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■ توسعه درهمدان با 

گردشگرى محقق مى شود 

تأييد صالحيت هاى جديد 
در هاله اى از ابهام
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24 ساعت طاليى تبليغات
 1- فرصــت يك هفته اى تبليغات داوطلبــان انتخابات يازدهمين 
دوره مجلس شــوراى اسالمى رو به پايان است و امروز تنها فرصت 

باقى مانده براى تبليغات كانديداها است. 
فرصتى كه اگرچه بيشــتر از 24 ساعت نيســت اما فرصتى طاليى و 
تأثيرگذار است كه اگر به درستى استفاده شود، مى تواند نظرسنجى ها، 
گمانه زنى هــا و پيش بينى ها را بــر هم زده و حتى به شــگفتى هاى 

انتخاباتى منجر شود. 
2- معموال داوطلبــان انتخابات براى اســتفاده حداكثرى از فرصت 
تبليغاتى با كمك مشاوران و متخصصان اين حوزه برنامه هاى تبليغاتى 
خود را تدوين كرده و تالش مى كنند براى هر ســاعت و دقيقه و ثانيه 
خود برنامه مشخص داشته باشند تا بتوانند با تبليغات صادقانه شرايط 

پيروزى خود را فراهم كنند. 
البته در اين دوره از انتخابات گويا بســيارى از داوطلبان آمده بودند تا 
در رزومه در حال تكميل خود، عنوان داوطلب دوره يازدهم انتخابات 
مجلس شــوراى اســالمى را هم اضافه كنند و به همين دليل با تأييد 

صالحيت، كار آنها با انتخابات تمام شد !
3- ايــن دوره از انتخابات داوطلبان اســتان فارغ از نوآورى تبليغاتى 
بودند و بيشــتر آنها روش هاى ســنتى تبليغات را براى معرفى خود 

انتخاب كرده اند. 
البته صدور پى درپى هشدارهاى نظارتى كه براى پيشگيرى از تخلف 
در تبليغات صادر شــد، در نبود نوآورى و محافظه كارى پيش از حد 
داوطلبان مؤثر بود و بيشــتر داوطلبــان در رعايت قانون تا آنجا پيش 
رفتند كه حتى بر اســاس قانون هم تبليغات مناسبى براى ايجاد شور 

انتخاباتى تاكنون نداشتند!
4- ائتالف هاى انتخاباتى در اين دوره هرچند بيشــتر جناحى بود اما 
در عمل تا اين لحظه با توفيق در عمل به منشور و چارچوب ائتالف 

همراه نبوده است. 
ائتالف ها نتوانستند تبليغات خوبى براى معرفى داوطلبان مورد حمايت 
خود داشــته باشــند و تبليغات ائتالفى تا اين لحظه از تبليغات خود 
داوطلبان حاضر در ائتالف به لحاظ حجم و اثربخشى عقب تر است. 

به نظر مى رســد داوطلبان تنها براى كسب عنوان نامزد ائتالف در اين 
ائتالف ها شركت كرده اند و اميدى به يارى تبليغاتى ائتالف ها ندارند. 
5- مانند دوره هاى گذشــته انتخابات بازهم بيشــتر داوطلبان اشتباه 
دوره هاى گذشته را تكرار كردند و فضاى مجازى را از فضاى واقعى 
جدى تر گرفتند تا حدى كه برخى دچار توهم انتخاباتى شــوند و با 
اســتناد به اعضاى اجبارى و جعلى كانال انتخاباتى خود را نشسته بر 

صندلى نمايندگى بدانند!
فضاى مجازى به صورت غيرتخصصى و ايجاد كانال و گروه، اگرچه 
هزينه اى ندارد اما دستاوردى هم به دليل ايجاد دلزدگى و تأثير منفى در 

اذهان از داوطلب، به همراه ندارد. 
هرچند ورود تخصصى و استفاده شايسته از اين فضا با سواد رسانه اى 
و دقت، مى تواند مؤثر در انتخابات باشــد، امــا اين نوع تبليغات در 
فضاى مجازى كه نيازمند هزينه است، كمتر از سوى داوطلبى پيگيرى 

شد. 
6- در تبليغــات تعريــف روند تبليغى موضوع مهمى اســت. اينكه 
چگونه، با چه روش، از كجا، با كدام شــعار و حتى در كدام جمع يا 
رسانه و... تبليغات شروع شود و ادامه پيدا كند و كيفيت و كميت آنچه 

باشد، بايد تعريف شود. 
از اين منظر تعداد معدودى از داوطلبان انتخابات در استان روند تبليغى 
خوبى براى خود تعريف كرده و از هيچ قشــر و گروهى غافل نشدند 
و براى استفاده از تمام ابزار به ويژه ابزار قدرتمند رسانه، برنامه داشتند 

كه تبليغات آنها هم بيشتر به چشم آمده است. 
7- فرصت تبليغات انتخاباتى رو به پايان اســت و 24 ساعت طاليى 
پايانى اين تبليغات، فرصت نهايى داوطلبان اســت تا هرچه در توان 
دارند، رو كنند و نشاط انتخاباتى را در جامعه ايجاد كرده و جامعه را 

آماده انتخابى درست و آگاهانه كنند. 
در اين آخرين ســاعات تبليغات انتظار مى رود داوطلبانى كه قصد 
رأى آورى ندارنــد، انصراف تبليغاتى خود را اعالم كنند و همچنين 
داوطلبانى كه اميدوار به انتخاب شــدن از ســوى انتخاب كنندگان 
هستند، تا آخرين لحظه اين فرصت را غنيمت دانسته و از آن براى 
معرفــى صادقانه خود و ارائه برنامه ها و تبليغات صحيح اســتفاده 

كنند. 

ماهى هاى قرمز كرونا ندارد
 ماهى هاى قرمزى كه مردم براى شب عيد تهيه مى كنند به هيچ عنوان خطر انتقال كرونا 

را به همراه ندارند. 
مديركل دامپزشــكى استان همدان با بيان اين مطلب گفت: واردات ماهى قرمز از چين به 

ايران شايعه اى كذب است و تنها تشويش اذهان عمومى را به دنبال دارد. 
محمودرضا رسولى به تســنيم با بيان اينكه اگر هم وارداتى انجام شود به صورت كنترل 
شده و با رعايت نكات بهداشتى و پيشگيرانه خواهد بود، تصريح كرد: واردات ماهى زير 

نظر بازرسان دامپزشكى و پس از نمونه گيرى و آزمايش، انجام مى شود. 
مديركل دامپزشكى استان همدان با بيان اينكه توصيه ما اين است كه ماهى قرمز را از مراكز 

فروش مجوزدار تهيه كنيد، ابراز كرد: متأســفانه ديده مى شــود در ايام پايان سال بسيارى 
از دست فروشــان و مغازه داران صنف غيرمرتبط به فروش ماهى اقدام مى كنند و مردم هم 

توجهى به آن ندارند. 
رســولى افزود: اما مغازه هاى مجوز دار فروش ماهى، تحت نظارت و كنترل بازرســان ما 

هستند و از نظر بهداشت و سالمت ماهى ها مورد بازرسى قرار مى گيرند. 
وى با تأكيد بر اينكه اگر مردم نكات آموزشــى و بهداشتى در نحوه نگهدارى از ماهى را 
رعايت كنند هيچ مشكلى پيش نخواهد آمد، تصريح كرد: بيمارى خاصى كه بين انسان و 
ماهى مشترك باشــد وجود ندارد اما در مواردى كه ماهى مورد لمس قرار بگيرد احتمال 

بروز ضايعات قارچى وجود دارد. 

دكتر محمدهادى خسروى نهاد كانديداى يازدهمين دوره انتخاباتى مجلس شوراى اسالمى:

رونق اقتصاد با مديريت كسب وكار 
■ توسعه در همدان با گردشگرى محقق مى شود 

گوشت تا نوروز گران نمي شود 
 افزايش تقاضاى مردم در روزهاى پايانى ســال به گرانى گوشت 
قرمز در اين اســتان منجر نمى شــود و عرضه اين فــرآورده با همان 

قيمت هاى گذشته در بازار ادامه دارد. 
رئيــس اتحاديه قصابان و آاليش دامى همدان با بيان اين مطلب اظهار 
كرد: قيمت گوشت قرمز نسبت به گذشته افزايشى نداشته و تصميمى 
براى باال بردن نرخ اين فرآورده دامى در آســتانه ســال جديد گرفته 

نشده است. 
على اكبر سپهرى وفا قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفندى مخلوط را 
75 هزار تومان و ران و سردســت را 100 هزار تومان اعالم كرد و به 
ايرنا گفت: گوشت گوساله مخلوط نيز به قيمت هر كيلوگرم83 هزار 

تومان در همدان عرضه مى شود. 
ســپهرى وفا با اشــاره به اينكه قدرت خريد مردم مانند گذشته است، 
گفت: ميزان كشــتار و مصرف دام در همدان نيز ثابت مانده و تغييرى 

نكرده است. 
رئيس اتحاديه قصابان و آاليش دامى همدان خاطرنشــان كرد: روزانه 

14 تا 16 تن گوشت قرمز در همدان مصرف مى شود. 

نقد مجلس فعلى
 رويكردى كه كانديداها دنبال كردند

  در جريان تبليغــات انتخاباتى كانديداها مباحث انتقادى فراوانى 
درباره مجلس فعلى مطرح و هريك از داوطلبان به نوعى عملكرد اين 

دوره از مجلس را به چالش كشيدند.
در اظهارات و گفته هاى كانديداها در سطح استان شاهد بوديم كه رفتار 
نمايندگان و عملكرد آنها در مجلس دهم مورد نقد جدى قرار گرفت 
و بسيارى از داوطلبان تأكيد داشتند كه در مجلس بعدى بايد رويه هاى 

اشتباهى كه در دوره فعلى رايج شده بود، از بين برود.
نكته قابل تأمل اينكه از نمايندگان فعلى مجلس شــوراى اسالمى كه 
كانديداى انتخابات شــده اند، نه تنها پاســخ قانع كننده اى به اين نقدها 

ارائه ندادند، بلكه بيشتر سكوت كردند و به ظاهر از كنار آن گذشتند.
اين افراد البته در ســخنرانى ها، مصاحبه هــا و گفت وگوهاى خود در 
جريان تبليغات تالش كردند وارد بحث عملكرد مجلس نشــوند و يا 
به بيان كليات اكتفا كنند و بيشــتر برنامه هايى را كه براى آينده دارند 

پررنگ تر مطرح نمايند.
اين حالت اگرچه در دوره هاى گذشــته نيز وجود داشــت، اما به اين 
گســتردگى كه كانديداها آنچه را مجلس دهم گذشته است، به راحتى 

به چالش بكشند و نمايندگان را مورد نقد قرار دهند، سابقه نداشت.
نگاه انتقادى جدى به مجلس دهم و بيان مطالب فراوان در اين زمينه 
توسط كانديداها نشان از آن دارد افكار عمومى چنين نگاهى را پذيرا 

بوده و به نوعى از آن استقبال كرده است.
البته مردم خود بهترين قاضى براى بررسى عملكرد نمايندگان هستند 
و طــرح مباحث انتقادى با انگيزه هاى انتخاباتى در اين باره را به خوبى 
درك مى كنند، اما فضاى ايجاد شــده در جريــان تبليغات و فراوانى 
مباحث انتقادى گوياى آن اســت كه روند طى شده در 4 سال گذشته 
در خانه ملت چندان هم مطلوب افكار عمومى نبوده است، هرچند در 

قضاوت ها نبايد نقاط مطلوب و حركت هاى مثبت را ناديده گرفت. 
از طرفــى البته طرح مباحــث انتقادى درباره مجلس فعلى توســط 
كانديداهاى غير نماينده تاحدودى طبيعى اســت، اما نقدهاى جدى 
نسبت به رفتارها و عملكرد مجلس و نمايندگان در جريان تبليغات و 
ســكوت نمايندگان فعلى در اين دوره از انتخابات فضايى را به وجود 
آورد كه قدرى متفاوت از دوره هاى گذشــته بود و چه بســا در رفتار 

انتخاباتى مردم تأثيرگذار باشد.

1- يكى از احزاب، ليســتى درهم و بدون ســوا كردن داوطلبان از 
جناحى خاص  منتشــر كرده اســت. گويا در ليســت اين حزب از 
اصولگرايــان، اصالح طلبان، جبهه پايدارى و مســتقلين داوطلبانى 
براى حمايت آورده شده اند. گفتنى است احتماال به دست آوردن دل 

همه ساليق هدف اين حزب از ارائه اين ليست بوده است.
2- داوطلبان تأييد صالحيت نشده در پى اعالم حمايت از داوطلبان 
هستند. گويا چهره هاى تأييد صالحيت نشده در اين اقدام، پيش قدم 
هســتند. گفتنى اســت اعالم حمايت چهره ها از داوطلبان يكى از 

روش هاى سنتى تبليغات است.
3- داوطلــب كباب دهنده تذكر گرفته اســت. گويا از اين داوطلب 
شهرســتان ايذه خواسته شــده، به اين كار ادامه ندهد. گفتنى است 
سوءاستفاده از عالقه مردم برخى مناطق ايران به كباب در انتخابات ها 

همواره با حاشيه همراه مى شود.
4- تالش براى تجميع ليست هاى جناحى و رسيدن به ليست واحد، 
جدى تر از گذشته ادامه دارد. گويا ليست واحد هر جناح در آخرين 
روز تبليغات منتشــر خواهد شد. گفتنى است بازى ليست ها در اين 
دوره از انتخابات بيشترين دل مشغولى و دغدغه انتخابات احزاب و 

فعاالن سياسى بود.
5-  برخــى داوطلبان تأييد صالحيت نشــده اميــدوار به تأييد در 
آخرين روز فرصت تبليغاتى هســتند. گويا اين داوطلبان طرفداران 
خود را همچنان اميدوار به بازگشــت به رقابت نگه داشته اند. گفتنى 
اســت با توجه به تجربه انتخابات گذشته، تأييد صالحيت داوطلبان 
و بازگشــت به رقابت تا آخرين ساعات پيش از انتخابات نيز ممكن 

است.

دكتــر  جانبــاز،  و  آزاده   
محمدهادى خسروى نهاد متولد 

سال 1347 است.
 وى داراى مــدرك تحصيلــى 
دكترى مديريت كســب وكار از 

دانشگاه تهران است. 
آمده است تا اين بار با رويكردى 
و  برنامه ريــزى  در  متفــاوت 
در  قانون  اجــراى  بــر  نظارت 
مجلــس يازدهــم طرحــى نو 

دراندازد. 
سابقه 20 مردمى  كانديداى  اين 
مجموعه  در  را  مديريت  ســال 
بانك ملــى در كارنامــه كارى 
خود دارد. وى پيش از اين سابقه 
كانديداتــورى را در پنجميــن 
شهر  اســالمى  شــوراى  دوره 

همدان داشته است.
 امروز به عنــوان يك اقتصاددان 

و صاحب نظر حوزه اشــتغال و كسب وكار 
توانسته اســت نقش تأثيرگذارى در استان 

ايفاكند. 
وقتى از اهداف و برنامه هاى وى مى پرسيم، 
زمينه ســازى  جهت  در  تــالش  مى گويد: 
قانونى براى رفاه اجتماعى و ارتقاى سطح 
معيشــتى به ويژه اقشار در معرض آسيب و 

آسيب پذير در الويت برنامه هايش است.
مى خواهد  نهاد  خسروى  محمدهادى  دكتر 
براى ارتقاى سطح سالمت جامعه از طريق 
توســعه و بهبود ســطح خدمات بهداشت 
عمومى، توســعه درمان عمومى و تقويت 
نهادهــاى اجتماعى تالش هاى تأثيرگذارى 

داشته باشد.
وى معتقد اســت: از آنجايى كه كشورهاى 
درحال توسعه با مشــكالتى نظير بيكارى 
باال، محدوديت منابع ارزى و تك محصولى 
بودن اقتصاد مواجه هستند، توجه به توسعه 
صنعــت گردشــگرى از اهميــت ويژه اى 

برخوردار است.
 از آنجايى كه اقتصــاد ايران به درآمدهاى 

حاصل از صادرات نفت وابســتگى بااليى 
دارد، نوسانات قيمت جهانى نفت در طول 
زمــان متغيرهاى كالن اقتصادى نظير توليد 
ملى، ســرمايه گذارى هاى ناخالص، اشتغال 
و درآمدهــاى ارزى را تحت تأثير قرار داده 

است.
 بنابراين به منظور تنوع بخشــيدن به منابع 
رشداقتصادى، درآمدهاى ارزى و همچنين 
ايجاد فرصت هاى مختلف شغلى در كشور، 
توســعه صنعــت گردشــگرى از اهميت 

دو چندانى برخوردار است.
مجلس  دوره  يازدهميــن  كانديــداى  اين 
انتخابيــه  حــوزه  در  اســالمى  شــوراى 
توســعه  محور  كرد:  تأكيد  ـ فامنين،  همدان 
استان، گردشگرى است و اين مهم بايد در 
برنامه هاى مدون براى پيشــبرد اهداف در 

الويت اجرا قرار بگيرد.
خســروى نهاد اهتمــام در افزايش ظرفيت 
بنگاه هــاى موفق و كارآفريــن موجود در 
سرمايه گذارى هاى  توسعه  و  همدان  استان 
مولد براى افزايش اشتغال را نيز از اهداف 

خود براى ورود به مجلس يازدهم مى داند.
از نگاه وى تشويق سرمايه گذارى خارجى 
در اســتان همــدان با هدف دسترســى به 
دانش فنى، فناورى هاى جديد و بازارهاى 

صادراتى اهميت به سزايى دارد. 
دكتــر محمدهادى خســروى نهاد افزود: 
بين المللى  اعتبــار  افزايش  بــراى  تالش 
دانشــگاه بوعلى ســينا و علوم پزشــكى 
ابن ســينا و ساير مؤسســات آموزشى با 
ارتقــاى ســطح فرهنگــى و علمى آن و 
ايجــاد زمينه تبادل اســتاد و دانشــجو با 
ساير دانشگاه هاى معتبر بايد محقق شود.

از ديگــر برنامه ها و اهداف ايــن كانديدا 
مى تــوان به مــوارد ذيل نيز اشــاره كرد: 
زمينه ســازى بــراى رشــد پــارك  علم و 
فــن آورى، مراكــز تحقيقاتــى، رشــد و 
شــتاب دهى ارتقــاى ســطح زندگــى و 
معيشت دهك هاى پايين جامعه با رويكرد 
هدفمندســازى پرداخت يارانه ها همراه با 
توزيــع عادالنه ثروت عمومــى، حفاظت 
و صيانــت از حقوق ملــى در عرصه هاى 

بين المللى بــا عنايت به 3
اصل مهــم عزت، حكمت 
عرصــه  در  مصلحــت  و 

سياست خارجى.
دولت  استقرار  براى  تالش 
كاهــش  و  الكترونيــك 
و  ادارى  بوروكراســى 
سرعت بخشــيدن به انجام 
امــور مــردم در ادارات و 
ســازمان ها با نگاه به طرح 

تحول نظام ادارى كشور.
و  توســعه  بــر  تأكيــد 
گسترش ســمن هاى بانوان 
اجتماعى،  كاركردهــاى  با 

فرهنگى و اقتصادى.
براى  مناسب  زمينه ســازى 
داخلى  سرمايه هاى  جذب 
و خارجــى به منظور ايجاد 
كار و اشتغال و به كارگيرى 

نيروهاى جوان.
تالش براى جذب اعتبارات ملى و استانى 
هرچه بيشتر براى رونق در امور عمرانى در 

حوزه انتخابيه همدان.
اهتمــام در افزايش ظرفيــت بنگاه هاى موفق 
و كارآفرين موجود در شهرســتان و توســعه 

سرمايه گذارى هاى مولد براى افزايش اشتغال.
تالش براى توانمندســازى بانوان روستايى 
بــا تأكيد بر ارتقاى ســطح دانش، بينش و 
مهارت آنان از طريق گسترش آموزش هاى 
فنى وحرفه اى، ترويجى و ايجاد كارگاه هاى 

خانگى و مشاغل مولد.
توجــه به اصل مهــم شايسته ســاالرى و 
پرهيــز از قــوم گرايى و توجــه به اصل 
ثبــات مديريت كارآمد و ايجاد يكپارچگى 
منطقــى بين مديران دســتگاه هاى اجرايى 
همكار براى تحقق اصل تعامل و همكارى 

بين بخشى در شهرستان.
اهتمام به بازگردانــدن ورزش قهرمانى به 
استان و احياى باشگاه ها و تيم هاى ورزشى 

(كشتى، فوتبال، صخره نوردى و...)

سپيده راشدى »
 محمدحســين وفايى از حــوزه انتخابيه 
همدان،فامنين و قهاونــد در يازدهمين دوره 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى ثبت نام كرده 

است. 
وفايى از سال 1369تا1370 كارمند اداره حقوق 
شهردارى همدان و پس از مهاجرت به تهران 
در زيــر مجموعه هاى ارگان هــاى حاكميتى، 
28 سال سابقه اجرايى در زمينه هاى فرهنگى 
(حوزه معضالت)، تبليغى (حوزه روحانيت)، 
اجتماعى (حوزه معيشت)، سياسى و رسانه اى 
داشــته و هنوز ادامــه دارد. در ادامه ماحصل 
گفت وگــوى ما را بــا اين كانديــداى جوان 

مى خوانيد. 
 هدفتان از حضور در عرصه انتخابات 

را بفرماييد؟
بنده ازحدود 22ســالگى در ســتاد اجرايى از 
نزديك مشــكالت و معضالت مردم را لمس 
كــردم و از دورترين شــهرها و روســتاها با 
گرفتارى ها و مسائل معيشتى مردم و معضالت 
آنها آشنا شدم و معتقد هستم نماينده تا فقر و 
مســائل را درك نكرده باشد كارى براى مردم 

نمى تواند انجام دهد. 
دغدغــه من شــرايط بهتر شــهر و اهميت 
و توجــه به ظرفيت جوانان اســت. يكى از 
اصولى تريــن و اساســى ترين مســائلى كه 
اســتان داشــته بى توجهى به منابع انســانى 
بوده اســت و اين دغدغه همواره بامن بود. 
همچنيــن خدمت براى ايثارگــران را جزو 
وظايف ذاتى خــود مى دانم چون ايثارگران 
را در شــهرمان مظلوم مى بينم. فراهم شدن 
زمينه منابع انســانى و تربيت مدير خالق و 
كارآمد و مديرى كه بتواند شرايط جامعه را 
به ســمتى تغيير دهد كه ما بتوانيم در نقطه 

شروع بيانيه گام دوم، قدم محكمى برداريم. 
براى رسيدن به اين مهم توان، تجربه، دغدغه 
و تحصيالت مهم است كه بنده اين ويژگى 

ها را در خود مى بينم. 
 نقاط ضعف نمايندگان فعلى از نظر 

شما چيست؟
يكى از مهمترين نقاط ضعف نمايندگان فعلى 
نبود وفاق است. نمايندگان باهم متحد نيستند و 
اين مسئله آسيب جدى و مهمى به استان وارد 
كرده است. وقتى همگرايى از بين برود، نگاه ها 
به سمت كار اصالحى حركت نمى كند استفاده 
از مشاوران خارج از استان و دلسوزى نكردن 
آنها براى اســتان نتيجه نبود اتحاد اســت كه 
نتيجه آن ناديده گرفتن ظرفيت هاى استان و از 
بين رفتن درآمد و اشــتغال است. قحط رجال 
ساختگى محصول همين تفرقه است مديران 

استان كنار يكديگر نيستند. 
*مردم همــدان را چقــدر اليق رفاه 

وآرامش مى بينيد؟
مردم همــدان داراى فرهنگ متمدنانه و تمدن 
بسيار غنى اســت. مقتصد بودن مردم همدان 

زمينه اى اســت بــراى اينكه بتوانيــم از آنها 
نيروهاى خالق در حــوزه تجارت و اقتصاد 
بسازيم. ثروت و رفاه نتيجه تجارت و اقتصاد 
اســت. زمانى كه رفاه و آرامش فراگير شــود 
آسيب اجتماعى، فحشا و دزدى از بين مى رود. 
مردم همدان عنصــر و ظرفيت بااليى در اين 
زمينه دارند اما متأسفانه مديريت كارآمد ندارند. 
وجود جوانان مستعد و 8 هزار شهيد استمرار 
راه شهدا در اين استان نشان مى دهد كه مردم 

همدان هميشه در صحنه بوده اند. 
 نقش زنــان در جامعه چقدر مهم 

است؟
زن معلم جامعه اســت. نقش اساســى زن در 
خانواده نمايان مى شــود؛ نقطه شــروع تمام 
توفيقات جامعــه و خانواده، مبدأ حب، عالقه 
و مودت اســت. نقش زن در خانه و خانواده 
منافاتــى با كار در عرصه اجتمــاع ندارد. زن 
در جامعــه ما نمود خيمــه ى زندگى جامعه 
و خانواده اســت، فعاليــت اجتماعى زنان با 
محوريت خانــواده در حوزه هــاى مختلف 

اجتماعى بسيار مؤثراست. 

