جوان بوديم شلوارهاى ساسون دار 
و پُر پيلى به عرض بادبان تايتانيك ُمد بود كه ما را مجبور كرد عكس هاى 
يادگارى بخشــى از عمر گران بهاى خود را تا پايان عمر پنهان كنيم كه 
اســباب خنده زن و فرزند نشــود، االن هم كه الحمدا... ديگر شلوار و 
پيراهن مناسب عرض پهلو و شكم ما وجود ندارد و هر چه هست براى 

دوستان كمرباريك و قلمى است. 
وقتى ما كودك بوديم، ســلمانى ها با چيزى شــبيه به دستگاه چمن زنى 
ســرمان را اصالح مى كردند و قســمت هايى از پوست كله و استخوان 
جمجمه هم به همراه آن مشــمول اصالحات مى شــد، از همان دوران 
كودكى سعى مى كردند ظاهر ما را به پهلوان هاى نيمه طاس دوران قاجار 
شــبيه كنند، مى گفتند «بچه رو نبايد لوس بار آورد»، «وقتى گشــنه بشه 
سنگ ســياه هم مى خوره»، «دشمنى بدتر از اوالد و شاخ گاوى بدتر از 
داماد نيســت»، اين ها مجموعه اى از آموزه هاى تربيتى بود كه در مورد 
ما اجرا مى شــد، بگذريم از مراســم «پوســت كنون» با ليف و كيسه در 
حمام كه مانند مرغ پركنده مابين زانوان پدر يا مادر فشــرده مى شــديم 
و تا زمانى كه پوســتمان به رنگ خون درنمى آمد خبرى از رهايى نبود، 
بعدتر كه نوجوان شــديم و تحصيالت را در دبيرســتان پى گرفتيم اگر 
بلندى موهايمان به حدى مى رســيد كه با نوك ناخن ناظم ها قابل لمس 
بود مشــمول تراشيده شدن با ماشين 4 و 2 مى شديم، ماشين هاى دستى 
كه عموماً و در بيشــتر اوقات ُكند بودند و وقتى دسته اى از موهايمان را 
مى كندند با چشمانى مملو از اشك خود را كنترل مى كرديم چون «افت 
داشت كه مرد گريه كنه»، سلمانى هاى آن زمان اصًال نرمش و لطافتى در 
كارشان نبود و بسيارى از آنها اشتغاالت ديگرى در زمينه تبديل پسرها به 
مرد هم داشتند و تا پيش از مراسم مرد شدن به هيچ عنوان اجازه نمى دادند 
بدون تخته روى صندلى بنشينى، آن زمان اوستاهاى سلمانى در كار خود 
مرد عمل بودند؛ به قول ســعدى شيرازى «گروهى عملدار عزلت نشين، 
قدم هاى خاكى دم آتشين» چنان كله و گردن را با يك دست ثابت نگاه 
مى داشتند يا به اين ور و آن ور مى چرخاندند كه انگار كله عروسك فنرى 
را كــوك مى كردند و خون و خونريزى از پس گردن و خط گيجگاهى 
در سلمانى هاى قديم امرى عادى بود، حاال اما كار برعكس شده و بايد 
صدبــار از اين بزرگواران جديد تقاضا كنيم كه براى ما كاكل درســت 
نكنند و ابروها و سوراخ گوشــمان را به حال خود بگذارند، اى داد از 

روزگار، درست گفتند كه «پيشانى منه كوجا ميشانى.» 

انتشار 3 كتاب جديد براى نوجوانان
3 كتاب جديــد براى كودكان 
و نوجوانــان منتشــر شــد. كتاب 
شــگفت انگيز  بچــه  «خاطــرات 
رولى  خاطــرات  (دفتر  مهربــان» 
جفرســون) نوشــته جف كينى با 
ترجمه شــقايق على پــور در 218

صفحه با شــمارگان هزار نســخه 
و قيمت 45 هزار تومان در  نشــر 
تيرگان عرضه شده است. در نوشته 
پشــت جلد كتاب مى خوانيم: ســالم من رولى جفرسون هستم و اين 
دفتر خاطراتم اســت. اميدوارم خوشتون بياد. دليل اين كه اسم كتابم را 
«خاطرات بچه شگفت انگيز مهربان» گذاشتم به دليل حرفيست كه پدرم 
هميشه در مورد من مى زند. «رولى، 

تو بچه شگفت انگيز مهربونى.»
گاهــى پــدر و مــادرم چيزهايى 
مى گوينــد كه موجب مى شــود به 
ايــن فكر بيفتم كــه آن ها از ِگرگ 
خوششان نمى آيد. «از ِگرگ خوشم 

نمياد.»
آرزوها»  كتــاب «درخت   همچنين 
ترجمه  با  اپليگيت  كترين  نوشــته 
شــقايق على پور در 152 صفحه با 
شمارگان هزار نســخه و قيمت 30 هزار تومان در نشر يادشده منتشر 
شده است. در نوشــته پشت جلد كتاب آمده است: دوستانم مرا قرمز 
صدا مى كنند. تو هم مى توانــى اين گونه صدايم كنى. ولى مردم محله 
براى مدت مديدى به من درخت آرزوها مى گفتند. دليلش برمى گردد 
به زمانى كه دانــه اى كوچك پر از آرزوهاى بزرگ بودم. اين موضوع 

داستان درازى دارد...
ديگر كتاب منتشرشــده در نشــر تيرگان، «نفرتى كه مى كارى» نوشته 
انجــى تومــاى با ترجمه شــقايق 
على پور است كه در 120 صفحه با 
شــمارگان هزار نسخه و قيمت 24
هزار تومان راهى بازار شده است. 

در پشــت جلد كتاب نوشــته شده 
است: استار كارتر شانزده ساله بين 2

محيط معلق است: محله سياه پوستان 
فقيــر. جايى كه زندگــى مى كند و 
مدرسه اعيانى بيرون شهر. جايى كه 
تحصيل مى كند. برقرارى تعادل بين 
اين 2 محيط زمانى به هم مى خورد كه شاهد مرگ يكى از بهترين دوستان 

دوران كودكى اش به دست يك پليس سفيدپوست مى شود.