 چه برنامه هايى براى جوان ها داريد؟ 
نماينــده بايد محــور حركــت ظرفيت هاى 
اجتماعى به سمت اهداف باشد و اهداف را از 
طريق ظرفيت هاى اجتماعى مطالبه كند. شعار 
ما همداِن جوان در صدر توسعه است؛ احصا 
مطالبات برعهده جوانان اســت؛ طرح ايده و 
مطالباتش را بيان كند و هر برنامه ريزى از سوى 
جوانــان از 2 معيار نبايد عقــل و دين خارج 
باشــد.  وظيفه نماينده اين اســت كه با وفاق 
بين نمايندگان برنامه را مطرح و به ســرانجام 
برســاند در نتيجه انگيزه و نشــاط در جوانان 

بيشتر مى شود. 
 ايرادات دولت فعلى براى معيشت؟

دولت در حوزه معيشت به وظايف خود عمل نكرد 
اشــتغال بايد وجود داشته باشد تا معيشت فراهم 
شود؛ بى برنامگى در حوزه اقتصاد ايجاد نااميدى و 
بى اعتمادى در مردم نتيجه رفتن به ســمت تفاخر 
و تجمل گرايى است. بايد در ميان مردم و با مردم 

زندگى كرد تا اعتمادشان جلب شود. 
 سخن آخر؟

از جوانان مى خواهم وارد عرصه تصميم گيرى 
شــوند؛ مملكت و توفيق براى جوان اســت 
خالقيت از ذهن جوان جوشــش پيدا مى كند. 
جوانان بايــد بخواهند مطالبه كنند؛ در صحنه 
وارد شــوند چون جوان موتور محرك جامعه 
است؛ جوانان كشور را مى توانند نجات دهند، 
از مردم و جوانــان مى خواهم چند ويژگى را 

معيار انتخاب نماينده خود قرار دهند؛
1- شجاعانه حرف بزند. 

2- در مقابل استكبار داخلى و خارجى بايستد.
3- پاى حرف مردم باشد. 

4- انقالبى باشد.
5-  بتواند در جامعه تحول ايجاد كند.
6-  ايمان داشته باشد و فاسد نباشد.

محمدحسين وفايى كانديداى حوزه همدان ،فامنين  و قهاوند

جوان موتور محرك جامعه است
■ مردم همدان نيروهاى خالق در زمينه تجارت و اقتصاد

افزايش بهره ورى اولويت كشاورزى همدان 
است

 كشت محصوالت زراعى با هدف افزايش بهره ورى از منابع طبيعى 
(آب و خاك) استان اولويت برنامه هاى كارى اين سازمان است. 

رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى همدان با بيان ايــن مطلب افزود: 
خردبودن اراضى، پراكندگى واحدهاى بهره بردار، باالبودن متوسط سن 
و پايين بودن سطح سواد بهره برداران و محدوديت منابع آبى از موانع و 

مشكالت عمده بخش كشاورزى استان است. 
منصور رضوانى جالل گفت: همدان از قطب هاى توليد گندم در كشور 
است و سال زراعى گذشــته رتبه نخست برداشت گندم را در كشور 

كسب كرد. 
به گزارش ايرنا، وى با بيان اينكه سال گذشته 392 هزار و 500 هكتار 
از اراضى اســتان به كشت گندم آبى و 323 هزار هكتار به كشت گندم 
ديم اختصاص داشــت، افزود: ميزان توليد گندم استان در سال گذشته 
افــزون بر 680 هزار تن بود كه 410 هــزار تن آن به صورت تضمينى 

توسط دولت از كشاورزان خريدارى شد. 
رضوانى جالل ادامه داد: طبق برنامه مصوب ســازمان جهادكشاورزى 
همدان، براى سال زراعى جارى 400 هزار هكتار از اراضى كشاورزى 
استان براى كشت گندم در نظرگرفته شده كه اين ميزان تا اواسط آبان 

حدود 324 هزار و 320 هكتار به زير كشت رفته است.
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خبر خبر

همايش شهر ايده هاى برتر 
در دانشگاه مالير برگزار شد

 همايش شهر ايده هاى برتر با حضور محققان، اساتيد، كارآفرينان 
و صاحبان ايده و فكر در تاالر حافظ دانشگاه ملى مالير برگزار شد.

اين همايش به ميزبانى دانشــگاه ملى مالير و با همكارى هسته علمى 
ســپاه ناحيه مالير، پارك علم و فناورى و مراكــز آموزش عالى اين 
شهرستان با هدف شناسايى و معرفى ايده هاى برتر و تبديل اين ايده ها 

به محصول، برگزار شد.
به گزارش ايسنا، معاون فرهنگى دانشگاه مالير در اين آئين اظهاركرد: 
اين همايش به مناسبت بزرگداشت شــهيد حاج قاسم سليمانى مرد 

ايده هاى مقاومت و روز اقتصاد مقاومتى و كارآفرينى برگزار شد.
حميد نورى هزينه تمام شــده، پيچيدگى ايده، امكان انجام در داخل 
كشــور، راندمان توليد يــا ارائه خدمات، زمــان موردنياز براى انجام 
مراحل مختلف، توصيف صحيح و بســط ايده، درك صحيح از نقاط 
قوت و ضعــف ايده و منحصر به فرد بودن ايده را از شــاخص هاى 

انتخاب ايده برتر عنوان كرد.
وى ادامه داد: 41 طرح و ايده به اين همايش ارســال شــد كه در اين 
همايــش 14 نفر از صاحبان ايــده در حوزه هاى مختلف طرح و ايده 
خــود را معرفى كردند و تمامى اين ايده ها مورد حمايت پارك علم و 

فناورى مالير قرار گرفتند.
جانشــين فرمانده سپاه ناحيه مالير نيز صاحبان فكر و ايده را افرادى 
با پويايى باال دانست كه با ذهن خالق و ايده هاى نوآورانه در شرايط 
سخت بن بست ها را شكسته و با برداشتن موانع، تهديدها را به فرصت 

تبديل مى كنند.
على اصغر فارســى گفت: به منظور حمايت از ايده هاى صاحبان فكر 
شوراى اقتصادى شهرستان را تشكيل مى دهيم و كارآفرينان را در اين 

شورا دعوت مى كنيم تا مشكالت آنان مطرح، پيگيرى و مرتفع شود.
فارسى، خواستار حضور و مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات شد 

و گفت: بايد مجلس انقالبى و قوى تشكيل شود.
رئيس مركز رشــد واحدهاى فناور مالير نيز ضمن اعالم حمايت از 
ايده هاى ارائه شده در اين همايش بيان كرد: پارك علم و فناورى به طور 
كامل از اين ايده ها حمايت مى كند تا اين ايده ها تجارى و به محصول 

تبديل شوند.
مظفر عســگرى با بيان اينكه پارك علم و فناورى مشــاوره هاى الزم 
را براى دانش بنيان شــدن ايده ها ارائه مى دهد، افزود: تسهيالت اوليه 

حمايتى را در اختيار صاحبان ايده و فكر قرار مى دهيم.

نمايشگاه صنعت آب و آبيارى كشاورزى در 
همدان برپا است

 دومين نمايشگاه صنعت آب و آبيارى كشاورزى و تأسيسات آب 
و فاضالب در محل شركت نمايشگاه هاى بين المللى همدان در حال 

برگزاري است. 
رئيس سازمان جهادكشاورزى همدان در اين آئين گفت: 90 درصد از 
اراضى مســتعد كشاورزى اين استان زير پوشش آبيارى نوين رفته اند 

كه اين آمار همدان را در رتبه سوم كشور قرار مى دهد. 
به گزارش ايرنا، منصور رضوانى جالل افزود: سطح اراضى آبى استان 
همدان 253 هزار هكتار اســت كــه 163 هزار هكتار آن براى اجراى 

آبيارى تحت فشار مستعد ارزيابى مى شود. 
وى با بيان اينكه اســتان همدان در استفاده از روش هاى آبيارى تحت 
فشار در 10 سال گذشته رتبه هاى نخست تا سوم را به خود اختصاص 
داده است، گفت: امسال نيز با استفاده از روش هاى آبيارى نوين براى 

افزايش بازدهى آبيارى در سطح مزارع تالش مى كنيم. 
وى با بيان اينكه ســاالنه 4 ميليون تن محصول گياهى در استان توليد 
مى شود، اظهار كرد: تا سال گذشته 107 هكتار گلخانه در استان همدان 
وجود داشت كه در سالجارى برنامه ريزى شده 36 هكتار ديگر ساخته 
شــود.  مديرعامل شــركت نمايشــگاه هاى همدان نيز گفت: در اين 
نمايشگاه 30 واحد شركت كننده از استان هاى تهران، اصفهان، كرمان، 
مركزى، فارس، البرز و همدان جديدترين طرح ها و محصوالت خود 
را در زمينه هاى سيستم هاى نوين آبيارى، ژئو ممبران، لوله و اتصاالت، 
پمپ هاى آب، فناورى بازيافت، تجهيزات ابزار دقيق، لوله و پلى اتيلن 

ارائه كرده اند. 
حميد گلپور افزود: با توجه به اهميت بى بديل كشــاورزى در اقتصاد 
اســتان و باالبودن ســطح تحت آبيارى، برگزارى چنين نمايشگاهى 
مى تواند به هرچه بهتر شدن آبيارى كشاورزى و بازيافت و استفاده از 

فاضالب ها و پساب ها كمك كند. 
وى افزود: اين نمايشگاه با همكارى سازمان جهاد كشاورزى، شركت 
آب منطقه اى و شركت هاى آب و فاضالب شهرى و روستايى استان 

در متراژى افزون بر 2 هزار متر مربع داير شده است. 

طرح توسعه مناطق گردشگرى اسدآباد
 در دست مطالعه است

 طرح توســعه مناطق گردشگرى عالوه بر روســتاى گردشگرى ملحمدره در مناطق 
ديگر چون دربند بوجين، خنداب و قاسم آباد جزو برنامه هاى بخش مركزى بوده و طرح 

مطالعاتى اين روستاها آغاز شده است.
بخشدار مركزى اســدآباد با بيان اينكه با اتمام طرح مطالعاتى روستاهاى فوق به محض 
آماده كردن زيرساخت اين روستاها به مناطق گردشگرى بخش اضافه خواهد شد، افزود: 
در گذشــته همه تمركز ما در روســتاها بر روى توانمندى هاى باغدارى، كشــاورزى و 

دامــدارى بود و از وجود ظرفيت هاى طبيعتگردى و بومگردى غافل بوديم اما امروز بايد 
عالوه بر توســعه اين بخش هاى اصلى، مباحث گردشگرى و بومگردى را به عنوان يك 

امكان جديد موردتوجه قرار دهيم.
ســليمان نظرى دوست در ادامه با اشــاره به اينكه از مجموع 71 روستاى بخش مركزى 
تنها راه هاى قمشانه- قاســم آباد، خنداب- قراكند و راه بين2  روستاى سياه گله- سوتپه 
در مجموع به طول 10/5 كيلومتر فاقد آســفالت بود، به ايســنا گفت: در حال حاضر راه 
روستايى قمشانه- قاسم آباد، خنداب و سوتپه در مرحله زيرسازى قرار دارد كه با مساعد 

شدن شرايط جوى، آسفالت روستاهاى مذكور انجام خواهد گرفت.
نظرى دوســت همچنين با اشاره به طرح توســعه گلخانه هاى بخش مركزى و آغاز 

عمليــات اجرايى كارخانه پودر قهوه در بخــش مركزى و كلنگ زنى اخير اين طرح 
ها خاطرنشــان كرد: افتتاح و بهره بردارى از طرح هاى فوق شامل شهرك گلخانه اى 
100 هكتارى منطقه چهاردولى با اعتبار 75 ميليارد تومان و اشتغالزايى هزار و 200 
نفر، شــهرك گلخانــه اى 40 هكتارى بهراز با اعتبار 30 ميليــارد تومان و با حداقل 
ظرفيت اشــتغالزايى 400 نفر و بزرگترين و مجهزترين خط توليد بســته بندى انواع 
پودر قهوه با ســرمايه گذارى افزون بر 70 ميليارد تومان توســط سرمايه گذار بخش 
خصوصى و اشــتغالزايى 300 خانوار در 2 شــيفت كارى به صورت مستقيم و هزار 
نفر به صورت غيرمســتقيم از نقش مؤثرى در اشــتغال جوانان شهرستان اسدآباد و 

بخش مركزى برخوردار خواهد بود.

اطالعيه

هيات بازرسى انتخابات شهرستان فامنين

ــات شهرســتان فامنيــن آمــاده دريافــت  هيــات بازرســى انتخاب
هرگونــه گــزارش تخلفــات و اخبــار انتخاباتــى در ســطح 

مى باشــد. شهرســتان 
تلفن ارتباط: 36824050- 36827012

تلفنكس:36824577

آگهى برگزارى مجمع عمومى 
(جامعه حرفه اى مهمان پذيرداران استان همدان) 

هيأت مديره جامعه حرفه اى مهمانپذيرداران استان همدان 

به استناد ماده 25 آيين نامه ايجاد اصالح تكميل درجه بندى و نرخ گذارى 
هيأت  مصوب 1394/6/4  آنها  فعاليت   بر  نظارت  و  گردشگرى  تأسيسات 
و  ايجاد  نحوه  دستورالعمل  ضوابط  اجراى  راستاى  در  وزيران  محترم 
شماره  به  ابالغى  ايران  گردشگرى  صنعت  حرفه اى  تشكل هاى  فعاليت 
952100/26671 مورخ 1395/8/10 و اصالحات بعدى ابالغى از سوى مقام 
عالى وزارت ميراث فرهنگى- گردشگرى و صنايع دستى از كليه اعضاى 
مجمع  در  ذيل  مدارك  داشتن  دست  در  با  مى شود  دعوت  مجوز  داراى 
عمومى جامع مهمانپذيرداران استان همدان كه در روز پنجشنبه مورخ 
آدرس  به  باباطاهر  هتل  سالن  محل  در  صبح  ساعت 10  رأس   98/12/15

همدان، ميدان باباطاهر، هتل باباطاهر برگزار مى گردد شركت نمائيد.
مدارك مورد نياز جهت شركت در مجمع عمومى

كارت شناسائى، مجوز فعاليت 
دستور جلسه

 انتخاب هيأت مديره و بازرس 
روابط عمومى شركت گاز استان همدان 

آگهى ارزيابى كيفى  نوبت اول
شركت ملى گاز ايران -  شركت گاز استان همدان (سهامى خاص)

مناقصه شماره 64-98 يك مرحله اى 
شماره مجوز: 7330,1398

موضوع مناقصه: اجراى شبكه توزيع گاز و نصب انشعابات فوالدى پلى اتيلن 
به صورت پراكنده در شهرستان فامنين 

شركت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات  پروژه مذكور را از طريق 
مناقصه به شرح ذيل به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد.

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه5/506/592/000 (پنج ميليارد و پانصد و شش 

ميليون و پانصد و نود و دو هزار) ريال مى باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 275/330/000 (دويست و هفتاد و پنج 

ميليون و سيصد و سى هزار) ريال مى باشد .
3-  مدت اجراى پروژه 365 روز مى باشد.

آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  عضو  بايد  متقاضيان   -4
www.setadiran.ir باشند

متقاضيان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهى به مدت 7 روز از مورخ 
98/11/27 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابى كيفى به 
www.setadiran. آدرس به  دولت  الكترونيكى  تداركاتى  سامانه  سايت 

ir مراجعه نمايند.
دوشنبه  روز   15 ساعت  تا  حداكثر  كيفى  ارزيابى  اسناد  تحويل  تاريخ 

1398/12/19 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسى مى باشد.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075 ،دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

آگهى مناقصه انتخاب پيمانكار 

شركت قند هگمتان

ــر دارد  ــدان) در نظ ــد هم ــه قن ــان (كارخان ــد هكمت ــركت قن ش
عمليــات مربــوط بــه كاركــرد لــودر و كمپرســى در داخــل كارخانه 

را بــه صــورت 24 ســاعته بــراى ســال 99 (بــه مــدت يكســال) بــه پيمانــكار واجد 
شــرايط واگــذار نمايــد. 

لــذا متقاضيــان مى تواننــد حداكثــر تــا پايــان وقــت ادارى روز سه شــنبه مــورخ 
ــه امــور بازرگانــى  98/12/6 جهــت دريافــت و تكميــل بــرگ شــرايط مناقصــه ب

شــركت بــه آدرس ذيــل مراجعــه نماينــد.
آدرس: همدان، كيلومتر 20 جاده همدان تهران- روبروى پليس راه شهيد خرمرودى 

تلفن: 081-34553253

تبليغــات  روز  آخريــن   
انتخاباتى  نامزدهــاى  قانونــى 
يازدهمين دوره مجلس شوراى 
اسالمى را در شــرايطى  پيش 
رو داريم كه هنــوز بيم و اميد 
رد و تأييــد نامزدهاى انتخاباتى 
از 48 ســاعت آينده بر فضاى 
كشور و استان حاكم است. در 
حالى كه لبه تيز شمشير نظارت 
فعلى  نماينــده   3 اســتصوابى 
مجلــس و بيــش از ده ها چهره 
مشــهور و معروف سياســى و 
اجتماعى را از گردونه رقابت ها 
حذف كرده اســت و جاى آنان 
را جوانان تحصيلكرده و باانگيزه 
با تعدادى بيش از 2 برابر ميزان 
پيش بينى ها براى رقابتى نزديك 

و حســاس پر كرده است اما رد صالحيت ها 
و استقبال ضعيف نخبگان سياسى و اجتماعى 
بــراى نام نويســى و حضــور در اين عرصه 
پيش بينى تبليغات و اســتقبال نه چندان گرم از 
هفته تبليغاتــى را متصور كرده بود. تصويرى 
كــه حتى جوانان پرتعداد و باانگيزه حاضر در 
عرصه رقابت ها هم نتوانستند يخ آن را باز كنند 
و حال بايد بــراى حضور حداكثرى مردم در 

پاى صندوق  هاى رأى دست به دعا باشيم.
امــا در اين هفتــه هر از چنــدى حرف هاى 
ضدونقيضى از رد و تأييد صالحيت ها گرفته 

تا انصــراف و ائتــالف كانديداها با همديگر 
نقل محافل سياسى  شــد. خبرهايى كه شايد 
داغ ترين آن در ســاعات پايانى دوشنبه  شب 
مبنــى بر تأييــد 2 چهره نام آشــنا از 2 حوزه 
انتخابيه همدان و فامنين و بهار و كبودراهنگ 

سوژه داغ رسانه ها شد.
بر اين مبنا روز دوشــنبه چندين منبع خبرى، 
از تأييــد صالحيت على يعقوبــى داوطلب 
انتخابات در حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ 
خبر دادند و يعقوبى نيــز اين مطلب را تأييد 
كرد، اما تاكنون اين تأييد صالحيت به اســتان 

ابالغ نشــده و كد داوطلبى بــراى وى صادر 
نشده است.

به گفته يعقوبــى،  پس از پيگيرى هاى وى در 
شوراى نگهبان و ارائه اسناد جديد، به صورت 
شــفاهى به وى تأييد صالحيت ابالغ شده و 
اعالم شده اســت كه تأييد صالحيت به استان 
ابــالغ خواهد شــد و وى مى توانــد رقابت 

انتخاباتى خود را آغاز كند.
اين اعالم شفاهى دليلى شــده تا وى اقدامات 
تبليغاتى خود را با اعالم خبر به رسانه  ها آغاز كند 
و خبر تأييد صالحيت وى در سطح وسيعى در 

رسانه ها از جمله همدان پيام منتشر شود.
به دنبال انتشار اين خبر در شهرستان هاى بهار 
و كبودراهنگ، طرفــداران وى اقداماتى براى 
راه اندازى ســتاد و فعاليت انتخاباتى داشــتند 
كه ايــن اقدامات بــا تذكر جدى دادســتان 

كبودراهنگ و برخورد ســريع وى در 
تعطيلى و جمع آورى آنها مواجه شده 

است.
امــا خبر تأييدها به اينجا ختم نشــد 
و روز گذشــته خبر 2 تأييد ديگر از 
اســتان نيز در كنار بيش از 30 تأييد 
از چهره هاى مشهور كشور از جمله 
مطهرى در رســانه ها و شــكبه هاى 
شــد.  دســت  به  دســت  اجتماعى 
چنانچه در حــوزه انتخابيه همدان و 
فامنين خبر تأييــد يكى از چهره هاى 
نام آشــنا و در بهــار و كبودراهنگ، 
ديگــر چهــره اى كه در ابتــدا تأييد 
صالحيــت و ســپس رد صالحيت 
شــده بود، فضــاى انجمــاد خبرى 
استان را مقدارى آب كرد. اما طولى 
نكشــيد كه خبرگزارى فارس به نقل 
از شــوراى نگهبان در اطالعيه اى خبرهاى 
منتشــره در رســانه ها مبنى بر تأييد حدود 
30 تــن از كانديداهاى رد صالحيت شــده 
را تكذيــب كرد تــا هالــه اى از ابهام براى 
داوطلبــان رد صالحيت شــده و طرفداران 

چشم انتظار آنان به وجود آيد.
ابهامــى كه حداقــل براى 48 ســاعت آينده 
همچنان بــراى طرفداران نامزدهاى حاضر در 
انتخابــات و رد صالحيت شــدگان و يا عدم 
احرازى اســتمرار خواهد يافت تا دليل اعالم 
خبر تأييد و رد صالحيت آنها و انتشار فراوان 
اين خبرها در رسانه هاى رسمى و غيرسمى و 
بسيارى از خبرگزارى ها آشكارتر شود. براى 
روشن شدن بخشى از اين واقعيت ها بايد 48
ساعت آينده را نظاره گر بود و فضاى حاكم بر 

كشور و استان را رصد كرد.

تأييد صالحيت هاى جديد در هاله اى از ابهام
■  شوراى نگهبان در اطالعيه اى خبر رسانه ها در تأييد برخى نمايندگان رد صالحيت را تكذيب كرد

■  يعقوبى و چند كانديداى ديگر در انتظار تأييد صالحيت

*شعار تبليغاتى
-مردمى، واليى، انقالبى

*فعاليت هاى علمى و پژوهشى:
داراى مقاله علمى در دانشگاه گلستان (علوم مديريت نوين)

داراى مقاله علمى در دانشگاه فرهنگيان تهران (مديريت و اقتصاد جهانى)
داراى مقاله علمى در دانشگاه استانبول تركيه (جهانى سازى تجارت مالى و 

آموزش)
تأليف كتاب «ويژگى هاى كميته حسابرسى» با موضوعيت (تأثير ويژگى هاى 
كميته حسابرسى بر عملكرد مالى شركت هاى پذيرفته شده در بورس اوراق 

بهادار تهران)

*سوابق اجرايى و كارى:
و  همدان  استان  ايران  ملى  بانك  در  بانكى  و  مالى  اجرايى،  سوابق  داراى 

پست هاى مديريتى
معاونت دبيرخانه، معاونت معامالت و اعتبارات، مسئوليت وصول مطالبات شعبه 
ممتاز مركزى همدان و رياست كارگزينى و ارتباطات بانك ملى شعبه مركزى 

ممتاز همدان
مورد حمايت آزادگان، جانبازان و خانواده هاى معظم شهدا

* اهداف و برنامه ها:
- نخستين هدفم تفكيك 2 شهرستان بزرگ استان همدان در قالب 2 حوزه 
انتخاباتى كه هر كدام داراى يك نماينده باشند و درمجموع داراى 2 نماينده 
شوند كه مردم بزرگوار اين 2 حوزه از قابليت هاى بومى خود بهتر و بيشتر 

استفاده نمايند. 
- با حضور خود يك نماينده به تعداد نمايندگان دلسوز مردمى براى تصويب 
شدن طرح هاى مردم محور با معيار قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران اضافه 

شود. 
- تدوين طرح هاى نوين براى جامعه و كشور كه خأل قانونى براى برخى امور 

مهم و جارى كشور وجود دارد. 

- تدوين طرح هاى اصالحى براى قوانين موجود كه به روز نشده اند و ضعف 
اصالح  نظير  است،  شده  كشور  مختلف  چرخه هاى  كندبودن  موجب  قانونى 

قانون نظام ادارى و استخدامى كشور در3 بعد:
الف) همسان سازى حقوق بازنشستگان كشورى و لشكرى 

ب) يكسان سازى حقوق فرهنگيان با ديگر كاركنان ادارات دولتى
محوريت  كه  دولت  كاركنان  شغلى  ارتقاى  و  انتصابات  نحوه  اصالح  ج) 
كاركنان  كه  شود  گنجانده  آن  در  مردم محور  و  مشترى مدارى  ارزشيابى 
حقوق  و  امتياز  را  آنها  ورود  و  باشند  رجوع  ارباب  حضور  مشتاق  دولت 

تلقى نمايند. 
پيگيرى هاى دقيق و مستمر و اجراى كامل تحقيق و تفحص در امور كشورى 
به طور مطلوب كه در همه جاى كشور از قوانين برتر، به صورت عادالنه و 
در  آب خيزدارى  قانون  اجراى  بر  نظارت  نظير  باشند،  برخوردار  مساوى 
قانون   48 اصل  قانون  با  هم راستا  و  قانون  اين   29 ماده  و  كشور  سطح 

اساسى كشور. 
د) اصالح قانون صدور مجوز كسب و كار و پيشه 

-  داشتن 3 قطب بزرگ:
الف) سفالگرى

 ب) محصوالت زراعى به ويژه سيب زمينى و سير 
 ج) وجود غار عليصدر در حوزه انتخابيه ما براى رشد و شكوفايى اقتصادى و 
اجتماعى به ما كمك مى كند روزهاى خيلى بهترى براى مردم حوزه انتخابيه 

خود رقم بزنيم به حول قوه الهى و تالش مستمر. 
از تمام كسانى كه در اين حوزه در عرصه رقابت باقى مانده اند، دعوت مي كنم 

همانند دوستانى باشند كه براى يك هدف وارد عرصه شده اند.
رعايت قوانين و مقررات انتخاباتى را و پيش از آن اصول حرفه اى و اخالق 
انتخاباتى را به نحو احسن به نمايش بگذاريم؛ زيرا اين مرحله آزمونى است 

كه مردم قضاوت مى كنند. 
كسانى كه مى خواهند براى مردم قانون وضع كنند ابتدا خودشان بايد مقيد به 
رعايت قانون، اصول اخالقى و رفتار انتخاباتى باشند و هر كدام از اين عزيزان 
كه مورد اقبال عمومى قرار گرفت، مورد قبول و پذيرش بقيه رقيبان خواهد بود 

و او را در امر نمايندگى، تمام رقيبان يارى نمايند. 

آزاده آزاده 

سلمان رضايىسلمان رضايى
نمـاينده اىنمـاينده اى

 در تراز گام دوم انقالب در تراز گام دوم انقالب

متولد 1344- روستاى همه كسى از توابع بخش صالح آباد شهرستان بهار 
تحصيالت: رشته حسابدارى در مقطع كارشناسى و داراى دانشنامه كارشناسى ارشد در رشته حسابرسى
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معاون وزير ارتباطات:
اختالل اينترنتى نداريم، حمله سايبرى است

 از گوشــه و كنــار، اخبارى مبنى  بر حمــالت هكرى و حمله به 
زيرساخت هاى كشور شنيده مى شود و هفته گذشته نيز گسترده ترين 
حمله تجربه شده در تاريخ ايران عليه زيرساخت هاى كشور اجرا شد 
كه به گفته مســئوالن شركت ارتباطات زيرساخت ايران، پيش از اين 

نظير نداشته است.
معاون وزيــر ارتباطات و فناورى اطالعات درباره حمالت گذشــته 
سايبرى به زيرساخت هاى كشــور به ايسنا گفت: ما نگرانيم با حمله 
كارى كنند كه كيفيت اينترنت كاهش يابد و از اين طريق اين نگرانى 

ايجاد شود كه خود حاكميت كيفيت را پايين مى آورد.
اميــر ناظمى درباره حمالت چند روز گذشــته به زيرســاخت هاى 
كشــور بيان كرد: اين روزها حمالت سازمان يافته از خارج از كشور 
به زيرســاخت ها انجام مى شــود و حجمش بسيار گسترده است و با 
يك رشد نمايى دارد. اين حمالت در اين سطحى كه االن وجود دارد، 
هيچ وقت نبوده و پيك حمالت نسبت به كل ماكزيمم تاريخ گذشته، 

از هفته پيش 2 برابر شده است.
وي بيان اين كه شــركت ارتباطات زيرســاخت كشور اين موضوع را 
كنترل مى كند كه حمالت از بيرون به داخل كشور وارد نشود، افزود: 
مقابله با اين حمالت DDoS با استفاده از يك سپر محافظ است كه 
ما زيرســاخت هاى داخل را در برابر حمالت بيرون محافظت كنيم، 
البته اين بدان معنا نيست كه همه حمالت از خارج كشور است، بلكه 
از داخل هم حمالتى داريم. از طرفى برخى ديتاســنترهاى ما تاكنون 
بــا چنين حمالتى مواجه نبوده اند و آمادگى الزم را هم نداشــتند كه 

بخواهند با اين حمالت برخورد كنند.
رئيس ســازمان فناورى اطالعات با اشــاره به اينكه كيفيتى كه مردم 
دريافت مى كنند، تحت تاثير قرار گرفته اســت، خاطرنشــان كرد: در 
اين شرايط و زمانى كه فشار اين اندازه زياد است به طورى كه موجب 
مى شــود كيفيت اينترنت كاهش يابد، كافى است اين شايعه هم ايجاد 
شــود كه دولت اينترنت را قطع كرده كه متأسفانه پذيرفتنش هم براى 

مردم راحت است.

دبير انجمن واردكنندگان موبايل:
دارندگان گوشى هاى سامسونگ و ال. جى نگران نباشند

 در پى انتشــار اخبار مربوط به تغيير تابلوى شــركت هاى سامســونگ و ال. جى در 
ايــران، دبير انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبى گفت: اين مســأله مربوط 
به لوازم خانگى اســت و در ارائه خدمات و گارانتى گوشــى هاى موبايل تغييرى ايجاد 

نخواهد شد.
در روزهاى گذشــته تغيير تابلوهاى سامســونگ و ال .جى از سطح شهر و فروشگاه ها 
خبرســاز شــد و در پى آن رئيس هيأت مديره انجمن لوازم صوتــى و تصويرى ايران 

اعالم كرد كه اين برندها با نام هاى ســام و جى پالس جايگزين مى شود. دليل اين تغيير 
نيز از ســوى رئيس هيأت مديره اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى،  حضور ناو كره اى در 

خليج فارس و افزايش قاچاق عنوان شده است.
در اين ميان هم مقامات صنفى و هم شــركت سامســونگ درباره ارائه خدمات پس از 
فــروش و گارانتى به خريداران قبلى خود اطمينان خاطر دادند. اما براى برخى مخاطبان 
درباره احتمال تغيير در بخش خدمات مربوط به گوشى هاى همراه اين برندها ايجاد شده 
بود كه به گفته دبير انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبى از حدود 2 ســال 
پيش خدمات پس از فروش تلفن هاى همراه از سوى شركت هاى واردكننده ارائه مى شود؛ 

بنابراين تغييرى در اين زمينه رخ نمى دهد.

امير اســحاقى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: سازمان حمايت ضابطه مشخصى درباره 
ارائــه خدمات پس از فروش دارد كه طبق آن شــركت هاى واردكننــده به دولت تعهد 
محضــرى مى دهند كه تمامى موارد مرتبط با خدمــات كااليى كه مى خواهند وارد كنند 
مربوط به شركت است. وى با بيان اينكه شركت هاى واردكننده طبق تعهدشان موظف به 
ارائه خدمات هستند، گفت: نحوه ارائه خدمات و سرويس به شركت ها مربوط مى شود، 
اما با توجه به نظارت شديد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مشكلى در 
اين زمينه وجود ندارد. به گفتــه وى درحال حاضر خريداران مى توانند كد آى.ام.اى.آى 
محصول خريدارى شــده را به #7777* پيامك  كنند و اطالعات مربوط به وضعيت و 

مدت گارانتى، شركت واردكننده و شركت گارانتى را دريافت كنند. گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

 شــركت در انتخابات تنها طرفدارى 
از نظــام تلقى نمى شــود بلكه به حفظ 
تماميــت ارضى كشــور و امنيت منجر 
مى شــود، زيرا دشــمن با اين تصور كه 
مردم پاى نظام نيســتند، شرايط را براى 

دسيسه هاى جديد مهيا مى بيند.
يك كارشــناس مســائل حقوقى با بيان 
ايــن مطلب گفت: پس از گذشــت 40
ســال از پيروزى انقــالب، در موقعيت 
حســاس كنونى هستيم و هركسى كه به 
سرنوشــت ايران، پرهيز از جنگ و حل 
مشــكالت كشــور عالقه مند و اميدوار 
اســت با حضورش در انتخابات مجلس 
بســيار به حل آن كمك خواهد كرد؛ در 
واقع شركت در انتخابات تنها طرفدارى 
از نظــام تلقى نمى شــود بلكه به حفظ 
تماميــت ارضى كشــور و امنيت منجر 
مى شــود زيرا دشــمن با اين تصور كه 
مردم پاى نظام نيســتند، شرايط را براى 

دسيسه هاى جديد مهيا مى بيند.
ســيدمحمد معصومى حضور نداشــتن 
مردم در انتخابات را با افزايش تحريم ها 
عليــه ايران برابر دانســت و به ايســنا 
گفت: وقتى انتخابات با مشاركت باالى 
50 درصد به باال برگزار شــود دشمنان 
ذهنشــان به ســمت راهى جز تحريم 

برمى گــردد و مردم بايد اين مســأله را 
جــدى بگيرند كه انتخابــات مجلس به 
حفظ نظــام برنمى گــردد بلكه موجب 
حفــظ امنيت و تماميت اراضى كشــور 

مى شود.
معصومى اظهار كــرد: در رأى دادن به 
اينكه كانديدايى تنها خوب و پاكدست 
اســت، اكتفا نكنيم بلكه بايد تخصص 
فرد را هم درنظر بگيريم زيرا مجلس و 
كشور به فرد متخصص و آگاه در حوزه 
علوم سياسى و قوانين نياز دارد همچنين 
بحث هسته اى را نيز بايد مدنظر قرار داد 
در ضمــن نماينده منتخــب بايد روابط 
عمومى خوب و بااليى داشــته باشد كه 

مؤلفه بسيار بااهميتى است.
وى خاطرنشــان كرد: 40 سال پيش ما 
انقالبى داشــتيم كه احتمــال وجودش 
و  داد  رخ  منتظــره  غيــره  نمى رفــت، 
شگفت  زده  را  جهان  اطالعاتى  نهادهاى 
كرد، اين انقالب بهترين انقالبى اســت 
كه بهترين پيش بينى ها براى فروپاشــى 
آن يك ســاله بود و حتــى منتظر بودند 
به 6 ماهگى هم نرسد، در واقع دشمنان 
40 ســال است شكســت و نابودى آن 
را پيش بينــى مى كنند امــا هرگز آن را 

نمى بينند.

معصومى با بيان اينكه 40 سال پرتالطمى 
داشــتيم و تاريــخ انقالب ما انســان ها 
را شــگفت زده مى كنــد، گفــت: تمام 
نظريه هــاى غربى بر پايه ماترياليســتى، 
پوزيتويستى و انسان گرايانه است، براى 
خدا و مؤلفه هــاى دينى و ماورايى هيچ 
ارزشى قابل نيستند و مؤلفه هاى هويت 
ايرانى را نمى شناســند كه همين مسأله 

دليل تحليل هاى اشتباه آنها است.
وى افــزود: با بررســى دفــاع مقدس، 
طرح هاى  و  شــهرها  ســقوط  ترورها، 
دشــمنان بيرونى متوجه مى شويم تمام 
اين 40 ســال يك نكته مثبت و مشــابه 
دارد و آن هم اين اســت كه اين نظام را 
مردم خواستند كه نظام پيروز شود، بماند 
و دشمنان هم خيلى در تالش هستند تا 
اين مؤلفه را از انقــالب جدا كنند، اگر 
اين انقــالب پيروز شــده و امتداد پيدا 
كرده به اين دليل اســت كه مردم آن را 

خواسته اند.
ايــن كارشــناس مســائل سياســى اظهــار 
كــرد: يكــى از فرماندهــان حــزب بعــث 
ــل  ــته» نق ــاى شكس ــاب «مداره در كت
ــد  ــداد بن ــى تع ــا حت ــه م ــد "ك مى كن
پوتين هــاى ســربازان ايرانــى را هــم 
موجــب  عامــل   3 امــا  مى دانســتيم 

ــارت اســت  ــه عب ــا شــد ك شكســت م
از مــردم ايــران ناگهانــى، غيرمنتظــره و 
ســريع ســرباز شــدند، امام خمينــى(ره) 
رهبــرى  را فراتــر از آن چيــزى كــه مــا 
در  و  داد  انجــام  مى كرديــم،  تصــور 
ــر  ــا درگي ــا م نهايــت شــيعيان عــراق ب
شــدند و ســتون پنجــم ايــران در عــراق 
را محاســبه نكرديــم.  بنابرايــن تــا روزى 
كــه مــردم ايــن نظــام را بخواهنــد ايــن 

ــد. ــالب مى مان انق
معصومــى با اشــاره به ترور ســردار 
ســليمانى اذعان كرد: دشــمن بســيار 
هوشمندانه سردار سليمانى را ترور كرد 
زيرا او را خيلى زودتر مى توانستند ترور 
كنند اما درســت در زمانــى كه مردم به 
دليــل گرانى بنزين اعتراض داشــتند و 
از طرفــى ديگر طرف ايرانــى هنوز به 
معاهدات خــود در برجام پايبند بود كه 

خود اين مســأله موجب دلسردى مردم 
شده بود، سردار سليمانى را به شهادت 
رساند زيرا تصور داشتند مردم پاى نظام 

نيستند.
وى افــزود: با وجود اين مشــكالت و 
مسائل رســيديم به انتخابات مجلس كه 
شــأن مهمى دارد زيرا بقيه قوا اجرايى 
هســتند اما قانون گــذارى و نظارت با 
مجلس اســت و قانون گذارى درســت 
موجب سيستم درســت مى شود كه در 
اين 40 ســال مجلس هايى كه داشــتيم 
نه تنها سيستم را تقويت نكردند بلكه اگر 
اين 8 سال گذشــته مجلسى نداشتيم از 
اين موفق تر بوديم، واقعًا اين دو مجلس 

آخر درجه پايينى داشتند.
عضو هيأت علمى گروه معارف دانشگاه 
علوم پزشكى ابن ســينا بيان كرد: تا پيش 
از مجلس هشــتم داراى فراكسيون هاى 

قــوى و اكثريت در مجلــس بوديم اما 
در مجلــس نهم و دهــم اصولگرايان و 
اصالح طلبان صاحب فراكســيون 50+1
نبودنــد و بدين ترتيب يك فراكســيون 
مســتقل ايجاد شد كه بيشــتر به دنبال 

كسب ثروت بودند.
وى با بيان اينكــه در همدان انتخاب از 
ميان كانديداها سخت است، خاطرنشان 
كرد: يكــى از ايرادهايى كه در انتخابات 
به همدان وارد اســت، نبــود كانديداى 
اصالح طلب در ليست نامزدهاى مجلس 
اســت زيرا آنها هــم طرفدارانى دارند؛ 
بنابراين بايد به يك جناح سياسى ديگر 
هم فضا داده مى شــد، كشــور ما داراى 
جناح هاى سياســى مختلف اســت اما 
حذف رقيب به هر صورت خطا اســت 
و 20 ســال بعد هزينه سنگينى خواهد 

داشت.

يك حقوقدان:

نتيجه شركت در انتخابات 
حفظ امنيت و تماميت ارضى كشور است

كانديداى يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
حوزه همدان ،فامنين و قهاوند

اسالمى 

دكتـر دكتـر 
رسول اسدى منشرسول اسدى منش  

■ تحول در حوزه سالمت
■ افزايش مصوبات علمى در مجلس

■ رفع موانع پيشرفت و توسعه
■ تقويت كميسيون بهداشت و سالمت مجلس

■ افزايش تبادالت علمى كشور با دنيا
برنامه هاى پيشنهادى:برنامه هاى پيشنهادى:

■ تحرك علمى بخشى علمى به كميسيون بهداشت و سالمت
■ حمايت و پيگيرى از تحول در حوزه بهداشت و سالمت

■ پيگيرى اجراء كامل طرح بيمه همه افراد جامعه
■ حمايت از طرح هاى پويا بخشى و نشاط آور در جامعه

■ حمايت از اشتغال جوانان و زنان جامعه
■ حمايت از اشتغال جوانان و زنان جامعه

■ ايجاد اتاق در راستاى رفع موانع پيشرفت
■ تداوم، برتر بيانيه گام دوم انقالب

■ حمايت از محيط زيست سالم
■ تقويت روابط بين المللى با حفظ عزت و اقتدار ايران اسالمى

رزمه و سوابق دكتر رسول اسدي منشرزمه و سوابق دكتر رسول اسدي منش
فارغ التحصيل رشته تكنولوژى راديولوژى دانشگاه تهران1367
فارغ التحصيل  رشته دكتراى داروسازى  دانشگاه تبريز 1374 

سابقه حق التدريس  آموزش پرورش منطقه 6 تهران 
عضويت فعال جهاد دانشگاهى و بسيج دانشجويى در طول دوران تحصيل 

سابقه 13 ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس  عمليات هاى كربال و والفجر 4
■ مدير و موسس و مسئول فنى داروخانه به مدت 22سال 
■ مسئول نظارت بر داروهاى مخدر و تحت كنترل استان

■ مسئول واحد بازرسى ويژه معاونت غذا و دارو استان 
■ دبير كميته واگذارى  فضاى فيزيكى  داروخانه  مراكز درمانى 

■ كارشناس معتمد دانشگاه در امور واگذارى و پرونده هاى قضايى 
■ دبير كميته  پدافند غير عامل  معاونت غذا و دارو همدان 

■ تدوين آيين نامه فعاليت عطارى ها در استان همدان
■ داروساز  نمونه دانشگاه علوم پزشكى همدان 

■ داروساز نمونه سازمان پزشكى همدان 
■ منتخب داروسازان همدان 

■ عضو مجمع داروسازان ايران 
■ عضو فعال بسيج جامعه پزشكى 

■ عضو فعال بسيج كاركنان علوم پزشكى 
■ سابقه فعاليت حرفه اى در رشته فوتبال  در سطح باشگاهى 

■ عضو تيم منتخب دانشجويان علوم پزشكى  تهران و تبريز در ايام تحصيل و 
كسب عناوين قهرمانى 

■  عضو تيم پيشكسوتان الوند همدان 
■ مسئول واحد نظارت ، بازرسى و رسيدگى به شكايات دارويي در حال 

حاضر 
■  رئيس اداره  فنى و نظارت بر مواد و فرآورده هاى دارويى
خير نمونه هالل احمر جمهورى اسالمى ايران  سال  139 8

↓ شهري قشنگ با انتخابي اصلح
↓ انتخاب درست - اينده ايي روشن

↓ ساده زيست و پاكدست 
↓ مبارزه با پديده آقازادگى

↓ شجااع  ومردم وفادار باشد ' و  درد كشيده  
↓ مبارزه ' رانت خواري و فساد 

↓ محيط زيست از اولويت هاي من است

ل ا انتخا ا ققشنگنگ ↓ش

م د ی ا دم  ت  ت و سال م  د ی ا دم  ت  ت و سال  

كد نامزدى:128
اهداف و پيشنهاد
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خليل زاده: 
استقالل به «داور» باخت نه االهلى

  اســتقالل در بازى با االهلى عربســتان نمايش خوبى را به اجرا 
گذاشت و تنها به اشتباهات داور باخت. 

سرپرست باشگاه استقالل پس از پايان ديدار استقالل ايران و االهلى 
عربستان كه با شكست 2 بر يك آبى پوشان به اتمام رسيد، اظهار كرد: 

استقالل به حريف خود نباخت بلكه بازى را به داور باخت. 
اســماعيل خليل زاده گفت: استقالل حاكم مطلق توپ و ميدان بود و 

بيش از 80 درصد بازى را در اختيار داشت. 
وى افزود: اســتقالل در بازى با االهلى عربســتان تعــداد زيادى از 
بازيكنان خود را در اختيار نداشت و دست فرهاد مجيدى بسته بود. 

خليل زاده درباره مهاجم اهل مالى استقالل نيز تأكيد كرد: شيخ دياباته 
در خارج از كشــور تمرينات درمانى خود را پشــت سر مى گذارد و 

ظرف 8 روز آينده به ايران بازخواهد گشت. 

اسكوچيچ
 تماشاگر ويژه بازى االهلى و استقالل بود

 دراگان اسكوچيچ سرمربى تيم ملى فوتبال ايران تماشاگر ويژه بازى 
االهلى عربستان و استقالل بود. 

االهلى عربستان و استقالل تهران در كويت و در چارچوب هفته دوم 
مرحله گروهى مسابقات ليگ قهرمانان آسيا به مصاف يكديگر رفتند 

كه در پايان با برترى تيم عربستانى خاتمه يافت. 
دراگان اسكوچيچ سرمربى تيم ملى فوتبال ايران طبق وعده اى كه داده 
بود براى تماشاى اين مســابقه خود را به كويت رسانده تا از نزديك 

شاهد بازى نماينده فوتبال كشورمان باشد. 
اسكو روز گذشته نيز تماشاگر بازى الشارجه و پرسپوليس در امارات 

نيز بود. 

فيفا تبانى در انتخابى جام جهانى در آسيا را 
بررسى مى كند

 نماينده هاى فيفا و AFC به بررســى تبانــى در ديدار ميانمار و 
قرقيزستان در انتخابى جام جهانى قطر مى پردازند. 

به گزارش ايســنا و به نقل از فاكس، ميانمــار در يكى از ديدارهاى 
انتخابى جام جهانى 2022 قطر و جام ملت هاى آســيا چين با 7 گل 
برابر قرقيزستان شكست خورد. حاال نماينده هاى فيفا و AFC به دنبال 
احتمال تبانى در اين ديدار هســتند و اتفاقات ايــن ديدار را با دقت 
بررســى مى كنند. مقامات فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا به تازگى از 
ميانمــار بازديد كردند تا در مورد هرگونه تبانى كه ممكن اســت در 

جريان رقابت هاى مقدماتى جام جهانى رخ داده باشد، تحقيق كنند. 

بازگشت هيجان به قاره اروپا
 مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان اروپا از شب گذشته آغاز  شد. 

ليگ قهرمانان اروپا دوباره پس از 2 ماه از سر گرفته  شد. در نخستين شب 
اتلتيكو مادريد به مصاف ليورپول مدافع عنوان قهرمانى رفت و دورتموند 
با پارى سن ژرمن بازى كرد. امشب نيز 2 ديدار برگزار مى شود كه تاتنهام 

ميزبان اليپزيك است و آتاالنتا از والنسيا پذيرايى مى كند. 

شكست خانگى چلسى برابر يونايتد
 منچستريونايتد توانست چلسى را در استمفوردبريج شكست دهد. 
در ادامه ديدارهاى هفته بيست وششم رقابت هاى ليگ برتر انگليس يك 
ديدار برگزار شد كه در آن منچستريونايتد به ديدار چلسى رفت كه اين 
ديدار با 2 گل به سود منچستريونايتد به پايان رسيد. آنتونى مارسيال و 

هرى مگواير توانستند 2 گل يونايتد را به ثمر برسانند. 

تيم هاى همدانى در رقابت هاى جام حذفى 
تنيس كشور

 مسابقات جام حذفى تنيس كشــور گراميداشت سردار سليمانى 
آغاز شد. 

رقابت هاى جام حذفى تنيس كشــور بزرگداشت سردار سليمانى از 
ابتداى هفته جارى در جزيره كيش آغاز شد. اين مسابقات با حضور 
90 تيم از سرتاسر كشور و زير نظر فدراسيون تنيس كشورمان برگزار 

مى شود. 
ــدگان همــدان  ــا نماين ــى و چــاووش راه بن ــاى شــهيد همدان تيم ه
در ايــن مســابقات هســتند كــه در دور مقدماتــى مرحلــه گروهــى 
رقابــت خــود را آغــاز كرده انــد. تيــم شــهيد همدانــى در نخســتين 
مســابقه گل گهــر ســيرجان را 3 بــر صفــر شكســت داد و در 
ــان را از  ــان اصفه ــم باالب ــك تي ــر ي ــا نتيجــه 2 ب ــدار ب ــن دي دومي
ــى قطعــى  ــه نهاي ــه مرحل ــود خــود را ب پيــش رو برداشــت و صع
ــروه  ــينى گ ــراى صدرنش ــدار و ب ــومين دي ــم در س ــن تي ــرد. اي ك

خــود رقابــت خواهــد كــرد. 
همچنيــن تيــم چــاووش راه بنــا در نخســتين ديــدار خــود مقابــل 

فوكــس تهــران نتيجــه را واگــذار كــرد. 

قضاوت 3 داور كشتى استان دركشور 
3 داور كشتى استان همدان براى قضاوت در مسابقات كشتى آزاد 

قهرمانى نوجوانان كشور انتخاب شدند. 
رئيــس كميتــه داوران هيــأت كشــتى اســتان بــا اعــالم ايــن مطلــب 
آزاد  و  فرنگــى  كشــتى  رقابت هــاى  گفــت:  همدان پيــام  بــه 
نوجوانــان قهرمانــى كشــور روزهــاى 17 تــا 22 اســفندماه در شــهر 

ــود.  ــزار مى ش ــدس برگ ــهد مق مش
ــتى  ــيون كش ــالم فدراس ــر اع ــرد: بناب ــان ك ــان بي ــوش چلويي داري
ــوش  ــى و داري ــزدك گيت ــى، م ــته فرنگ ــن در رش ــعود چوبي مس
چلوييــان در رشــته آزاد ايــن دوره از مســابقات را قضــاوت 

ــرد.  ــد ك خواهن

1

2

پيشخوان
انجام ليگ پومسه بانوان 
در خانه تكواندو همدان

 مســابقات ليگ پومسه استان در خانه تكواندو همدان برگزار شد و 
برترين ها معرفى شدند. 
رده سنى زير12 سال:

1- هستى گوهرى ............................................... (استاد عاطفه عليزاده)
2- نيكى ناصرى......................................................  (استاد بابا حيدرى)
3- ستايش سلطانى .......................................................... (استاد اقبالى)

رده سنى 12تا14 سال:

............................................................. (استاد وهابى) 1- كيانا بيات فرد 
2- كيميا عبادى ................................................... (استاد عاطفه عليزاده)
3- نرگس كريمى ............................................................ (استاد وهابى)

رده سنى 15تا17سال:
........................................ (استاد فاطمه عليزاده) 1- فاطمه عظيمى اطهر 
2- آيسا اسالمى روشن .................................................. (استاد حسينى)
........................................................... (استاد رضايى) 3- مبينا كاوه مجد 

رده سنى 18تا30 سال:
.................................................. (استاد فاطمه عليزاده) مهديس افشارى 

تيمى زير14 سال:

1- تيم هيرو (اســتاد وهابى)، 2- آكادمى عليــزاده «الف»، 3- آكادمى 
حسينى، 

تيمى 15 تا 17 سال: آكادمى عليزاده
ابداعى زير14 سال:

1- نرگس كريمى (استاد وهابى)، 2- كيانا بيات فرد (استاد وهابى)
....................................  كيانا بيات فرد فنى ترين بازيكن پومسه استاندارد
فنى ترين بازيكن پومسه ابداعى.......................................  نرگس كريمى

در مجموع امتيازات:
1- آكادمى عليزاده، 2- تيم هيرو (اســتاد وهابى)، 3- تيم شكوفه هاى 

كارگران

مسابقات واليبال 
در تويسركان

 مســابقات واليبــال جام شــهداى 
ســركان در قالب طرح ملــى فجر تا 

نوروز در تويسركان برگزار شد. 
مســابقات واليبال جام شهداى سركان 
در قالب طرح ملى فجر تا نوروز توسط 
هيأت واليبال در تويسركان برگزار شد. 
اين مســابقات با حضــور 6 تيم در 2 
گروه در سالن ورزشى شهداى سركان 

برگزار شد. 
در پايان تيم تجهيزات پزشكى به مقام 
قهرمانى رسيد، تيم شاهزيد مقام دوم را 
كسب كرد و تيم فيلتر سركان سوم شد. 

مسابقات فوتسال 
نونهاالن و نوجوانان 

در تويسركان 
 مســابقات فوتســال نونهــاالن و 
نوجوانان در قالب طــرح ملى فجر تا 

نوروز در تويسركان برگزار شد. 
و  نونهــاالن  فوتســال  مســابقات 
نوجوانــان در قالــب طــرح ملــى فجــر 
ــا نــوروز بــه همــت هيــأت فوتبــال  ت
ــابقات در  ــن مس ــد. اي ــزار ش در برگ
ــم و  ــور ده تي ــا حض ــاالن ب رده نونه
ــم  ــا حضــور 7 تي ــان ب در رده نوجوان
ــن  ــوم بهم ــا بيست وس ــم ت از دوازده
ورزشــى  ســالن هاى  در  بــه  مــاه 
غديــر، قائــم و شــهيد آريافــر برگــزار 

شــد. 
تيــم  نونهــاالن  رده  در  پايــان  در 
ذوالفقــار «الــف» قهرمــان شــد، كوالك 
ــتاد و  ــاى دوم ايس ــرخ «ب» در ج س
ــوالك  ــازان و ك ــار فري ــاى انتظ تيم ه
ســرخ «الــف» مقــام ســوم مشــترك را 

ــد.  ــب كردن كس
ــوالك  ــم ك ــز تي ــان ني در رده نوجوان
ســرخ بــه مقــام قهرمانــى رســيد، 
شــهداى ســركان دوم شــد و تيم هــاى 
آريــكان  شــاهين  و  انديشه ســازان 
مقــام ســوم مشــترك را كســب كردند. 

ــراه  ــه هم ــوكار ب ــعود مصطفى ج  مس
مســابقات  در  كشــورمان  ملــى  تيــم 

مى كنــد.  شــركت  هنــد  آســيايى 
دبيــر هيــأت كشــتى اســتان بــا اعــالم ايــن 
خبــر بــه همدان پيــام گفــت: مســعود 
هيــأت  نايب رئيــس  مصطفى جــوكار 
ــى تيم ملــى  كشــتى اســتان در ســمت مرب
جمهــورى  بزرگســاالن  آزاد  كشــتى 
اســالمى ايــران بــه مســابقات بزرگســاالن 

ــود.  ــزام مى ش ــد اع ــيايى هن آس
رقابت هاى  كرد:  اظهار  ربيعيان  قاســم 

كشــتى آزاد قهرمانــى آســيا روزهاى 
ســوم و چهــارم اســفندماه در شــهر 
دهلى نو كشــور هند برگزار مى شــود 
حضور  بــراى  آزاد  كشــتى  تيم ملى  و 
پنجشــنبه  روز  بامداد  رقابت ها  اين  در 
كشــور  اين  راهــى  اســفندماه  يــك 

مى شود. 
ــا اشــاره بــه معرفــى تيــم  وى همچنيــن ب
كشــتى كالســيك بانــوان همــدان اعزامــى 
ــى كشــور گفــت: 5 ــه مســابقات قهرمان ب

ــابقات  ــن مس ــى در اي ــتى گير همدان كش

ــد داشــت.  شــركت خواهن
كيلوگــرم  وزن 50  در  افــزود:  ربيعيــان 
آيــدا  حميدونــد، 55 كيلوگــرم  هديــه 
ربيعــى، 60 كيلوگــرم ليــال اســكندرى، 65

ــرم  ــى و 75 كيلوگ ــا ميرزاي ــرم روي كيلوگ
ســميرا صفــرى تركيــب تيــم همــدان 
در ايــن دوره از مســابقات را تشــكيل 

مى دهنــد. 
مســابقات  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
ــه  ــروز ب ــوان از ام كشــتى كالســيك بان
مى شــود.  برگــزار  تهــران  ميزبانــى 

جـوكار جـوكار 
مسافر مسافر 
هند شدهند شد

 به مناسبت گراميداشت مقام شهيد سليمانى 
يك دوره مسابقات تكواندو بين بانوان همدانى 

در خانه تكواندو همدان برگزار شد. 
يــك دوره مســابقه تكوانــدو به مناســبت 
رده  در  سليمانى  سردار  شهادت  گراميداشت 
سنى خردســاالن و نونهاالن، رده كمربندى 
آبى بــه باال بــا حضــور تكواندوكارانى از 
باشــگاه هاى كانــون مهديه، شــهيدصانعى، 
برنا، جهان، كانون بســيج، خانــه تكواندو، 
الوند، هفت تير، كارگران، فردوســى، تربيت 
و قهرمــان در محل خانــه تكواندو همدان 
برگزار شــد و در پايان نفــرات برتر معرفى 

شدند. 
رده سنى خردساالن

*وزن نخست: سيده راحيل معمارى فرد (خانه 
تكواندو)

*وزن دوم: نيوشا ميرزايى (كانون مهديه)

*وزن سوم: نفر نخست: هانيه زارعى (الوند)
*وزن چهارم: كيميا محمودى (كانون مهديه)

*وزن پنجم: پرنيا غالمى (الوند)
*وزن ششم: ساناز قاسمى (خانه تكواندو)
*وزن هفتم: نليسا زارعى (خانه تكواندو)

*وزن هشتم: فاطمه عباسى (الوند)
*وزن نهم:آيلين خانجانى افشار(خانه تكواندو)

*وزن دهم:حديث نادرى (هفت تير)
رده سنى نونهاالن

*وزن سوم: كيانا بيات فرد (شهيدصانعى)
*وزن چهارم: نرگس كريمى (شهيدصانعى)

*وزن پنجم: بيتا احمدى (كانون مهديه)
*وزن ششم: فاطمه مدينى (الوند)

*وزن هفتم: نرجس معروفى (هفت تير)
*وزن هشتم: ناديا حسن نژاد (خانه تكواندو)

*وزن نهم: هستى اكرمى (خانه تكواندو)
*وزن دهم: حديث يارمحمدى (كارگران)

مسابقات تكواندو بانوان 
در همدان

 كارشناس صنعت، معدن و نظام مهندسى معدن همدان
 كارشناس و مدير كيفيت استاندارد

 كارشناس و مسئول فنى معادن همدان
 مسئول ورزش و جوانان نظام مهندسى معدن همدان

 عضو كميته و كارگروه هاى تخصصى معدن، زمين شناسى و استاندارد
 عضو هيأت مديره مؤسسه حقوق شهروندى فجر

 عضو هيأت مديره كيفيت استاندارد
 مديرمسئول و مدرس مجتمع آموزشى

 مسئول كارگروه معدن، زمين شناسى بسيج مهندسين همدان
 مسئول كارگروه جوانان مجتمع معتمدان واليتمدار همدان

 دبير ورزش محالت همدان و معتمد منطقه
اهداف و برنامه ها:

■ رونق اقتصادى، ايجاد اشتغال براى جوانان، توسعه مهارت آموزى
■ توسعه گردشگرى و ايجاد مراكز جديد گردشگرى

■ مبارزه با بيكارى و راه اندازى واحدهاى تعطيل
■ حذف قوانين زائد و موانع توليد

ازدهمين 
نامزد ي

ازدهمين 
نامزد ي

ت مجلس 
 انتخابا

دوره

ت مجلس 
 انتخابا

دوره

ى اسالمى 
شورا

ى اسالمى 
شورا
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معرفى يادداشت

«ارزان فروشى» ممنوع!
 ســاعاتى بيش تا آغاز فرآيند 
يازدهمين  انتخابــات  رأى گيرى 
دوره مجلس شــوراى اســالمى 
باقى نمانده اســت و باألخره پس 
از روزهــا تالش بــراى انتخاب 
شــدن و انتخاب كــردن در روز 
جمعه و از دل صندوق هاى رأى، 
سبز  صندلى هاى  بر  تكيه زنندگان 
بهارستان براى يازدهمين دوره آن 

تعيين خواهند شد. 
اما در ارتبــاط با حق انتخاب بايد يادآور شــد كه اين حق به راحتى 
به دست نيامده است و تا يك قرن پيش خبرى از چنين حقى در كشور 
نبود و نبايد فراموش كرد كه براى احقاق اين حق هزينه هاى سنگينى 
پرداخته شــده است كه تشريح آنها، خارج از مجال اين مقاله است و 
نبايد آنرا در عوض يك لپ تاپ، تبلت، يك پرس غذا و گاهى وقت ها 

رايگان فروخت. 
يادآور مى شود جايگاه نمايندگى، به لحاظ حساسيت جايگاه كم نظيرى 
اســت و درصورتى كه به شايســتگى بهره بردارى شود مى تواند منشأ 
اثرات قابل توجهى باشد؛ رأى، رفتار، گفتار و سبك زندگى نمايندگان 
تماما مواردى هســتند كه به طور مستقيم و غيرمستقيم زندگى تمامى 
مردم را تحت تأثير قرار مى دهد؛ چه بدانند و چه ندانند؛ چه بخواهند 
چــه نخواهند؛ چه بدانيم و چه ندانيــم؛ چه بخواهيم و چه نخواهيم! 
حتى در بســيارى از موارد يك نماينده به تنهايى چنين توانى را دارد. 
صفحات تاريخ را كــه ورق بزنيم، مى بينيم مجلس همواره در تاريخ 
كشــور نقش كليدى و بى بديلى را در فراز و فرود ها داشــته است و 
البته خواهد داشــت. پرواضح است كه در بسيارى از موارد تصويب 
و حتى اصالح يك قانون مى تواند به طور مســتقيم با سرنوشت خيل 
عظيمى از افراد جامعه و به طور غيرمســتقيم با سرنوشت همه ى مردم 
در ارتباط باشد. يك اظهار نظر، انتقاد و يا نطق مؤثر نماينده مى تواند 
اثرات چشــم گيرى بر نظامات مختلف اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، 
قانونى و يا حقوقى كشــور داشته باشد؛ اثراتى كه گاهى "ميزان آنها با 

هيچ ماشين حسابى قابل اندازه گيرى نيستند
." درعين حالى كه نبايد فراموش كرد فرصت بســيار كوتاه است 
و مجلس فرصت آزمون و خطا ندارد. بنابراين تأكيد بر اســتفاده 
حداكثرى از اين فرصت مهم اســت كه بايد قدر آن دانسته شود 
و نبايد با ســهل انگارى، زمينه را بــراى ورود افراد نااليق فراهم 
نموده و اميد را از چهــره ى جامعه زدود و موجبات حذف افراد 
دلســوز و البته توانمند را فراهم كرد كه پشــيمانى ديگر سودى 
نــدارد. نبايــد فراموش كنيم كه اين افراد با انتخاب ما اســت كه 
به مجلس مى روند و اگر رأى خــود را ارزان فروختيم ، برايمان 

گران تمام خواهد شد. 
و اما افرادى كه بايد در هنگام انتخاب دور آنها را خط قرمز كشيد:

1- وامداران و كسانى كه به جاى تشريح رويكردهاى خود به تخريب 
رقيب روى آوردند.

2- بر روى هزينه هاى انتخاباتى خود حســاب ويژه اى باز كرده اند و 
بنابراين بيشــتر از حد الزم از مبالغ كافى بــراى معرفى خود، هزينه 

كردند. 
3- هويت، شــخصيت و تمامى مايملكشــان را از قدرت به دســت 

مى آورند.
4- قدرت نه گفتن در برابر خواسته هاى نامشروع اطرافيان را ندارند. 
5- با مطالعه مستمر و در يك كالم تالش براى كشف حقايق، بيگانه 

هستند. 
6- داراى مشغوليات حاشيه اى هستند. 

7- در گذشته نشان داده اند نســبت به قانون و اخالق، كم توجه و يا 
بى توجه هستند. 

8- به جاى انديشــيدن به مصالح ملى، دائم دغدغه ى منافع محلى و 
احتماال به منظور جلب نظر اطرافيان براى جلب آراى آنها به نفع خود 

در دور بعدى انتخابات را داشتند. 
9- به دليل خدماتى كه داشــته اند خود و نزديكانشان را مستحق انواع 

منافع نامشروع مى دانند. 
10- بدون هرگونه راهكار حرفه اى، منطقى و علمى براى حل حداقل 

يكى از مشكالت اساسى كشور هستند. 
11- از هرگونــه رانــت در اســتخدام، انتصــاب و جابه جايــى بــراى 
خــود و بســتگان در سيســتم ادارى و همچنيــن در اقتصادشــان 

ــد.  ــتفاده كرده ان اس
12- وعده هاى بى ضمانت و شعارهاى پررنگ و لعاب مى دهند. 

* مهدى خان بابايى نوا

نجات اقتصاد ايران
* شيرويه جعفرى نسب

 كانديداي حوزه انتخابيه همدان و فامنين
 متولد: سال 1341 در شهرستان 
ســاكن  ســال  قروه درگزين، 18 

همدان
تحصيــالت: داراى ديپلم اقتصاد 
مديريت  كارشــناس  اجتماعى  و 
آموزشى، كارشناسى ارشد مديريت 
مرحله  در حال حاضر  استراتژيك، 
دفاع از ســطح دكتــرى حرفه اى 
در  (بيزينس  اقتصــادى  مديريت 

((DBA) كسب وكار
 سابقه مديريتي:

تا ســال 79 مدير اقتصاد و دارايى قروه درگزين و رزن، 3 ســال مدير 
اقتصاد دارايى شــهر بهار و از ســال 1382 تا سال 97 به عنوان معاون 
و جانشــين اداره كل امور مالياتى اســتان همدان، درمجموع به مدت 
32 ســال داراى سوابق و فعاليت اقتصادى، مالى، محاسباتى، مالياتى و 
بودجه (لطفاً براى اطالع از كارنامه و فعاليت ها به بخش انواع فعاليت ها 
در وب سايت jafarinsb.ir مراجعه شود) موفق به گذراندن هزار و 
130 ساعت دوره هاى تخصصى، اقتصادى و مالى، حقوقى، مديريتى، 

پولى، ساختارى، IT و...
درحال حاضر مشاور مالى و مالياتى اتاق بازرگانى و مدرس دانشگاه

24 ماه خدمــات در دوران دفاع مقدس جنــگ تحميلى در تيپ 55 
هوابرد در منطقه عملياتى، قرارگاه، ســتاد و تشــويق از سوى فرمانده 

تيپ وقت
فعاليت مذهبى، سياسى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى با آغاز نهضت 

انقالب اسالمى به رهبرى امام خمينى(ره) به طور مستمر
 اهداف شركت در انتخابات 

1. احساس تكليف خدمت با برنامه محورى(انقالبى)
2. پيگيرى براى تحقق محورهاى مطرح شــده مقام معظم رهبرى در 

راستاى گام دوم انقالب
3. پيگيرى تحقق محورها و شاخص هاى اقتصاد مقاومتى

4. پيشنهاد اصالح اقتصاد ربايى به اقتصاد اسالمى با عنايت به محوريت 
اقتصاد مقاومتى

5. مشخص كردن استراتژى اقتصادى: استراتژى اقتصادى كشور باتوجه 
به اقتصاد مقاومتى بايد مالى، پولى، ساختارى، دولتى يا صنعتى متكى 

به اقتصاد اسالمى باشد.
6. ارائه و پيگيرى طرح اصالح قوانين و مقررات محل كســب وكار و 

حقوق شهروندى
7  ارائه طرح و پيشنهاد در راستاى كاهش هزينه ها و ثبات قيمت ها

8. پيگيرى اصالح ساختار ادارى و اجراى خدمات كشورى و قانون كار 
براى كارمندان و كارگران زحمتكش و ساماندهى آنان

9. حمايــت جــدى از شــركت هاى توليدى و اصالح نظــام بانكى 
مخصوص، براى بخش توليد در براى رونق توليد داخلى

10. حمايت از رسانه ها و مطبوعات بدون غرض كه شفاف كار مى كنند.
11. تنظيم قوانين محكم و سخت براى مبارزه با پول شويى و مبارزه با 

فساد و جلوگيرى از ورود قاچاق كاال
12. حمايت از كشاورزان و احياى محورهاى انقالب سبز

13. استكبارســتيزى و شجاعت در برابر دشمن و شفافيت عملكردى 
در مجلس

14. شناســايى مطالبات مرد و پيگير آن تا حصول نتيجه با تشــكيل 
كارگروه مطالبات

15. حفظ دســتاوردها و ارزش ها، حمايــت از ايثارگران، جانبازان و 
خانواده محترم شهدا

16. حمايــت از شــركت هاى دانش بنيان، فرهنگيــان، فرهيختگان، 
هنرمندان، ورزشكاران، جوانان نخبه و اساتيد

17. حمايــت از صاحبان مشــاغل به ويــژه از كســبه هاى محترم و 
اتحاديه هاى آنها

18. نگاه ويژه و هماهنگى و پيگيرى بومى گزينى در انتصابات مديريتى 
استان

19. ارائه طرح درباره بيمه كارگران فصلى و مطالبات بازنشستگان
20. پيگيرى جدى در راســتاى رفاه اجتماعى، ثبات هزينه ها، بســته 
معيشتى، اشــتغال، مسكن و فراهم نمودن شــرايط ازدواج جوانان و 
پيگيرى تصويب و اصالح قوانين ارائه طرح در راستاى ارتقاى جايگاه 
بانوان در ابعاد سياسى، فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و رفاه اجتماعى

تخلف بزرگ انتخاباتى گزارش نشده است
 تخلف بزرگ انتخاباتى به ما گزارش نشده است و عمده تخلف گزارش شده درباره 

تشكيل كارناوال و اندازه پوسترها بوده كه قرار شد فرماندارى ها تذكر دهند.
رئيس ستاد انتخابات كشور درباره روند برگزارى انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى 
اسالمى و ميان دوره اى مجلس خبرگان رهبرى اظهار كرد: 16 هزار و 33  نفر در انتخابات 
ثبت نــام كه از اين تعداد 7هزار و 157 پس از نظر شــوراى نگهبان و هيأت هاى اجرايى 

تأييد صالحيت شدند.
به گزارش ايســنا، جمال عرف در مورد آمار تحصيــالت داوطلبان در انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى، ادامه داد: هزار و 21 نفر تحصيالت دكترى، 5 هزار و 308 نفر كارشناسى 

ارشد و 422 نفر حوزوى هستند. وى در مورد تعداد شعبات رأى افزود: 54 هزار و 611 
شعبه اخذ رأى داريم كه از اين تعداد،40 هزار و 210 شعبه ثابت و 14 هزار و 401 شعبه 

سيار است و براى مناطق صعب العبور تمهيداتى در نظر گرفته ايم.
رئيس ستاد انتخابات كشور درباره ميزان مشاركت در انتخابات مجلس نيز گفت: در دوره 
دهم 63 درصد، در دوره نهم و هشتم 55 درصد، در دوره هفتم51 درصد، دوره ششم 67 
و دوره پنجم 71 درصد بوده اســت. در دوره گذشته مشاركت در تهران 51 درصد اما در 

برخى استان ها 78 درصد نيز بوده است.
عرف در مورد تعداد واجدين شــرايط در انتخابات تصريح كرد: 57 ميليون و 918 هزار 
نفر واجدين هستند كه از اين تعداد 29 ميليون نفر آقا و 28 ميليون و 800 هزار نفر خانم 

هستند.
وى بــا تأكيــد بر اينكه تاكنــون تخلف بزرگى به ما  گزارش نشــده اســت، بيان كرد: 
عمده تخلف گزارش شــده درباره تشــكيل كارناوال و اندازه پوسترها بوده كه قرار شد 

فرماندارى ها تذكر دهند.
رئيس ســتاد انتخابات كشور درباره روند تحويل صندوق هاى اخذ رأى به شعب تصريح 
كرد: چهارشنبه در فرماندارى ها با حضور فرماندار و ناظران، آخرين چك صورت مى گيرد 
و صندوق ها پلمپ مى شود و روز جمعه دستگاه هاى احراز هويت و صندوق هاى رأى در 

حضور نماينده فرماندار، ناظران و مسئوالن شعب باز خواهد شد. انتخاباتانتخابات
 fanavari@hamedanpayam.com

  طبــق ماده 28 قانــون انتخابات مجلس 
شــوراى اســالمى (اصالحي 3 خرداد 95) 
انتخاب شــوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي 

شرايط زير باشند:
1-اعتقاد و التزام عملى به اسالم

2-تابعيت كشور جمهورى اسالمى ايران
3-التــزام عملى به نظام مقــدس جمهورى 

اسالمى ايران
4-ابــراز وفادارى به قانون اساســى و اصل 

مترقى واليت مطلقه فقيه
5-(اصالحى 13 دى ماه 85) داشــتن مدرك 
تحصيلى كارشناســى ارشــد يا معــادل آن 
(همچنين در تبصره 3) آمده است: «هر دوره 
نمايندگي مجلس شــوراي اســالمي معادل 
يــك مقطع تحصيلي فقط براي شــركت در 

انتخابات محسوب مي شود».
6-نداشتن سوءشهرت در حوزه 

انتخابيه
حد  در  جســمى  7-ســالمت 
بينايى،  نعمت  از  برخــوردارى 

شنوايى و گويايى
8-حداقل ســن30 سال تمام و 

حداكثر 75 سال تمام.
 اگر خوب به قانون بنگريم هيچ 
مالكى براى سنجش كارآمدى و 
حتى دارا بودن كارآمدى وجود 

ندارد. حضور تعداد زيادى از داوطلبان جوان 
و بدون تجربه، صرفا به دليل داشــتن مدرك 
كارشناسى ارشــد در هر رشته اى خود دليلى 

بر اين امر است.
دليل ســكوت قانون در اين زمينه چيست؟ 
اگر به دقت به ســير تغييرات قانون انتخابات 
بنگريــم خواهيــم يافت كه نماينــدگان هر 
دوره از مجلس تا جايى كه توانســته اند قانون 
را به نفــع نمايندگان تغييــر داده اند و به دليل 
اينكه مصوبه مجلس با قانون اساسى و شرع 
تناقضى نداشته است و از طرفى محدودكننده 

افراد براى ثبت نام بوده است، شوراى نگهبان 
نيز با آن موافقت كرده است.

قانــون انتخابات فعلى مصوب نهم اســفند 
1362 مى باشــد كــه بارهــا دســت خوش 
اصالحات شــده و در تاريخ هفتم آذر 1378 
به صورت كلى بازنگرى و البته پس از آن نيز 
بارها توســط نمايندگان با فشاردادن شاسى 

دچار تغييراتى شد.
در تمام اين سال ها هيچ گاه بندى به اين قانون 
اضافه نشــد تا بتواند مالكى براى تأييد افراد 
كارآمد باشــد، تنها مدرك تحصيلى چندبار 
تغيير كرده و نهايتا نمايندگان به كارشناســى 
ارشد رضايت دادند، البته نمايندگان در سال 
1386 يــك تبصره هم بــه آن اضافه كردند 
كه هــر دوره نمايندگى مجلــس معادل يك 
مقطع تحصيلى محســوب شود. حتى رئيس 
سال  اسفندماه  در  جمهورى 
90 و چنــد روزى پــس از 
برگــزارى انتخابات مجلس 
مجلس  علنى  صحن  در  نهم 
هشــتم حضور پيدا كرد، به 
مجلســيان كنايه زد كه مگر 
مى شــود با فشــاردادن يك 
شاسى فوق ليسانس گرفت و 
اشاره او به همين قانونى بود 
كه مجلس مصوب كرده بود.
البته شــايد از اين تغيرات در قانون اين نتيجه 
را گرفــت كه نمايندگان به دنبال حذف رقبا و 
يا سخت تر كردن شرايط حضور براى سايرين 
بوده اند. به عنوان مثال براى براى نامزد شــدن 
در انتخابات رياســت جمهــورى تحصيالت 
خاصــى الزم ندارد اما بــراى مجلس حداقل 
كارشناسى ارشد و يا براى ثبت نام در انتخابات 
رياست جمهورى نياز به استعفا از هيچ سمتى 
نيست اما براى مجلس بسيارى از مسئوالن 6

ماه پيش از ثبت نام بايد استعفا دهند، همچنين 
مدت تبليغات در انتخابــات مجلس كمتر از 

رياســت جمهورى و مجلس خبرگان است و 
محدوديت هاى تبليغات هم بيشتر. 

حال با اين مــوارد كه بيان شــد نمايندگان 
ســخت ترين شرايط را براى ســايرين ايجاد 
كرده اند تــا از حضور در عرصــه انتخابات 
منصرف شــوند، هيچگونه محدوديتى هم از 
نظر توانايى و كارآمدى ايجاد نشــده است تا 

همچنان خود يكه تاز انتخابات باشند.
در غياب كارآمدى مدتى است كه در محافل 
شنيده مى شود نماينده بايد خادم ملت باشد، 
كلمه خادم بيشــتر از آنكه بار توانايى داشته 
باشد بار مردمى بودن دارد. اما آيا واقعا خادم 

مى تواند جايگزين كارآمد باشد؟
در فرهنگ لغات فارســى خــادم مترادف با 
خدمتگزار، بنده، پرســتار، نوكــر و ... آمده 
است، هيچكدام از معانى منظور رأى دهندگان 
نيســت و در هيــچ منبعــى نيز منظــور از 
اينكــه خادم كدام ويژگى يــا مجموعه اى از 
ويژگى هاى نامزدهاى انتخابات است، نيامده 
است. حال چرا از اين كلمه استفاده مى شود 

و چرا اينقدر در بين مردم رايج است؟
علت را مــى توان در رفتار نمايندگان مجلس 
پيــدا كــرد. در طول اين ســال ها بــا رفتار 
عوام فريبانه توانســته اند به جــاى «كارآمدى»، 

«خادم» را در بيــن مردم رايج كنند زيرا خادم 
تعريفى مشخص و دقيقى در بين مردم ندارد 
و هر فردى برداشــت خــود را از آن خواهد 
داشــت و اينكه با حضور در انواع مراســم ها 
نظير عروســى، فاتحه، راهپيمايى، هيأت هاى 
حسينى، جشن ها، مسابقات ورزشى، فرهنگى، 
هنــرى و ...، كلنگ زنى، افتتاح، اســتقبال از 
مقامات و بســيارى ديگر از اين قبيل خود را 

خادم مردم و نماينده اى مردمى معرفى كنند.
تمامى مطلبى كه بيان شــد، قسمتى است از 
علل ناكارآمدى مجلس در كشــور، البته اين 
موضوع مربــوط به حــوزه انتخابيه خاصى 

نيست و در تمام كشور جارى است.
در تمام اين ســال ها اگــر نمايندگان مجلس 
به جــاى اينكه خــود را خادم مــردم معرفى 
كنند، ســعى مى كردند كارآمــد معرفى كنند 
حتما شــرايط بهتر از اين بود و امروز مردم 
هم بــراى انتخاب خود راحت تر و مطمئن تر 

تصميم مى گرفتند.
در پايان به نظر مى رســد جمله اى كه يكى از 
دوســتان در يكى از جلســات انتخاباتى بيان 
كرد، صحيح باشــد: ما خــادم نمى خواهيم 
بلكه مديرى مى خواهيم كه در انجام وظايف 

قانونى خود آگاه، مسلط و توانمند باشد. 

مسأله اين است!

كارآمد يا خادم؟

نقش احزاب 
در ارتقاى 
مشاركت سياسى
 يكى از كاركردهــاى احزاب در نظام هاى 
سياسى تقويت مشاركت مردم در فرايندهاى 
سياسى است. طبيعتا احزاب در اين فضا بايد 
بتواننــد اين اقناع را براى افــكار عمومى به 
ارمغان بياورند كه حضور و مشاركت آنها در 
عرصه انتخابات در آينده آنها تأثيرگذار است 
و به اصالح روندهاى غلط منجر مى شــود و 
كشور را به سمت وسويى بهتر هدايت مى كند.

طبيعتــا احــزاب تابــع قوانيــن رســمى و 
مخصــوص  مرامنامه هــاى  و  اساســنامه ها 
خــود هســتند و در چارچــوب ســاختارهاى 
شــكل  آن  در  كــه  سياســى  و  فكــرى 
ــد، فعاليــت خواهنــد كــرد. نكتــه اى  گرفته ان
ــت،  ــت اس ــان داراى اهمي ــن مي ــه در اي ك
اين اســت كــه ســاختارهاى سياســى رســمى 
ــا،  ــيارى نهاده ــوه و بس ــم از 3 ق ــور اع كش
احــزاب را رقيــب خــود نداننــد، بلكــه 
احــزاب را در تقويــت هنجارهــاى سياســى 
و اجتماعــى شــريك خــود بداننــد. احــزاب، 
عاملــى هســتند كــه مى تواننــد نظــام را 

ــارى  ــى ي ــاد مل ــاد اتح در ايج
كننــد. احــزاب در حقيقــت 
ســعى مى كننــد بــه كشــور 
ــد  ــه بع ــد در وهل ــك كنن كم
سياســى  اهــداف  به دنبــال 
ــان  ــن مي ــتند. در اي ــود هس خ
ــزاب  ــك اح ــال دارد كم احتم
كــه  چيــزى  آن  جنــس  از 
ــد  ــتمداران دوســت دارن سياس

ــد. ــد، نباش ــع دارن و توق
بعضــى  اوقــات  گاهــى 
افــراد  برخــى  و  دســتگاه ها 
انتظــار دارنــد كــه احــزاب 
بــه  رســيدن  بــراى  ابــزارى 
كاركــرد  باشــند.  اهدافشــان 
احــزاب آن چيــزى كــه برخــى 
نيســت.  مى كننــد،  تصــور 

به گمــان مــن وجــود احــزاب بــه تكثــر 
ــكل  ــر و ش ــه س ــف جامع ــاليق مختل و س
مى كنــد.  ســازمان دهى  را  آن  و  مى دهــد 
ــاى  ــرات و گفتمان ه ــد نظ ــزاب مى توانن اح
ــك  ــد و آن را در ي ــد كنن ــف را قانونمن مختل
چارچــوب منظــم ارائــه دهنــد. متأســفانه 
احــزاب در ايــران بــا آن كاركــرد اصلــى خــود 
فاصلــه زيــادى دارنــد و مطلــوب يــك فضاى 

سياســى پرشــور و اشــتياق نيســتند.
علــل زيادى براى تحقق نشــدن يك حزب 

ايده آل در ايران وجود دارد كه شايد مهم ترين 
آنها قوانين باشــد. من معتقدم مســير رو به 
پيشــرفت اســت و هر روز احــزاب مترقى 
مى شــوند و روند صعودى را طى مى كنند و 
شاهد هســتيم تأثيرگذار شده اند و در برخى 
انتخابات حرفى براى گفتن دارند. اين توسعه 
احزاب به دليل ارتقاى آگاهى مردم و توسعه 
رســانه ها رقم خورده اســت. ازسوى ديگر 
شكل گرفتن مطالبات مختلف جديد در ميان 
مردم، آنها را با نسل هاى گذشته متفاوت كرده 

اســت و مشاركت پذيرى را در آنها ارتقا داده 
نيز  گفت وگو  خوشبختانه  است. 
در جامعه ما نهادينه شــده است 
و احزاب، محفل مناســبى براى 
اين گفتمان ها اســت. احزاب نيز 
قصد دارند تا به مردم بگويند كه 
به وســيله خرد جمعى و گفتمان 
مى توان همزيســتى مسالمت آميز 

داشت و در امور به توافق رسيد.
* حميد قزوينى پژوهشگر تاريخ 

اميرعباس دزفوليان

آگهى حصروراثت 
خانــم ســپيده جــوادى مهــران داراى شناســنامه شــماره 4040198141 بــه شــرح 
دادخواســت بــه كالســه ش 112ح776/98 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت 
ــنامه  ــه شناس ــران ب ــوادى مه ــه ج ــادروان حمدال ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني نم
شــماره 6632 در تاريــخ 97/10/10 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه 

ــه: ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف حين الف
1- منصــوره نظــرى صبــور فرزنــد ابراهيــم بــه شــماره شناســنامه 9949 متولــد 1344/5/1 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد حمدال ــران فرزن ــوادى مه ــاء ج ــى 2- نس ــر متوف همس
4040447115متولــد83/3/24 دختــر متوفــى 3- مرضيــه جــوادى مهــران فرزنــد حمدالــه 
ــران  ــوادى مه ــرا ج ــى 4- زه ــر متوف ــد 62/7/7 دخت ــنامه 302 متول ــماره شناس ــه ش ب
ــى  ــر متوف ــد 73/8/21 دخت ــنامه4040253612 متول ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد حمدال فرزن
5- فاطمــه جــوادى مهــران فرزنــد حمدالــه بــه شــماره شناســنامه 1404 متولــد 66/12/2 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد حمدال ــران فرزن ــوادى مه ــپيده ج ــى 6- س ــر متوف دخت
4040198141 متولــد 72/1/30 دختــر متوفــى 7- ســميرا جــوادى مهــران فرزنــد حمدالــه 
ــا انجــام تشــريفات  ــد65/2/10 دختــر متوفــى اينــك ب ــه شــماره شناســنامه702  متول ب
مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي 
دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك 

مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م.الــف491)
رئيس حوزه شماره112شوراي حل اختالف اللجين

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

برابــر رأي شــماره 139860326034001010 مورخه1398/9/4هيــأت موضــوع قانــون تعييــن 
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ــه و بالمعــارض متقاضــي  ــات مالكان ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان منطقــه دو تصرف
منصــور علــى محمــدى فرزنــد نوروزعلــى بــه شــماره شناســنامه 55 صــادره از همــدان 
در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــي آبــى بــه مســاحت 78382 مترمربــع تحــت 
ــطه از  ــداري مع الواس ــش 4 خري ــد بخ ــتاى گنب ــدان روس ــع در هم ــالك41/1224 واق پ
ــده اســت.  خدمتعلــى طاهــرى و غالمعلــى آقامحمــدى و علــى قاســمى و... محــرز گردي
ــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود،  ل
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
ــراض خــود را  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب باشــند مي تواننــد از تاري
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــي اســت در  ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.
(م الف 1717)
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تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/30
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پرونده كالسه: 130/265/96

دادنامه: 96-694 
تاريخ: 96/9/26

مرجع رسيدگى كننده: شعبه 130 شوراى حل اختالف بازرگانى
خواهان: قربانعلى ستارى معز فرزند ابراهيم، همدان اكباتان سراى گلشن روفرشى فروشى ستارى 

خوانده: رسول نجفى معمار فرزند ابوالقاسم مجهول المكان 
خواسته: مطالبه وجه 

گردشگار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين 
حوزه و ثبت و اجراى تشــريفات قانونى قاضى شورا پس از مشورت با اعضاء حوزه و ختم رسيدگى به 

شرح آتى با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رأى مى نمايد.
رأى شورا

پيرامون دادخواست آقاى قربانعلى ستارى مغز فرزند ابراهيم به طرفيت آقاى رسول نجفى معمار فرزند 
ابوالقاسم به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 20/340/000 ريال اصل خواسته 
بابت دو فقره حواله و جبران خسارت دادرسى و تأخير تأديه تا زمان اجراى حكم توجهات به اظهارات 
خواهان منبى بر اينكه خوانده در قبال خريد پتو و روتختى از مغازه اينجانب دو فقره چك موسســه 
مالى و اعتبارى عســگريه شماره 140293 به سررسيد 91/7/10 و ديگر به شماره 140291 به سرررسيد 
91/7/20 جمعاً به مبلغ 20/340/000 ريال ارائه نموده كه آنها را در سررســيد مقرر به موسسه مربوطه 
ارائه كه به جهت نداشتن موجودى گواهينامه عدم پرداخت آنها صادر شده كه ضم پرونده است تقاضاى 
محكوميت خوانده را به پرداخت وجه چك ها و هزينه دادرسى و تأخير تأديه دارم. نظر به اينكه خواهان 
اثبات ادعاى خود را به رو گرفت مصدق و دو فقره حواله موسسه مالى و اعتبارى عسگريه به شماره هاى 
140293-01089 به تاريخ 1391/7/10 به مبلغ نه ميليون ريال و ديگرى به شــماره 140291-89-01 به 
تاريخ 1391/7/20 به مبلغ يازده ميليون و سيصد و چهل هزار ريال جمعاً به مبلغ بيست ميليون و سيصد 
و چهل هزار ريال استناد نموده كه برابر گواهى عدم پرداخت موسسه مالى و اعتبارى عسگريه به جهت 
فقدان موجودى پرداخت نشدنى اعالم شده و نظر به اينكه خوانده مجهول المكان بوده على رغم ابالغ 
اخطاريه از طريق نشــر آگهى در روزنامه هاى كثيراالنتشار هدف و اقتصاد شماره 3856 مورخ 17 آبان 
1396 در جلســات رسيدگى حضور نيافته و اليحه اى مبنى بر برائت ذمه خويش ارائه ننموده است و از 
ديگر سوى وجود اصل حواله هاى استنادى در يد خواهان داللت بر بقاء دين خواهان را دارد لذا شورا با 
استصحاب بقاء ذمه خوانده، دعواى خواهان را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 503 و 515 
و 522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست ميليون و سيصد و 
چهل هزار ريال مبلغ دو حواله استنادى موصوف به عنوان اصل خواسته و از باب قاعده الضرر و تسبيب 
بابت كليه هزينه هاى دادرسى به پرداخت مبلغ ششــصد و نود و پنج هزار ريال و نيز خسارت تأخير 
از تاريخ گواهى عدم پرداخت حواله ها (91/8/2) لغايت اجراى حكم كه از ســوى اجراى احكام مدنى 
وفق شاخص هاى اعالمى از بانك مركزى محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد در 
خصوص تأخير تأديه از سررســيد حواله تا زمان مطالبه (صدور گواهى عدم پرداخت) به استناد مفهوم 
مخالف ماده 522 آيين دادرسى مدنى حكم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى گردد رأى صادره غيابى 
و طرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در 

محاكم عمومى حقوق شهر همدان مى باشد. الف (م الف 1877)
قاضى شعبه 130 شوراى حل اختالف همدان- ميرزايى 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض ــماره 139860326002000689 هي ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي  وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
ــر  ــاى جاب ــه و بالمعــارض متقاضــى آق ــات مالكان حــوزه ثبــت ملــك كبودراهنــگ تصرف
فتحــى فرزنــد نقــى بــه شــماره شناســنامه 339 صــادره از كبودراهنــگ در  يــك واحــد 
دامــدارى بــه مســاحت 2732/50 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 266 اصلــى 
واقــع در بخــش 4 همــدان مزرعــه ســمندين خريــدارى بــا واســطه از مالــك رســمى آقاى 
فضلعلــى ابراهيمــى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــخ انتشــار اوليــن  ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاري
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ ــليم اعت ــخ تس ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ظ
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 214)
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تجديدى كلى مجلس در ميان 
نمرات خوب برخى نمايندگان استان

خبر گزارش

هواى سرد موازى با فضاى 
سرد تبليغات انتخاباتى

محمد ترابى»

 پــس از تعيين صالحيت هــاى كانديداهاى مجلس شــوراى 
اسالمى و حواشى ردصالحيت ها كه عمدتًا از اصالح طلبان بودند، 
برخى كارشناسان و كانديداها انتخابات پيش  رو را از لحاظ رقابتى 

نسبت به ادوار گذشته ضعيف تر پيش بينى مى كردند.
در چند روز آغــاز مهلت تبليغات كانديداهاى نمايندگان مجلس، 
در سطح شهر آنچنان كه بايد خبرى از بنرها، پوسترها و ستاد هاى 
تبليغاتــى كانديداها نبــود و در كل مى توان گفت كه در چند روز 
نخست تبليغات، شهر حال و هواى انتخاباتى به خود نگرفته بود. 
روز پنجم مهلت انتخاباتى براى تهيه گزارش به ســطح شهر رفتم. 
در نگاه اول روند افزايشى تبليغات كانديداها را مى شد به صورت 
محســوس ديد، بنرها و پوسترهاى كانديداها تقريبا در هر خيابان 
اصلــى و فرعى قابل رؤيت بود و دركل مى توان گفت كه شــهر 

به تدريج حال و هواى انتخابات را به خود گرفته بود.
در انتخابات گذشته شاهد بوديم كه بيشتر ستاد هاى تبليغاتى حول 
محور ميدان امام و ميدان آرامگاه تشــكيل مى شــدند ولى در اين 
دوره ستاد هاى تبليغاتى در نقاط مختلفى در شهر تشكيل شده اند و 
به صورت عمده از ابتداى خيابان شريعتى تا ميدان شريعتى مشغول 

تبليغ براى كانديداهاى موردنظر خود هستند.
امــا در اين ميــان با وجود پررنگ تر شــدن تبليغــات و فعاليت 
ستاد هاى تبليغاتى از تجمع و حضور مردم در اين ستاد هاى خبرى 
نبود. البته بارش باران و ســرماى هوا را هم مى توان مزيدى بر اين 

علت دانست. 
از ايــن رو با 2 تــن از كانديداهاى مجلس پيــش  رو درباره دليل 
تفــاوت تبليغات اين دوره گفت و گويى كردم كه شــرح آن را در 

ادامه مى خوانيد:
يكــى از داوطلبان حضــور در يازدهمين دوره مجلس شــوراى 
اســالمى در پاسخ به اين سؤال كه، از چه زمانى و به چه صورت 
تبليغات خود را شروع كرديد، گفت: ستاد تبليغاتى ما از تاريخ 24
بهمن ماه، هم زمان با آغاز مهلت قانونى تبليغات شروع به كار كرده 
و تا آخرين روز هم ادامه خواهيم داد. ما عالوه بر تشكيل جلسات 
دوســتانه و جمع هاى خانوادگى در محل ستاد، سعى كرديم كه از 
طريق پوســترهاى تبليغاتى هم در فضاى محيطى شهر تبليغاتى را 

انجام دهيم.
ســيدمجتبى حســينى با اعتقاد بر اينكه در كم تر شــدن تبليغات 
محيطى نســبت به ادوار گذشته عوامل متعددى وجود دارد، اظهار 
كرد: در ابتدا مى توان به باال رفتن هزينه هاى تبليغاتى و گران شدن 
قيمت كاغذ اشــاره كرد و فضاى مجازى كه به عنوان يك رســانه 
تاثير گذار ســهم به سزايى در تبليغات به خود اختصاص داده است 

را از عوامل مرتبط به آن دانست. 
يكــى ديگر از عوامل دخيل در اين زمينه اين اســت كه بيشــتر 
كانديداهاى شــركت كننده در اين دوره جــوان بوده و از منابع و 

پشتوانه قوى مالى برخوردار نيستند.
وى بــا بيان اينكه نمى توان عنصر تجربــه را ناديده گرفت و بايد 
از افــراد باتجربه در مجلس و در كنار جوانان يا به عنوان مشــاور 
نمايندگان جوان اســتفاده كرد، افزود: در پيروى از سخنان رهبرى 
در بيانيه گام دوم مخاطب عمدتًا جوانان هســتند و جوان ها بايد 
ورود پيدا كنند تا در40 ســاله دوم انقالب، كشورى مقتدر داشته 

باشيم.
يكى ديگر از كانديداهاى مجلس شوراى اسالمى پيش  رو با اظهار 
اينكه ستاد انتخاباتى وى از چهارمين روز مهلت تبليغات انتخاباتى 
شــروع به فعاليت كرده است، افزود: ما از ابتدا چندان اعتقادى به 
اين كه كار ستادى انجام دهيم، نداشتيم ولى پس از ورود به محيط 
تبليغاتى متوجه لزوم ســتاد براى تمركز كار هاى تبليغاتى شديم و 

از ديروز تشكيل ستاد داديم.
ســيد محمدحســين وفايى با بيان اينكه فضاى انتخاباتى امســال 
چندان گرم نيســت و فضاى رقابتى شرايط ويژه اى دارد و تقريبا 
گنگ اســت، گفت: مردم نگاه پر و پيمانى نسبت به كانديداهاى 
حاضر ندارند، البته جوان بودن اكثريت كانديداها روى اين مسأله 
تأثيرى نگذاشــته اســت و مردم به حضور جوانان باور دارند. اما 
از داليل نگاه ســرد مردم به انتخابات را مى توان عملكرد ضعيف 
مجلس دانســت، زمانى كه مردم شــاهد اين هســتند كه شوراى 
نگهبــان مبتنى بر قانون از 290 نماينــده مجلس93 نفر را به اتهام 
مســائل مالى ردصالحيت كرده، اين مسأله در ميان مردم و به ويژه 

جوانان بى اعتمادى ايجاد مى كند.
وى در پاسخ به پرســش دليل كم رنگ بودن تبليغات انتخاباتى 
و استقبال مردم، اظهار كرد: در اين زمينه عوامل متعددى دخيل 
هســتند، از جمله هزينه باالى تبليغات، ســرماى هواى شهر و 
خــود برخــى كانديداها كه مى دانند شانســى بــراى انتخابات 
ندارنــد و در زمينه تبليغات ورود پيــدا نكرده اند. اما در حوزه 
ابــزارى كه درواقع در زمينه تبليغ كمك كننده هســتند، مى توان 
نقش رســانه  را بسيار پررنگ دانست زيرا رسانه مهم ترين ابزار 
توسعه است. رســانه ها مى توانند در اين چند روز باقى مانده، با 
تشــكيل ميزگردهايى براى كانديداها فضاى انتخاباتى شــهر را 

كنند. متحول 

بيش از 5 هزار ناظر بر انتخابات استان 
نظارت مى كنند

 هــر چه به زمان برگــزارى انتخابات مجلس نزديك مى شــويم 
رنگ وبوى تبليغاتى در فضاى اســتان همدان جدى ترى مى شــود اما 
خواســته مردم از نامزدها دورى از وعده هايى اســت كه توان تحقق 

آن را ندارند.
انتخابات مهم ترين فرآيند و ركن توسعه سياسى و عامل استمرار تمام 
نظام هاى مردم ساالر و در حال حاضر انتخابات يازدهمين دوره مجلس 
شوراى اسالمى در ايران مهم ترين و بزرگ ترين رويداد سياسى و ملى 

پيش رو است.
در اين ميان برگزارى انتخاباتى قانونمند، باشــكوه، سالم و با حضور 
حداكثرى مردم از اولويت ها و مورد انتظار تمامى اركان نظام اسالمى، 
رهبر معظم انقالب و خدمتگزاران نظام است كه بر همين اساس بايد 
شرايط انتخاباتى پرشور، سالم، امن و در كمال امانتدارى فراهم شود تا 

مردم بتوانند نمايندگان خود را آزادانه، انتخاب كنند.
امســال و در يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى استان 
همدان با جمعيت يك ميليون و 760 هزار نفر در 10 شهرستان و 26

حوزه انتخابيه داراى 9 كرسى در مجلس شوراى اسالمى است.
همچنين از جمعيت همــدان يك ميليون 404 هزار و 730 نفر واجد 
شــرايط رأى دادن هستند و شمار رأى اولى ها نيز 63 هزار و 591 نفر 

است كه در نخستين انتخابات شركت خواهد كردند.
طبق صحبت هاى رئيس ســتاد انتخابات اســتان همدان در انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى و در استان همدان 442 نفر 
ثبت نام اوليه داشــته اند كه با انصراف 78 نفر و رد صالحيت 200 نفر 
164 نفر براى رقابت در انتخابــات باقى ماندند و فعاليت انتخابى را 
آغاز كردند و با انصراف تعدادى از نامزدها در چند روز گذشته، تعداد 

آنها در آخرين اطالعات كسب شده به 158 نفر كاهش يافته است.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان بابيان اينكه با احتساب 
افــراد انصرافى در حــوزه انتخابيه همدان و فامنيــن 62 نفر، نهاوند 
18 نفر، تويســركان 11 نفر، رزن 13 نفــر، مالير 22 نفر و در بهار و 
كبودرآهنــگ نيز 24 نفر به رقابــت مى پردازند، گفت: بيش از 5 هزار 
ناظر بر يازدهمين دوره انتخابات مجلس شــوراى اسالمى در استان 

همدان نظارت مى كنند.
حجت االســالم جالل مرادى به تخلفات انتخاباتى در استان همدان 
اشــاره كرد و با بيان اينكه تا پيش از شــروع رســمى زمان تبليغات 
انتخاباتى 50 مورد تخلف كه شــامل تبليغات زودهنگام نيز مى شود 
در ســطح استان رخ داده اســت، گفت: از زمان آغاز رسمى تبليغات 
انتخاباتى در استان همدان تا اين لحظه تخلفى به هيأت نظارت استان 

همدان گزارش نشده است.
 عملكرد نامزدهاى انتخابات مجلس بررسى مى شود

وى بــا تأكيد بر اينكه عملكرد نامزدهــاى يازدهمين دوره انتخابات 
مجلس شوراى اســالمى به دقت بررسى مى شود، بيان كرد: مردم در 
صورت مشاهده تخلف از سوى هر كانديدايى به سامانه «مردم ناظر» 
شوراى نگهبان مراجعه و اين تخلف را در سامانه ثبت كنند تا بررسى 

شود.
يك كارشناس مسائل سياسى در گفت وگو با مهر بابيان اينكه اميدواريم 
نتيجه انتخابات پيشرفت و توسعه استان همدان را به دنبال داشته باشد، 
بيان كرد: مشاركت حداكثرى مردم نشان دهنده توجه و عالقه مردم به 

سرنوشت خود و نظام است.
مژگان انورى بابيان اينكه تمــام دنيا توجه خود را بر روى چگونگى 
برگزارى انتخابات در ايران گذشــته اند و بر همين اســاس مردم بايد 
حضور مناسبى در اين عرصه داشته باشند، گفت: صندوق آرا يكى از 
محل هايى است كه انسان مى تواند ابراز عقيده كند و براى سرنوشت 
خود و نظام تصميم بگيرد بنابراين حضور حداكثرى مردم الزم است.

 رســانه ها تأثير مهمى در تحقق حضور حداكثرى مردم 
در انتخابات دارند

وى با بيان اينكه رسانه ها تأثير مهمى در تحقق حضور حداكثرى مردم 
در انتخابات دارند، افزود: رسانه هاى استان نقش به سزايى در تشويق 

مردم براى حضور در انتخابات داشته اند.
اما به طور حتم مردم و واجدان شــرايط رأى كه روز دوم اسفندماه با 
حضــور در پاى صندوق هاى رأى و شــركت در انتخابات در تعيين 
سرنوشت كشور دخالت خواهند كرد، انتظاراتى از منتخبان خود دارند.

هزار و 516 دستگاه احراز هويت به همدان 
اختصاص يافت

 هــزار و 516 دســتگاه احــراز هويــت الكترونيكــى بــراى برگزارى 
يازدهميــن دوره انتخابــات مجلــس شــوراى اســالمى بــه ايــن اســتان 

ــاص يافت. اختص
مسئول كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات همدان گفت: 15 درصد 
مازاد بر تعداد شعب اخذ رأى شهرى و 20 درصد مازاد بر تعداد شعب 

روستايى، دستگاه احراز هويت اختصاص يافته است.

محمدحســن ميرزايى در گفت وگو با ايرنا افزود: دســتگاه هاى مازاد 
در فرماندارى و نزديكترين محل به شــعب اخذ رأى مســتقر شده تا 
درصورت بروز نقص فنى براى دســتگاه هاى موجود در شــعب، در 

كمترين زمان بتوان آنها را جايگزين كرد.
ميرزايى اضافه كرد: با اســتفاده از دســتگاه احراز هويت الكترونيكى 
مى توان از رأى تكرارى، رأى دادن با اســتفاده از شناســنامه متوفيان و 

رأى دادن افراد زير 18 سال جلوگيرى كرد.
وى يادآورى كرد: به منظور آشــنايى كارشناســان فنــاورى اطالعات 
فرماندارى ها، بخشــدارى ها و كارشناسان فنى شــعبه اخذ رأى دوره 

آموزشــى، نحوه كاربرى و آماده سازى دستگاه احراز هويت به صورت 
ويدئوكنفرانس برگزار شده است.

وى گفــت: تمامــى فرآيندهــاى انتخابــات شــامل پيكربنــدى دســتگاه 
احــراز هويــت، ارســال صورتجلســه آغازيــن، نحــوه اســتعالم 
برخــط، اســتعالم آفاليــن، تنظيــم صورتجلســه پايانــى، نحــوه تجميع 
ــى  ــورى و عمل ــه صــورت تئ ــى ب ــه پايان ــال صورتجلس آراء و ارس

ــوزش داده شــد. آم
استان همدان با 10 شهرستان و 7 حوزه انتخابيه اصلى داراى 9 كرسى 

انتخاباتانتخاباتدر مجلس شوراى اسالمى است
 entekhabat@hamedanpayam.com

↓ حميدرضا حاجى بابايى

 حاجى بابايى به عنوان باسابقه ترين نماينده 
اســتان در اين دوره خود را به عنوان يكى از 
داوطلبان كرســى رياست مجلس مطرح كرد 
و با تشكيل فراكســيون واليى و رياست آن 
توانســت به عنوان رئيس فراكسيون واليى، 
مؤثرترين و بزرگترين فراكسيون مجلس، وزن 

و قدرت چانه زنى خود را باال ببرد. 
وى با رياست اين فراكسيون همواره طرف 
تعامل دولتيان بــود و اين جايگاه وى را به 
ســمت پيگيرى مصوبات فراموش شــده 
كه توســط وى در قوانين كشور ثبت شده 
بــود اما با رفتــن وى از مجلس به وزارت 
آموزش و پرورش، حذف شــده بود، برد و 
در نتيجه بسيارى از طرح ها دوباره صاحب 
رديف بودجه شده و در فرايند توسعه استان 
قرار گرفت. جايــگاه ويژه حاجى بابايى در 
مجلس، دليلى شــد تا در استان هم طرف 
تعامل اصلى بين نمايندگان با دولتيان، وى 
باشد زيرا بيشتر نمايندگان عضو فراكسيونى 
بودند كه وى رياست آن را برعهده داشت. 
حضور حاجى بابايى در بيشتر پيگيرى هاى 
استان براى جذب سرمايه ها و تحرك بخشى 
طرح ها و برنامه هاى مؤثر بر توسعه دليلى بر 
اهميت تعامل با حاجى بابايى براى استان و 

دولت دارد. 
از اين منظر حاجى بابايى توانسته برنامه هاى 
مدنظر خود را به خوبى پيش ببرد و با پادار 
كردن بودجه طرح هاى مربوط به همدان، بر 

افزايش بودجه استان هم مؤثر باشد. 
↓ امير خجسته

 ديگر نماينده همدان در مجلس با رصد 
سياسى

نماينده مردم، با تيزهوشى، فراكسيون مبارزه 
با فســاد را در مجلس تشكيل و رياست آن 
را برعهده گرفت و توانست با گزارش هاى 
به موقــع و پيگيرى هــاى نظارتى عملكرد 
خوبى در مبارزه با فساد داشته باشد و خود 
را به عنوان نماينده اصلى مبارزه با فاسدان 
مطرح كند. پيگيرى فســادهايى در اســتان 
همچون استخدام هاى سفارشى، ميزان تعامل 
با وى در اســتان را كاهــش داد؛ اما به رغم 
اين محدوديت توفيق وى در مبارزه با فساد 

به ويژه در واگذارى ها به بخش خصوصى از 
توفيق وى در مســيرى كه براى خدمت به 

مردم انتخاب كرده حكايت داشت. 
خجســته در پيگيرى آب شــرب همدان 
و برخى طرح هاى توســعه اى اســتان هم 

توفيقات خوبى داشت. 
↓ محمد كاظمى

 نماينده اصالح طلب مالير با اســتفاده 
از موقعيــت نزديكى به دولت توانســت، 
دولتمردان بســيارى را براى تأثيرگذارى بر 

توسعه مالير به اين شهرستان بكشاند. 
حضور دولتمردان اعــم از معاونان رئيس 
جمهور، وزرا، رؤساى سازمان ها و معاونان 
وزرا در مالير تأثير خود را بر توســعه اين 
شهرســتان داشــت و از اين منظر كاظمى 
عملكــرد قابل قبولى داشــت امــا وى به 
عنوان نماينــده اصالح طلب در حمايت از 
اصالح طلبان و گسترش ديدگاه اصالح طلبى 

در شهرستان و استان ناكام بود. 
↓ احد آزادى خواه

 نماينده اصولگراى مالير ســعى داشت 
در نخستين دوره، نماينده اى تأثيرگذار به ويژه 
در حوزه فرهنگى استان و شهرستان باشد اما 
انتصابات مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى از 
الشتر و مديرعامل شركت عليصدر از ستاد 
انتخاباتى وى، خيلــى زود نوع نگاه وى به 
فرهنگ و گردشگرى را كه با نگاه تخصصى 

فاصله داشت، نمايان ساخت. 
آزادى خواه بــا توجه به ســابقه مديركلى 
تبليغات اســالمى با اجــرا بيگانه نبود و با 
روش هاى تبليغاتى هم آشــنايى داشت كه 
اين 2 شــاخصه توانسته شــرايط را براى 
تداوم نمايندگى وى در صورت پسند مردم، 

فراهم كند
↓ محمدمهدى مفتح

 مفتح در تويسركان با تعامل خوبى كه با 
دولتيان به هم زده، توانسته حساسيت الزم 
نســبت به مشكالت اين شهرستان را ايجاد 
كند اما شــرايط تحريم و بى پولى مملكت 
اجــازه اجراى طرح اصلى وى براى خروج 
تويســركان از بن بست با ســاخت تونل از 

مسير گنج نامه را نمى دهد. 
به رغم ايــن به نظر مى رســد، مفتح در بين 
نماينــدگان در رايزنى بــا دولتمردان مورد 
وثوق بيشــترى اســت و توانسته از قدرت 
رايزنى خود براى توســعه بيشتر شهرستان 

استفاده كند. 
↓ اكبر رنجبرزاده

 نماينده اســدآباد بســيار تالش كرد تا 
در جذب ســرمايه گذار دوران متفاوتى در 
دوران وى در اســدآباد احســاس شود اما 
تالش هــاى وى تاكنــون كمتر نتيجه بخش 
بوده و ســرمايه گذاران با اهداف رنجبرزاده 
همچون تبديل اســدآباد به قطب صادرات 
چند محصول همراهــى نكرده اند، هرچند 
وى از تمام عناويــن و توان خود همچون 
عضويت در هيات رئيسه مجلس هم براى 

رسيدن به اين هدف بهره برده است. 
با اين حال، شــناخت رنجبــرزاده از مردم 
اسدآباد و رفتارهاى سياسى آنها دليلى است 
كه وى را همچنان بخت نخست نمايندگى 

اين شهرستان مطرح كرده است. 
↓ حسن بهرام نيا

 نماينده نهاوند بســيار اميدوار بود كه با 
سابقه اجرايى كه دارد بتواند محروميت را از 
چهره نهاوند زيبا بزدايد اما وى نتوانست در 
اين راه اقدام مؤثرى داشــته باشد و نهاوند 

همچنان با صفت محروم قرين است. 
هنوز راه هاى نهاوند كشته مى دهند، سراب ها 
رونق الزم را ندارند، بافت فرســوده كاهش 
نيافته و كارهاى نشــده بسيار همچنان باقى 
مانده اســت تا مشخص شــود محروميت 
نهاوند بيش از آن اســت كه بشود در يك 
دوره نمايندگــى آنها را برطــرف كرد و با 
فرماندار همراه و... هم كارى پيش نمى رود 
و بايد تالش مضاعفى با وحدت اســتانى 
و حتى كشــورى و استفاده از ظرفيت تمام 

نهاوندى ها شكل بگيرد. 

↓ حسن لطفى

 نماينده رزن در نخستين دوره در حوزه 
ساماندهى تقسيمات كشورى دستاوردهاى 
خوبى داشــت، تبديل يك روســتا به شهر 
و تبديل يك بخش به شهرســتان اقدامات 
خوب لطفى بود كه البته توســعه نامتوازن 
شهرستان را هم برعهده داشت و انتظارات 

بخش ديگر رزن بى پاسخ ماند. 
لطفى در پيگيرى مســائل شهرســتان هم 
در حوزه كميســيون تخصصى خود (امور 
اجتماعــى) بســيار موفق بود و توانســت 
تقريبا تمامى مطالبات شهرستان از وزارت 
كار و وزارت بهداشت را پاسخ دهد اما در 

حوزه هاى ديگر توفيق كمترى داشت. 
حاال نماينــده رزن، نماينده رزن و درگزين 
خوانــده مى شــود و قطعــا نمايندگى 2

شهرســتان با سختى هاى بيشــترى همراه 
خواهد بود. 

↓ محمدعلى پورمختار

دوره  كبودراهنگ  و  بهــار  نماينــده   
حواشــى  از  گذرانــد  را  پرحاشــيه اى 
دســتگيرى رئيس دفتر تا حمله مهاجمان 
به فرزند و حواشــى ديگــر اين دوره از 
نمايندگــى را براى پورمختــار زودتر از 
موعد به پايان نزديك كرد تا وى بيشــتر 

وقت خود را درگير اين حواشى باشد. 
بيشــتر  تأثيرگذارى  براى  پورمختار  تالش 
بر شــركت عليصدر با وارد كــردن ديوان 
محاســبات تالشــى بود كه تنهــا به زيان 
استان در حوزه گردشگرى منجر شد و تنها 
دســتاورد پورمختار تغيير مديرعامل موفق 
شركت عليصدر به دليل اختالف با وى بود. 
به نظر نمى رسد حواشــى به اين زودى ها 
پورمختــار را رهــا كند و احتمــاال از اين 
حواشــى اخبــار بيشــترى حتــى پس از 

نمايندگى منتشر خواهد شد. 
به هر حال قضــاوت نهايى درباره عملكرد 
نمايندگان با مردم خواهــد بود كه در دوم 
اســفندماه از طريــق ثبــت رأى خود اين 
عملكــرد را قضاوت و نتيجــه رضايت يا 
نارضايتى خــود را اعالم خواهند كرد، پس 
منتظر قضاوت نهايى مردم در روز انتخابات 

مى نشينيم. 

 عملكــرد مجلس دهم در كل عملكرد 
قابل قبولى در جامعه نيســت و از ديدگاه 
مردم منشا بســيارى از مشكالت موجود 
به عملكرد ضعيف مجلــس و خروج آن 
از جايــگاه و در رأس امور نبودن مجلس 

باز مى گردد. 
رعايــت نكردن شــأن مجلس از ســوى 
بــه  نمايندگانــى  ورود  و  نماينــدگان 
سوءاستفاده از جايگاه تا به آنجا كه قريب 
يك ســوم نمايندگان به دليل سوءاســتفاده 
مالى و سوءاستفاده از جايگاه در انتخابات 
يازدهم رد صالحيت شــده اند، نشــان از 
تخريب جايــگاه مجلس توســط برخى 
نماينــدگان و در نهايــت پايين آمدن اين 

جايگاه نزد مردم دارد. 
اين وضعيت شرايط رشد نهادهاى موازى 
با مجلس به دليل قدرتمند نبودن آن را ايجاد 
كــرد و ورود مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام، شوراى هماهنگى اقتصادى سران قوا 
و شوراهاى ديگر به قانون گذارى و اجراى 
مصوبات مهــم همچون اصــالح قيمت 
بنزين با تمام هزينه هاى آن براى كشــور 

با دور زدن مجلس نتيجــه اى از عملكرد 
مجلس  جايگاه  تخريب  در  مجلس نشينان 

بود. 
در تعامــل بــا دولت هم مجلس نشــينان 
نتوانســتند هرگز دست باال را داشته باشند 
و همواره تحت تأثير البى هاى فســادانگيز 
و بده بستان هايى كه نتيجه آن بدبين شدن 

مردم به عملكرد نمايندگان بود، بودند. 
مجلس دهم استيضاح ها و رأى اعتمادهاى 
بحث برانگيزى داشــت و استيضاح در اين 
مجلس ابزارى براى كســب منافع از وزير 
استيضاح شده و رأى اعتماد هم بيشتر مواقع 
براى كسب امتياز و در ازاى توافقات انجام 

شده بود. 
بهترين مشخصه براى قضاوت در اين زمينه 
طرح استيضاح شريعمتدارى با احتمال رأى 
نياورى از وزارت صنعت و رأى اعتماد باال 
به وى پس از اســتعفا از وزارت صنعت و 
معرفى به مجلس به عنوان وزير كار است. 
اين روند بــه خوبى تأثير البى هاى قدرت 
و ثــروت در مجلس را نمايان و اثرپذيرى 
كليت مجلس از اين 2 كانون فســاد زا را 

نمايان كرده و مى كند. 
در اين مجلس، عملكرد نمايندگان همدان 
هم متأثر از فضاى كلى مجلس است و رد 
صالحيــت 3 نماينده مجلس كه تنها يكى 
از آنها داليــل غيراقتصادى دارد، به خوبى 
فضاى كلى مجلــس در مجمع نمايندگان 

استان را نمايان مى كند. 
عملكــرد نمايندگان مجلــس در مجمع 
نماينــدگان از ناكامى هــاى بزرگ مجمع 
حكايــت دارد از بى توجهى و فرارى دادن 
ســرمايه هاى انسانى اســتان و واگذارى 
مديريت هاى مهــم به غيربومى ها و تبديل 
اســتان بــه زيرمجموعه مديريتى اســتان 
لرســتان تا ناتوانى در دريافت بودجه هاى 
مجمع  همه  اســتان  توسعه  تحريك كننده 
نمايندگان ايــن دوره را مجمعى ناتوان و 
نامتحد نشــان مى دهد البته تنها اتحاد اين 
مجمع در توافق براى استاندارى نيكبخت 
به شــرط حذف الهــى تبار و اســتاندار 
شاهرخى پس از نيكبخت بوده كه هر 2 به 
زيان استان و به سود نيروهاى انسانى استان 

همجوار بوده است. 

توافق مجمــع براى حذف الهــى تبار از 
مديريت سياســى استان نمره منفى بزرگى 
اســت كه نشــان از ميزان تنفــر مجمع 
نمايندگان از مديــران بومى بود كه راه را 
بــراى تبديل همدان به بهشــت نيروهاى 

غيربومى باز كرد. 
جــداى از اين مجمــع در تعامل با دولت 
هم نتوانســت بخش هاى بــر زمين مانده 
وعده هــاى دولت بــه همدانى ها حتى در 
سفر استانى را به بار بنشاند و اين توافقات 
به ويژه در حــوزه وعده هاى هلدينگ هاى 
اقتصادى وابســته به دولت يا اجرا نشــد 
يا بسيار كند پيشــرفت نامحسوسى داشته 

است. 
اين شرايط نشانگر عدم وحدت در مجمع 
نمايندگان و بى توجهى به فشــار جمعى 
براى دســتيابى به نتايجى براى تسريع در 

پيشبرد توسعه استان است. 
جداى از اين نمايندگان به صورت فردى 
كارنامه هاى متفاوتى دارند كه بررسى كوتاه 
آن، ميزان توفيــق آنها در انجام وظايف را 

مشخص مى كند. 

مسئوليت اجتماعى شركت هاى 
دولتى و خصوصى گسترش يابد

 ســخنگوى دولت، وقف وقت و خير دانش را مسئوليتى اجتماعى 
دانســت و گفت: بايد خير جمعى و مســئوليت اجتماعى شركت هاى 
دولتى و ســاير شركت ها را گسترش دهيم تا با توجه به محدوديت هاى 

بودجه اى به دولت كمك شود.
به گزارش ايرنا، على ربيعى با بيــان اين كه «در فعاليت هاى اجتماعى، 
وقف وقت و خير دانش هم داريم»، افزود: خير جمعى را خيلى ها فقط 
در پول مى بينند در حالى كه كار خير فقط در پول نيســت، اكنون تعداد 
بسيار زيادى از دانشــجويان ما وقت خود را براى رسيدگى به بيماران 
وقف كرده اند. سخنگوى وى با بيان اينكه ارائه يك لبخند هم مى تواند در 
حوزه خير جمعى باشد، گفت: بايد كمك كنيم تا سازمان هاى مردم نهاد 
كه در اين حوزه كار مى كنند بتوانند با تالشــى بيشــتر و راحت تر اين 

فعاليت ها را انجام دهند.
ربيعى آشــنايى نزديك با مسائل درمان دهك هاى پايين جامعه را هدف 
ديگر بازديد امروز از بيمارســتان كــودكان بهرامى ذكر كرد و گفت: در 
اين بيمارســتان معموال افراد از جنوب شرق و حومه تهران و افرادى كه 
درآمدهاى ناچيز و كم يا حتى بدون درآمد هستند به آن مراجعه مى كنند.

ربيعى گفت: يك مســأله هزينه اين افراد اســت كــه البته طرح تحول 
سالمت موجب شده است كه خروج پول از جيب بيمار را كم و تقريبا 
به صفر برساند. با اين همه باز تهيه برخى داروهاى خارجى كه پزشكان 

تجويز مى كنند، هزينه بر است.
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يادداشت

در انتخابات شركت مى كنيم يا نمى كنيم!
مهدى ناصرنژاد»

 امروز سه شــنبه 29 بهمن ماه انتخابــات يازدهمين دوره مجلس 
شوراى اسالمى را پيش روى داريم و حدود 158 داوطلب نمايندگى 
در اســتان همدان و 62داوطلب در خودِ حوزه همدان و فامنين، 2

روز مانده بــه موعد (جمعه، دوم اســفندماه) رأى گيرى اين دوره 
انتخابات به شــدت در حال تبليغات قانونى هســتند و به شيوه هاى 

معمول با هم رقابت مى كنند.
انتخابــات يازدهم مجلس به داليلى از همان شــروع شــكل گيرى 
مراحل مقدماتى و رســمى اين انتخابات، دچار چالش شــده است 
و برخى تحركات و ضديت هــا و درد و مرض هاى بين المللى هم 

مزيد بر علت است.
هرگز نمى توان كتمان كرد كه تحريم هاى اقتصادى از ســوى دولت 
آمريــكا و برخــى هم پيمانان داغ تر از آش او عليــه دولت و ملت 
ايــران، محدوديت هايى براى برگزارى انتخابات مجلس شــوراى 
اســالمى حداقل از لحاظ مؤلفه هاى مالى به وجود آورده اســت و 
عالوه بر اين، شــيطنت هاى دولت آمريكا كه به طرز بسيار زننده اى 
ماسك دوستى با ملت ايران بر چهره زننده خود  آويزان كرده است، 
انتخابات مجلس يازدهم را از هر دوره اى حساس تر و بلكه جالب تر 

كرده است.
يكى از شــيطنت هاى دشمنان براى سنگ اندازى بر سر راه برگزارى 
آســان و بدون دغدغه اين انتخابات، ترديدافكنى و ذهنيت سازى و 
همچنين القاى اين وسوســه در اذهان برخى مردم است كه در اين 

دوره از انتخابات شركت بكنيم يا نكنيم!؟
ايــن حق هــر انســان آزاد و متفكر و خودســاخته اســت كه در 
برهه هاى حســاس از حيات فردى و اجتماعى و تصميم گيرى هاى 
سرنوشت ساز براى خود و جامعه اش، دچار ترديد شود و سؤال هاى 
زيادى را از ذهن خويش بگذراند و در عين حال رسيدن به پاسخ هاى 

روشن در چنين مواقعى چندان هم دشوار نيست!
انتخابات براى يك ملت و براى يك كشــور مســأله اى بى اهميت 
نيســت كما اينكه اخبــار گوناگون پيرامون كيفيــت برگزارى يك 
انتخابات و سرانجام آن نيز بسيار تعيين كننده و سرنوشت ساز است. 
در اين معنا براى ما اهل رســانه و قلم نيز خيلى مهم و هيجان انگيز 
است كه در رسانه هاى خود به ويژه اينكه اگر آن رسانه يك روزنامه 
باشــد، تيتر بنزيم كه مثًال «بيش از 50 درصد مردم واجد شرايط در 
اين انتخابات شــركت كردند» يا اينكه «كمتــر از 50 درصد مردم 
واحد شرايط پاى صندوق هاى رأى گيرى آمدند»؛ چون تمام افراد، 
احزاب، تشــكل هاى مختلف، دولت و خود مردم و مهمتر از همه 
دوست و دشمن چشم به تيتر خبر پايانى انتخابات دارند و اين براى 
سرنوشت يك كشور و يك ملت بسيار راهگشا و تعيين كننده است.

فرامــوش نكنيم كه داســتان ايران و ايرانى بــا آمريكا در اين برهه 
از تاريخ اين ســرزمين كهن، همان داســتان گرگ ناقال و شنگول 
و منگول اســت كه گرگ ناقال با چرب زبانى و در لباس ساختگى 
يك دوســت دلسوز آمده است تا شنگول و منگول و حبه انگور را 
بربايــد و يك لقمه چرب و نرم كنــد. غافل از اينكه «ما هم چوپان 

داريم و نمى گذاريم».
دولــت آمريــكا به تازگــى در يــك موضع گيــرى علنــى در ارتبــاط 
ــات مجلــس شــوراى اســالمى شمشــير خــود را از رو  ــا انتخاب ب
ــه  ــت ك ــام داده اس ــران پي ــزرگ اي ــت ب ــه مل ــت و ب ــته اس بس
ــات شــركت  ــران تشــريفاتى اســت و در ايــن انتخاب ــات اي انتخاب
نكنيــد. امــا كــدام انســان آزاده و ايرانــى باشــرف و غيــرت 
ــام  ــن ملــت و بلكــه تم ــام بدبختى هــاى اي ــد تم ــه ندان اســت ك
ملت هــاى آزاده جهــان از ام الفســاد آمريــكا اســت كــه چشــم  بــه 

منابــع و ثروت هــاى كشــورها و ملت هــاى جهــان دارد!

ميز احزاب وظيفه نظارت مردمى بر فرايند انتخابات را 
عهده دار است

 كاركرد ميز احزاب نظارت مردمى در قالب نظارت حزبى براى حفظ سالمت فرآيند 
انتخابات است. 

مســئول ميز خانه احزاب در ستاد انتخابات كشور درباره كاركرد ميز انتخاباتى احزاب از 
نظر نمودار (چارت) سازمانى و قانونى، گفت: در خانه احزاب كميته هاى مختلفى داريم 
و يكى از آنها، كميته نظارت بر انتخابات اســت كه اين كميته يك نفر را پيشنهاد مى كند 
و اعضاى كميته رأى مى دهند. سپس اين رأى به شوراى مركزى خانه احزاب رفته و اگر 
آن شــخص براى بار دوم رأى آورد، طبق روال و شــرح وظايف مندرج به وزير كشور 

معرفى مى شود. 
على اكبــر مرتضوى كياســرى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: ايــن موضوع در دوره دهم 
رياست جمهورى و دوره هشتم مجلس شوراى اسالمى انجام شده و در آن 2 دوره هم، 
من به عنوان مسئول ميز احزاب با رأى تشكل هاى 3 جناح خانه احزاب انتخاب شدم. اين 

بار نيز همين روال انجام شده و من به وزارت كشور معرفى شدم. 
مرتضوى كياسرى افزود: در بخش نامه اى كه معاونت و اداره كل سياسى به تمامى استان ها 
فرســتاد، نمايندگان ميز احزاب مركزى در هر استان، با حكم رئيس ميز احزاب در ستاد 

انتخابات مستقر مى شوند. 
وى با بيان اينكه كاركرد ميز احزاب نظارت مردمى در قالب نظارت حزبى اســت، اظهار 

كرد: اگر در فرايند انتخابات، تخلف يا گزارشــى كه ما نام آن را نظارت چشمى، گوشى 
و هوشــى گذاشــته ايم، صورت بگيرد به ميز احزاب منتقل مى شود و ميز احزاب نيز، به 

هيأت هاى اجرايى و شوراى نگهبان منتقل مى كند تا پيگيرى شود. 
مسئول ميز احزاب در ستاد انتخابات كشور عنوان كرد: در حقيقت اعمال نظارت مردمى 
به منظور حفظ ســالمت فرايند انتخابات و همچنيــن صيانت از آرا در قالب ميز احزاب 
اعمال مى شــود.  مرتضوى كياســرى يادآور شد: در روزهاى گذشــته كه فعاليت هاى 
انتخاباتى براى رقابت هاى يازدهمين دوره مجلس شــوراى اســالمى انجام مى شود، از 
تخلفات نامزدها گزارش نشده است ضمن اينكه مقرر شده كه گزارش ها به شكل متمركز 
به ما ارســال شــود.  وى تصريح كرد: ميز احزاب حق ورود به معناى ارزيابى گزارش از  انتخاباتانتخابات

 entekhabat@hamedanpayam.com

مدعيان ارتباط با شوراى نگهبان تحت 
پيگيرد قانونى قرار مى گيرند

 ســخنگوى شوراى نگهبان در توئيتى نوشت: به دستگاه قضايى و 
مأموران امنيتى گفته  شــده هر كالهبردارى كه ادعاى ارتباط با اعضاى 
شوراى نگهبان را داشته و قصد فريب دارد، بدون معطلى تحت پيگرد 

قرار گيرد.
به گزارش ايرنا،  عباسعلى كدخدايى در اين توئيت اظهار كرد: استفاده 
از عناوين جعلى مسئول دفتر، شاگرد دانشگاه، دوست صميمى و ... از 

جمله روش هاى كالهبرداران براى تأييد صالحيت بوده است.
 وى 20 بهمن مــاه نيز گفته بود: كالهبرداران مدعى واســطه گرى 
بــراى تأييد صالحيت بــا گــزارش و پيگيرى شــوراى نگهبان 

شده اند. بازداشت 
وى اعالم كرده بود: دادگاه آن ها بايد علنى برگزار شــود. بارها هشدار 

داده بوديم داوطلبان مراقبت كنند در تور چنين شيادانى نيفتند.

راهى جز شركت در انتخابات وجود ندارد
 انتخابات مجراى دخالت اراده مردم است، به نظر من براى اثرگذارى 

در روند امور راهى جز شركت در انتخابات وجود ندارد.
يك عضو فراكسيون اميد مجلس در گفت وگو با ايسنا با تأكيد بر لزوم 
مشــاركت همه آحاد جامعه در انتخابات دوم اســفندماه گفت: به نظر 
من راهى به جز شــركت در انتخابات وجود نــدارد. در واقع تنها راه 
اثرگذارى مردم بر روند امور همين انتخابات اســت. انتخابات مجراى 
دخالت اراده مردم بوده و به رغم تنگناهايى كه وجود دارد من انتخابات 

را تنها راه مى بينم.
محمود صادقى افزود: در چارچوب تصميمات اصالح طلبان و به عنوان 
يك عضــو از اين مجموعه مى گويم كه هيچ گاه اصالح طلبان به دنبال 
تحريم انتخابات نيستند و هميشــه براى حمايت از كانديداها و ارائه 

ليست، راهبردى معقول داشته اند.

وفايى: 
 يكــى از مهمتريــن وظايــف مجلــس بحــث 
برنامه ريــزى و نوشــتن برنامــه  بــراى توســعه 
ــن  ــت. مهمتري ــتان ها اس ــور و اس ــه كش همه جانب
مطالعــات مناطــق مطالعــات آمايــش هســت، چقــدر 
ــتان  ــتان و شهرس ــش اس ــات آماي ــات مطالع جزئي
مــورد  در  شــما  ديدگاه هــاى  مى شناســيد؟  را 
ــا  ــتان چيســت؟ آي ــاى اصــالح توســعه اس محوره
محورهــاى  جهــت  در  بايــد  شــما  برنامه هــاى 
ــيدن  ــد و راه رس ــش باش ــند آماي ــده در س تبيين ش
در  مطالعــات  ايــن  اســاس  بــر  اهــداف  بــه 
برنامه هــاى مدون شــده شــما چگونــه اســت؟
*ســجاد علــى زاد: بــر اســاس مطالعــات، مــن فكــر مى كنــم 
محورهــاى عمــده فعاليت هــاى اســتان در كشــاورزى ترســيم 
شــده اســت، شــايد مطالعــات ســند آمايــش كــه انجام شــده 
مطلــوب بــوده اســت امــا احتيــاج بــه تغييــرات دارد، به ويــژه 
ــدان  ــتان هم ــت در اس ــه صنع ــه ب ــت، توج ــث صنع در بح
ــادارى دارد و  ــه معن ــوار فاصل ــتان هاى همج ــه اس ــبت ب نس
ــى  ــتان هاى صنعت ــدان از اس ــت هم ــده اس ــب ش ــن موج اي
فاصلــه بگيــرد و تمركــز در ســرمايه گذارى در اســتان همــدان 

منطقــى نيســت.
ــاى  ــازده و احي ــع زودب ــه صناي در گذشــته 2 بحــث توجــه ب
مراكــز صنعتــى تعطيــل و نيمه تعطيــل انجــام شــد امــا خــوب 
ــز  ــم مراك ــا بتواني ــد و م ــه برس ــه نتيج ــوارد ب ــن م اســت اي

ــه چرخــه توليــد بازگردانيــم. صنعتــى تعطيــل را ب
ــر  ــز ب ــم بخــورد تمرك ــدان رق ــق اقتصــادى در هم ــر رون اگ

مى شــود. محقــق  ســرمايه گذارى  روى 
اشــكال عمــده ســند آمايــش مــا ايــن اســت كــه در 
پويــا  و  فعــال  صنعتــى  مراكــز  همــدان  در  حال حاضــر 
نداريــم ايــن موجــب شــده اســت منابــع مالــى را در حــوزه 
ــدان از  ــه هم ــم در صورتى ك ــت بدهي ــرمايه گذارى از دس س

جملــه اســتان هاى غنــى اســت.
ــتر  ــاورزى بيش ــور كش ــدان در مح ــناخت از هم ــدم ش معتق
ــه چرخــه  ــه شــود ك ــه كار گرفت ــرى ب ــد تدبي ــا باي اســت، ام
اقتصــادى بــه ســمت صنعــت در همــدان تغييــر مســير دهــد.

* مسلم غالمى:

خط مشــى  ترســيم  زيرســاخت هاى  يكــى از  آمايــش 
ــش  ــات آماي ــت. در مطالع ــران اس ــراى مدي ــزى ب برنامه ري
اســتان همــدان محورهــاى توســعه در كشــاورزى، صنعــت و 

ــود. ــده ب ــيم ش ــك ترس ــزرگ و كوچ ــاى ب بنگاه ه
در برنامه هــاى مدون شــده سلســله مراتــب در بحــث آمايــش 
ــده  ــى دي ــن اســتان ها به خوب ــاط بي ــزى و ارتب ــراى برنامه ري ب
ــدان  ــش هم ــند آماي ــد س ــن مى ش ــر از اي ــود و بهت ــده ب نش

ديــده شــود.
در حــوزه گردشــگرى كــه عنــوان مى كنيــم مى توانيــم 
حرفــى بــراى گفتــن داشــته باشــيم درواقــع چقدر زيرســاخت 
ــا  ــدر ب ــگر ورودى چق ــراى گردش ــم و ب ــا كردي الزم را مهي

كرده ايــم؟ ورود  برنامه ريــزى 
ــى  ــا تركيب ــات و برنامه ريزى ه ــد مطالع ــش باي ــند آماي در س
ــد  ــى معتقدن ــعه برخ ــث توس ــرا  در بح ــد زي ــدون مى ش م
ــد داشــت در  ــم وجــود خواه ــال توســعه وابســتگى ه به دنب
صورتى كــه رهبــرى بــه جــاى توســعه بــه الگــوى پيشــرفت 
تأكيــد دارنــد زيــرا ايــن مهــم وابســتگى را موجــب نخواهــد 

شــد.
بــراى اســتان همــدان بايــد برنامه هــاى تركيبــى را ارائــه دهيــم 
ــوى را در  ــى و ق ــاى غن ــه الزم اســت طرفيت ه ــن اينك ضم

اولويــت قــرار دهيــم.

كريمى تبار:
ــته  ــال گذش ــد س ــى در چن ــع تبديل ــرا صناي  چ
شــكل نگرفتــه اســت و آيــا آسيب شناســى صنايــع 

ــازده را انجــام شــده اســت؟ زودب
ــواردى  ــازده از م ــى زاد: بحــث بنگاه هــاى زودب *ســجاد عل
اســت كــه ذيــل اقتصــاد مقاومتــى تعريــف شــده اســت امــا 
در اســتان زيرســاختى بــراى جــذب نيروهــاى جــوان و 

ــت. ــده اس ــاد نش ــتغال ايج ــل و اش فارغ التحصي
ــاخت  ــاى زيرس ــد ج ــازده را مى توان ــاى زودب ــس بنگاه ه پ

ــد. ــر كن ــتان پ ــتغال زايى در اس ــراى اش ــته را ب نداش
مــن اشــكال شــكل نگرفتــن صنايــع زودبــازده در تبيين نشــدن 
ــگاه و  ــن دانش ــه بي ــم فاصل ــگاه ها مى بين ــا در دانش برنامه ه
ــيم و  ــته باش ــى داش ــده اســت نقص هاي صنعــت موجــب ش
ــادآور نشــده اســت كــه مطالعــات  ــه دانشــجو هــم ي ــه ب البت

بايــد اقتصادمحــور باشــد.

يكى از رســالت هاى همدان پيام تنوير افكار 
و  حداكثرى  مشــاركت  به  كمك  عمومى، 
كمك به انتخاب بهتر براى آينده بهتر استان 

و كشورمان است.
با توجه به تعدد كانديداها، ستاد اطالع رسانى 
انتخابات روزنامــه همدان پيام تالش كرده 
اســت با دعوت از كانديداهاى شاخص، به 
تشكيل نشســت هاى كارشناسانه اقدام كند 
تا بتواند برنامــه كانديداها را در يازدهمين 
انتخابات مجلس شــوراى اسالمى به جامعه 

محلى معرفى نمايد.
انتخابات  كارشناســى  پنجم  نشســت  در 
حوزه  كانديــداى   3 ميزبان  همدان پيــام، 

انتخابيه همدان و فامنين بوديم.
محمدهادى  و  على زاد  سجاد  غالمى،  مسلم 
خســروى نهاد در اين نشســت به سؤاالت 
طاهرى  حســين رضا  دكتر  كارشــناس   3
كارشــناس فرهنگ و سياست، سيد مهدى 
وفايى كارشــناس اقتصــاد و برنامه ريزى، 
منابع  مديريت  كارشناس  كريمى تبار  عباس 
انسانى و اشتغال در حوزه هاى متعدد سياسى 
اقتصادى، فرهنگى و گردشگرى پاسخ دادند.

اين نشســت كه با مديريــت دكتر طاهرى 
برگزار شــد موارد متعــددى از جمله نگاه 
تحليلى بر ســند آمايش استان همدان، ارائه 
راهكارهايى براى دســتيابى به مســيرهاى 
برنامه هاى  همدان،  اســتان  در  توســعه اى 
كانديداها بــراى حضور در مجلس يازدهم 

يكى پس از ديگرى مطرح شد.
وفايى كارشــناس همدان پيام به توضيح در 
زمينه ســند آمايش استان همدان پرداخت و 
گفت: هر كانديدا الزم اســت كه از حوزه 
انتخابيه، بر اســاس مطالعات ســند آمايش 
سند  تهيه  باشــد،  داشــته  كامل  اطالعات 
آمايش در سال 1394 به تصويب كميسيون 

تخصصى شوراى عالى كشور رسيد.
ســال 1394 با توجه به نظرات مقام معظم 
رهبــرى مورد بازنگرى قرار گرفت. ســال 
1395 بازنگرى شــرح خدمــات جديد را 
كليد زديم و 2 هفته پيش سند بازنگرى شده 
همدان به تصويب كميسيون شوراى آمايش 
كشور رســيد و ما جزو نخستين استان هايى 
بوديم كه اين ســند را تهيه كرديم و حاال 
38 جلد كتاب از سند آمايش استان همدان 

تهيه شده است.
از آنجا كه جمله هاى ســند آمايش حجيم 
هست و به صورت كامل قابل مطالعه نيست، 
در يك نســخه 100 صفحه اى اين ســند 
خالصه نويسى شده است و حداقل مديران، 

برنامه ريزان و كانديداى مجلس مى توانند با 
مطالعه اين ســند اطالعات جامعى به دست 

آورند.
ســند آمايش داراى 3 بخش مجزا اســت، 
موجود  شرايط  بررسى  شامل  نخست  بخش 
است كه نتايج در 38 جلد كتاب منتشر شده 

است.
بخــش دوم از اين ســند، تحليل شــرايط 
موجود اســت كه دربرگيرنده نقاط ضعف و 
قوت تمام بخش ها است كه در 7 جلد منتشر 

شده است.
در مرحله ســوم كه همان مرحله اصلى از 
سند آمايش است، «آينده نگارى» است و نه 
آمايش  سند  مطالعات  نتايج  و  «آينده نگرى» 
در سايت ســازمان مديريت و برنامه ريزى 
استان براى استفاده مديران قرار گرفته است.

نتايج مطالعه شده از ســند آمايش مى تواند 
راهكارهاى علمى و درستى براى برنامه ريزى 
كانديدا و نمايندگان مجلس باشد كه شامل 

اطالعات كامل از حوزه انتخابيه است.
الزم به ذكر اســت كه در نيمه دوم اسفند، 
همايش آمايش اســتان را در همدان برگزار 
خواهيــم كرد و در بخــش آينده نگارى در 
اين همايش تأكيد مى كنيم كه اســتان براى 
مسيرى  در  شايســته  جايگاه  به  دســتيابى 

مشخص حركت كند.
ما محور اصلى توسعه استان را گردشگرى 
تعييــن كرديم و به هميــن دليل همه همت 
خود را متمركز كرديم كه در گردشگرى به 

جايگاه مطلوب دست پيدا كنيم.
اگر به شــرايط موجود در مقايسه با 5 سال 
گذشــته نگاه كنيد در مى يابيد كه تغيير رو 
به جلو و محسوسى در همدان با گردشگرى 
رقم خورده اســت و اين تحول چشــم گير 
برگرفته از نتايج مطالعات سند آمايش استان 

همدان بوده است.
 در هيچ كدام از ايــن مطالعات  صنعت در 
اولويت  نيســت، صنعــت مى تواند موجب 
آلودگى محيط زيست شــود و اين آلودگى 
نخستين محور توســعه استان را به مخاطره 

مى اندازد.
كارشناسان  پرسش  مى توانيد  مطلب  اين  در 
و پاسخ كانديداهاى حاضر در نشست را كه 
از بين آنها البته جامع ترين جمالت و سؤال 
و پاسخ ها توسط هيأت تحريريه همدان پيام 

انتخاب شده است، مطالعه كنيد.
در اين نشســت بر شناخت كانديدا از سند 
برنامه هاى  تدوين  راستاى  در  استان  آمايش 

مدون توسط كانديدا تأكيد شد.

در پنجمين نشست كارشناسى انتخاباتى

تسلط بر سنـ
راهكارى  براى تدوين
خسروى نهاد : گردشگرى راهكار تكاپوى اقتصاد در همدان                    
غالمى: بخشى نگرى تهديد

طاهرى:
ــس  ــرد و مجل ــا عملك ــه ب ــما در رابط ــر ش نظ

ــت؟ ــى چيس ــد نظارت ــته در بع گذش
*خســروى نهاد: وظيفــه مجلــس تصويــب قوانيــن اســت 
ــد  ــه باي ــن زمين ــت. در اي ــارت اس ــى نظ ــه اصل و وظيف
عنــوان كنــم كــه نماينــدگان دوره پيــش به صــورت كافــى 

بــراى اجــراى قوانيــن نظــارت نكردنــد.
نماينــدگان دوره هــاى پيــش مجلــس، متأســفانه بــار 
ــده  ــخصى نماين ــع ش ــد مناف ــاد كردن ــه ايج ــى ك انتفاع
ــه اگــر نظــارت  ــرد ك ــدا ك ــع اولويــت پي ــع جام ــر مناف ب
ــه  ــرايط اينگون ــروز ش ــت ام ــوت داش ــا ق ــر عملكرده ب

نمى شــد.

طاهرى 
ــد  ــان مى بيني ــارزى را در خودت  چــه ويژگــى ب
ــد وارد  ــم گرفتي ــد و تصمي ــران ندارن ــه ديگ ك

ــويد؟ ــات ش ــت انتخاب ــدان رقاب مي
*ســجاد علــى زاد: جــوان بــودن و دانش انــدوزى بــراى 
پيگيــرى مطالبــات را در وجــود خــودم از اولويت هــا 
مى دانــم و معتقــدم مى توانــم بــا انــرژى اى كــه دارم 

ــم. ــرى كن ــات را پيگي مطالب
اولويــت بعــدى مــن بــراى ورود بــه ميــدان رقابــت جهت 
انتخــاب شــدن بــراى حضــور در مجلــس، تعلــق داشــتنم 
بــه طبقــه پاييــن اجتمــاع اســت و ايــن تعلق خاطــر 
ــم مشــكالت اقشــار مختلــف  موجــب شــده اســت بتوان
ــم، از 9 ــى درك كن ــن به خوب ــطوح پايي ــه را در س جامع

ــاى خــود ايســتاده و  ــدر روى پ ــوت پ ــالگى پــس از ف س
مســتقل رشــد كــرده ام، درد محروميــن جامعــه را مى دانــم.
معتقــدم مجلــس گذشــته فاقــد گفتمــان بــود و ايــن را يك 
اشــكال بــزرگ ديــدم. احســاس كــردم فضــاى نااميــدى و 
دلســردى در حــال ايجــاد شــدن در جامعــه اســت امــا حاال 
بــا ورود جوان هــا و افــراد متخصــص اعتمــاد جامعــه بــه 
بدنــه دولــت و مجلــس باالتــر خواهــد رفــت و ايــن يــك 

اتفــاق خــوب اســت.

طاهرى:
ــدام  ــت ك ــن دول ــما قانونمندتري ــر ش  به نظ

ــوده اســت؟ ــت ب دول
ــى از  ــى يك ــت خاتم ــن دول ــر م ــروى نهاد: به نظ *خس
قانونمندتريــن دولت هاســت، در دوره خاتمــى تــورم 
به خوبــى كنتــرل شــد، حقــوق و معيشــت مــردم مطلــوب 
بــود و روابــط خارجــى مــا گســترده شــده بــود، صنعــت 
ــق  ــب رون ــا موج ــود و اينه ــا ب ــه احي ــگرى رو ب گردش

ــود. ــران شــده ب اقتصــادى اي
در نخســتين دوره رياســت جمهورى احمدى نــژاد هــم 
ــا در  ــود ام ــد نب ــرايط ب ــا ش ــت ام ــش ياف ــا افزاي تورم ه
ــه را  ــان جامع ــى گريب ــت وى بى انضباط ــال دوم دول 4 س
ــك  ــى ي ــورى روحان ــال دوم رياســت جمه ــت 4 س گرف
دوران لجــام گســيخته شــد كــه تــورم به ســرعت در حــال 

رشــد قــرار گرفــت.

طاهرى:
ــه  ــار ب ــود را از به ــه خ ــوزه انتخابي ــرا ح  چ

ــد؟ ــر دادي ــدان تغيي هم
*غالمــى: به دليــل شــناخت مطلوبــى كــه از حــوزه 
انتخابيــه همــدان داشــتم نــگاه مــن در انتخابــات بخشــى 
نيســت، معتقــدم نــگاه بخشــى پاشــنه آشــيل بــراى اجراى 

ــود. ــد ب ــا خواه برنامه ه
معتقــدم نماينــده اى بايــد بــه مجلــس بــرود كــه از پنجــره 
ملــى بــه پيرامــون خــود نــگاه كنــد. نبايــد خــود را محدود 
ــد و مصلحــت ديگــر مناطــق و  ــى ببين ــه وظايــف محل ب
مــردم را ناديــده بگيــرد و ايــن مــوارد موجــب شــد حــوزه 

انتخابيــه خــود را بــه مركــز اســتان تغييــر دهــم.

وفايى:
ــويد در  ــس ش ــردم در مجل ــده م ــر نماين  اگ
ــود  ــوزه خ ــا در ح ــارات و عملكرده ــوزه اختي ح
در زمينــه فعاليت هــاى عمرانــى چگونــه ورود 

ــرد؟ ــد ك خواهي
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يادداشت

از فعاليت هاى پراكنده احزاب تا نقش آفرينى 
واقعى در انتخابات 

 انتخابات عرصه مهمى اســت كه احزاب و گروه هاى سياســى به 
نقش آفرينــى بپردازند. هرچند كاركرد احزاب محــدود به انتخابات 
نيست، اما جريان هاى سياسى همواره در ايجاد شور و نشاط انتخاباتى 

و جهت دهى به رقابت ها تأثيرگذار بوده اند.
از طرفى با توجه به نقش احزاب در شــكل گيرى فرآيند سياســى و 
تعريف چهارچوب هاى قدرت، انتخابات بهترين فرصت و مجال براى 
ورود فعــاالن حزبى به صحنه رقابت هــا و تأثيرگذارى در روندهاى 

سياسى است.
اين مهم البته در شرايطى محقق مى شود كه جامعه از جهات مختلف 

دموكراتيزه شده و از نظام حزبى قوى برخوردار باشد.
يكــى از چالش هاى اصلى در اين زمينه كه اتفاقا در جامعه ما نيز قابل 
مشاهده است، سســت بودن پايه هاى ســاختار حزبى و به دنبال آن 

كاركرد ضعيف احزاب است.
فعاليت هاى حزبى در جامعه ما اگر نگوييم محدود به زمان انتخابات 
است، حجم گســترده اى از اين فعاليت ها در انتخابات شكل مى گيرد 

و تقريبا در ساير ايام شاهد نوعى خاموشى در بين احزاب هستيم.
اما با فرارسيدن موعد انتخابات يخ احزاب باز مى شود و به تدريج وارد 
عرصه مى شــوند، بدون اينكه اســتراتژى مشخصى از پيش  مشخص 

شده باشد.
شكل گيرى احزاب شــب انتخاباتى، ارائه ليست هاى فراوان و متعدد 
به نام جريان هاى مختلف سياســى، برگزارى نشست ها و جلسه هاى 
انتخاباتى پراكنده، حضور همزمان افراد در احزاب مختلف، شكل گيرى 
فضاى رقابتى مسموم، ارائه ندادن برنامه اى مشخص توسط احزاب و 
قابل تأمل تر از همه، كم توجهى افكار عمومى به جريان هاى سياسى از 

جمله نمودهاى يك ساختار حزبى ضعيف است.
در شــرايط فعلى نيز كه انتخابات مجلــس يازدهم را پيش رو داريم، 
فعاليت هاى حزبى آغاز شــده و هريك از احزاب و گروه هاى سياسى 
مى كوشــند اهداف خود را محقق ســازند و نتيجه انتخابات را به نفع 

خود رقم بزنند.
يــخ احزاب باز شــده و تحرك در بين فعاالن حزبى قابل مشــاهده 
است، اما به دليل ضعف در ساختار حزبى، هنوز برنامه مشخصى براى 
انتخابات آينده كه براى مردم قابل لمس باشــد، ازسوى احزاب ارائه 

نشده است.
اين در حالى اســت كه انتظار مى رود جريان هاى سياســى در چنين 
شرايطى نقش آفرينى مؤثرى در 2 جهت يعنى مشاركت سياسى باال و 

انتخاب آگاهانه مردم داشته باشند.
فعاليت هاى پراكنده و حركت هاى بى برنامه اگرچه شايد جنب وجوش 
احزاب را نمايان ســاخته و فضاى سياســى جامعه را متأثر نمايد، اما 

اهداف موردنظر و مطابق با كاركرد حزبى محقق نخواهد شد.
اجتناب از شخص محورى و حركت به سمت برنامه محورى از نكات 
حائز اهميت براى احزاب است، به گونه اى كه افكار عمومى در جريان 
ابن برنامه قرار گيرند و مردم بتوانند براســاس آن دســت به انتخاب 

بزنند.
نكته ديگر اينكه فعاليت هاى احزاب در شرايط حساس كنونى عالوه 
بر هدفمندى و برنامه محور بودن، پيوســت رســانه اى نيز بايد داشته 
باشــد تا بتواند افــكار عمومى را به خود جلب كنــد و در انتخابات 

تأثيرگذار باشد.
بر اين اساس انتظار مى رود فعاالن سياسى در احزاب، ارتباط و تعامل 
با رســانه ها و مطبوعات را به حداكثر برسانند و از ظرفيت رسانه اى 

به خوبى استفاده كنند.
به هرحال آغاز فعاليت هاى حزبى و ورود احزاب به عرصه انتخابات 
كه همچــون دوره هاى پيش امروز نيز به دليل در پيش بودن انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى شاهد آن هستيم، امرى طبيعى است. با اين حال 
انتظار افكار عمومى نقش آفرينى بهتر و مناســبت تر احزاب در عرصه 

انتخابات است.

انتخاباتانتخابات
 entekhabat@hamedanpayam.com

باب صحت و سقم را ندارد. ولى گزارش هايى كه از استان ها دريافت مى شود به وزارت 
كشور و شوراى نگهبان منعكس مى شود. 

مرتضوى كياســرى در پاسخ به پرسشى درباره به رســميت شناخته شدن فعاليت كميته 
انتخابات و ميز احزاب از سوى نهادهاى اجرايى و نظارتى تصريح كرد: در اختيار گذاشتن 
امكانات فيزيكى و سخت افزارى وزارت كشور و همچنين ارسال بخش نامه  اين وزارت 
به استان هاى سراسر كشور و موظف كردن مديران كل سياسى به همراهى با ميز احزاب 

به معناى به رسميت شناختن اين ميز است. 
مســئول ميز احزاب در ستاد انتخابات كشور درباره ضمانت اجرايى و قانونى تصميمات 
ميز احزاب نيز گفت: در قانون چنين موضوعى پيش بينى نشده است اما در 2 دوره گذشته 

و اكنون، در اعمال نظارت قانونى بسيار موفق بوديم حتى در نشستى كه با برخى اعضاى 
شــوراى نگهبان داشتيم آنها از اين تعامل و همكارى استقبال كردند و وعده هايى در اين 

باره به ما دادند و عمال نيز تا اينجا استقبال شده است. 
وى در پاسخ به پرسشــى درباره زمان فعاليت ميز خانه احزاب در ستاد انتخابات 
كشــور گفت: از بيست وسوم بهمن ماه همزمان با شــروع تبليغات انتخاباتى تا 2 
روز پس از انتخابات و اعالم نتايج آرا در ســتاد انتخابات وزارت كشــور مستقر 

 . هستيم
مرتضوى كياسرى خاطرنشان كرد: از همه احزاب با همه رويكردهاى سياسى از 3 جناح 
اصالح طلب، اصولگرا و مستقلين و اعتدالگران و همچنين جبهه هاى مشترك احزاب در 

جناح هاى مختلف تقاضا داريم كه قدر فرصــت حضور احزاب را بدانند. همچنين اين 
مســأله بايد در قانون جايگاه جدى ترى تحت عنــوان نظارت مردمى بر فرايند انتخابات 

به عنوان صيانت از سالمت انتخابات و صيانت از آراى مردم پيدا كند. 
وى افزود: اگرچه همين اندك را پاس بدارند و با مسئوالن اجرايى و تصميم گير در مسير 
انتخابات تعامل داشــته باشــند تا از اندك به سمت بيش برويم، زيرا زياده خواهى گاهى 

موجب مى شود كه نتوانيم كمال تدريجى داشته باشيم. 
مسئول ميز احزاب در ستاد انتخابات كشور افزود: انتظار من حمايت از احزاب، حمايت 
احزاب از ميز انتخابات و انتقال پيشــنهادات، انتقادات است. از دوستان انتظار حمايت و 

نظارت حتى بر فعاليت خود ميز احزاب را داريم. 

سازمان ملل از برنامه هاى اقتصاد مقاومتى 
ايران حمايت مى كند

 برنامه سازمان ملل در سراسر جهان حمايت از توسعه پايدار و فراگير 
است، سازمان ملل از اقتصاد مقاومتى ايران براساس برنامه هايى كه دارد 

حمايت مى كند.
به گزارش ايرنا، هماهنگ كننده ســازمان ملل مقيم در تهران در كارگاه 
تخصصى برنامه ريزى هوشــمند و هدفمند براى اشتغالزايى در مناطق 
روستايى و كمتر برخوردار كه با حضور نمايندگان 50 سازمان دولتى و 
غيردولتى در محل هتل سيمرغ تهران برگزار شد، افزود: عملكرد معاون 
توسعه روســتايى و مناطق محروم رياست جمهورى و فعاليت هايى كه 
دولت به ويژه در روســتاها انجام داده است، بســيار مثبت است. تأكيد 
دولت در زمينه ايجاد زيرساخت هاى اقتصادى، اجتماعى و توسعه اى در 

روستاها بسيار براى من جالب بود.
اوكوچى دنيل گفت: برنامه ســازمان ملل در سراســر جهان حمايت از 
توســعه پايدار و فراگير اســت . ســازمان ملل در طول 75 سال تجربه 
كمك و حمايت به 200 كشــور را دارد. تجربيات ما نشــان مى دهد كه 
سرمايه گذارى هدفمند درباره اقشار كم برخوردار و آسيب پذير موجب 

بهبود وضعيت آنها خواهد شد.
وى گفت: براســاس آن چيزى كه ما تجربه جهانى داريم ســازمان ملل 
مى خواهد از اقتصاد مقاومتى ايران براساس برنامه هايى كه دارد، حمايت 
كند. ما از ايجاد شــغل و توســعه اجتماعى و همچنيــن در زمينه افراد 
آســيب پذير و سرپرســت خانوار حمايت مى كنيم. آن چيزى كه ما در 
ســازمان ملل انجام مى دهيم با هماهنگى دولت ايران و شــوراى عالى 
روستايى و عشاير است. هماهنگ كننده مقيم سازمان ملل متحد در ايران  
افزود: در اين زمينه بهترين عملكردهايى كه در دنيا وجود دارد به ايران 
معرفى مى كنيــم و در كنار آن بهترين عملكرد ايــران را به دنيا معرفى 

مى كنيم و همچنين دنبال توانمندسازى با هدف اشتغالزايى هستيم.

ى همدان پيام موردبحث قرار گرفت 

ـدآمايش 
 برنامه هاى كانديداها 
                                  على زاد: غفلت از صنعت چالش اشتغال در همدان 

دى بر اجراى برنامه ها است

مسلم غالمى 
حوزه انتخابيه: كانديداى حوزه انتخابى همدان - 

فامنين 
متولد: 1349

محل تولد: راميشان كبودراهنگ
تحصيالت: كارشناسى علوم اجتماعى و كارشناس 

ارشد مديريت، دانشجوى دكترى مديريت 
آخرين سازمان محل كار: استاندارى

سجاد على زاد
حوزه انتخابيه: كانديداى حوزه انتخابيه همدان- 

فامنين 
متولد: 1367

محل تولد: بهار 
تحصيالت: كارشناسى ارشد مهندسى مواد 

آخرين سازمان محل كار: مدرس 

محمدهادى خسروى نهاد 
حوزه انتخابيه: حوزه انتخابيه همدان- فامنين 

متولد: 1347
محل تولد: اسدآباد 

تحصيالت: كارشناسى حقوق 
آخرين سازمان محل كار: بانك ملى

 دكترعباس كريمى تبار 
(كارشناس مديريت 

منابع انسانى و اشتغال)

 سيدمهدى وفايى
 (كارشناس اقتصاد و 

برنامه ريزى)

 

دكتر 
حسين رضا طاهرى 

(كارشناس فرهنگ و 
سياست)

*خســروى نهاد: به نظــر مــن يــك نماينــده بايــد در 
ــون نظــارت  ــر اجــراى قان ــد، اگــر ب تمــام امــور ورود كن
باشــد مســير اجــراى پــروژه به درســتى بــه هــدف خواهــد 

رســيد.
يــك نماينــده در تمــام حوزه هــاى مرتبــط بــه كار كــه بــه 
ــود  ــد وارد ش ــوط اســت باي ــون مرب ــراى قان ــارت اج نظ
ــدف  ــه ه ــتى ب ــروژه به درس ــد پ ــارت باش ــر نظ ــه اگ ك
همــدان  در  پروژه هايــى  حال حاضــر  در  مى رســد. 
هســت كــه بيشــتر از 10 ســال از عمــر نيمــه كاره بودنــش 
ــه  ــا ك ــدن پروژه ه ــا و طوالنى ش ــن ضعف ه ــذرد اي مى گ
ــت. ــاى الزم اس ــدم نظارت ه ــل ع ــد به دلي ــش مى آي پي

ــا  ــا پروژه  ه ــدر ب ــه چق ــد ك ــى كني ــر بررس در حال حاض
ــا  ــال 50 ت ــم از س ــم بگوي ــرده، مى توان ــر ك ــدان تغيي هم
ــان  ــان هم ــرده، خياب ــرى نك ــچ تغيي ــدان هي ــون هم كن
ــن اســت و فقــط يــك  ــن همــان ميادي ــا و ميادي خيابان ه
ــر اساســى در  ــاده راه شــد و هيــچ تغيي ــان بوعلــى پي خياب

ــدم. ــدان ندي هم
در واقــع همــدان يــك شــهر توريســتى اســت، بــا تعــدد 
ــعه  ــب توس ــت موج ــه مى توانس ــى ك ــاى تاريخ جاذبه ه
شــهر شــود، هنــوز ظرفيــت اقامــت در گردشــگرى همدان 

مغفــول مانــده اســت. 
به نظرم بيشتر از اينها مى شد در همدان كار كرد.

*غالمــى: در حــوزه اجــراى پروژه هــا ورود نماينــده بــه 
جزئيــات الزم نيســت و البتــه كــه رفتــارى اشــتباه اســت.

ــد در حــوزه  ــه از مســئوالن بخواه ــرم دارد ك ــده اه نماين
نظــارت كــه چــرا پروژه هــا درســت اجــرا نمى شــود و از 
دســتگاه ها در جايــگاه نظارتــى ســؤال و جــواب كنــد امــا 

نبايــد در دســتگاه ها مســتقيم ورود كنــد.
ــازه  ــه اج ــتند ك ــهرها هس ــى در ش ــاى قانون ــه خأله البت
ورود مســتقيم نماينــده مــردم در مجلــس شــوراى اســالمى 
را نمى دهــد و معتقــدم ورود كامــل اشــتباه اســت و ورود 

فرعــى الزمــه مديريــت اســت.
ــه و  ــده در مجلــس، برنام ــى زاد: يــك نماين *ســجاد عل
وظايــف مهمتــرى دارد و ورود بــه تغييــر مديران از ســوى 

نماينــده بــه صــالح نيســت.
نماينــده بايــد قائــل بــه قانــون و اصــل 57 باشــد و بــراى 

ــده نيســت و  ــف نماين ــى در وظاي ــه مســائل جزئ ورود ب
ــرود. ــد ســراغ باالدســتى ها ب ــرى باي ــراى پيگي ب

در كل بهتــر اســت در نظــارت بــر اجــراى قوانيــن 
ــه  ــه پاســخ ب همگرايــى بيــن نماينــدگان باشــد و در زمين
ــن  ــوده اســت م ــق ب ــت مواف ــدام دول ــه ك ــن ســؤال ك اي

دولــت اول احمدى نــژاد را قابــل دفــاع مى دانــم.

كريمى تبار:
ــده  ــام ش ــه انج ــى ك ــاس مطالعات ــر اس  ب
اســت كيفيــت اجــراى قوانيــن و مقــررات نســبت 
ــالمى  ــورى اس ــر در جمه ــورهاى ديگ ــه كش ب
بســيار پاييــن اســت، نظــر شــما در ايــن زمينــه 
در  را  كيفيــت  مى توانيــد  چگونــه  و  چيســت 

ــيد؟ ــا ببخش ــن ارتق قواني
ــا  ــود دارد ام ــور وج ــن در كش ــدد قواني ــى: تع *غالم
ــن  ــه بي ــت، فاصل ــون اس ــرى قان ــت مج ــراى آن دس اج

ــت. ــاد اس ــيار زي ــذار بس ــا قانون گ ــرى ت مج
ــث  ــذارى بح ــوزه قانون گ ــور در ح ــا در كش ــكل م مش

بى عدالتــى در حــوزه قانون گــذارى اســت.
مختلــف  حوزه هــاى  در  خط مشــى گذارى  حــوزه  در 
ــارى  ــز رفت ــا تماي ــد ب ــات باي ــاورزى و خدم ــل كش مث
ــد  ــون باي ــع قان ــت در وض ــود و عدال ــع ش ــن وض قواني

ــرد. ــرار گي ــه ق ــورد توج م
ــورى و  ــورت كش ــن به ص ــه قواني ــى دارد هم ــه لزوم چ
ــرا  ــم اج ــر ه ــتان هاى ديگ ــا در اس ــود ام ــى وضــع ش كل
ــون و  ــع قان ــر وض ــت ب ــه الزم اس ــن زمين ــود، در اي ش

ــود. ــام ش ــرى انج ــذارى بازنگ قانون گ
ــت بيشــترى دارد  ــون اهمي ــن از وضــع قان ــش قواني پاالي
ــر از  ــد بهت ــن مى ش ــر م ــذارى به نظ ــوزه قانون گ و در ح

ايــن عمــل كــرد.
*خســروى نهاد: به نظــر مــن نه تنهــا كيفيــت قوانيــن 
پاييــن نيســت بلكــه خيلــى هــم كارشناسى شــده، وضــع 
ــن بخشــى نگرى  ــراى قواني ــا مشــكل اج ــده اســت ام ش
ــن را اجــرا  ــل خــود قواني ــه مي ــا ب اســت و هــر كــس بن
مى كنــد. و گويــا مجريــان قانــون و نماينــدگان به صــورت 

ــد. ــره نبرده ان ــن به ــراى قواني ــان از اج يكس

بايــد عدالــت در اجــراى قوانيــن در تمــام بخش هــاى جامعــه 
ــن  ــراى قواني ــد از اج ــه باي ــار جامع ــام اقش ــود تم ــال ش اعم

منتفــع شــود.
*علــى زاد: مــا تعــدد قانــون داريــم امــا نظــارت كافــى خيــر! 
گويــا در بحــث اجــراى قانــون چيزهايــى كه بــه ما ديكته شــده 
ــن  ــم اجــراى قواني ــوارد ه ــم و برخــى م اســت، اجــرا مى كني
ــى  ــاى مديريت ــا چالش ه ــون را ب ــان قان ــى مجري نادرســت حت
ــده  ــن را كارشناسى ش ــس قواني ــر مجل ــد. اگ ــه رو مى كن روب

وضــع و ارائــه مــى داد اشــكاالت امــروز را نداشــتيم.
كــه  دارد  بزرگــى  ضعــف  مجلــس  پژوهش هــاى  مركــز 
ــل  ــتى و كام ــع را به درس ــش از وض ــون پي ــات روى قان مطالع

داريــم. نقص هايــى  و  نمى دهــد  انجــام 
مطالعــات نماينــدگان كــم اســت و بــه هميــن دليــل آگاهــى در 

نظــارت بــر اجــراى قانــون كــم اســت.
ــه افزايــش اســت  ــن رو ب ــه قواني ــگاه سياســى ب در مجلــس ن
و ايــن يــك تهديــد اســت اگــر مــردم را مــالك وضــع قانــون 

ــتيم. ــددى نداش ــاى متع ــروز چالش ه ــم ام ــرار مى دادي ق

كريمى تبار:
 همــه قوانيــن بــراى مــردم وضــع مى شــود، شــما 
به عنــوان يــك نماينــده چــه نقشــى مى توانيــد ايفــا 
ــع  ــد وض ــا ص ــر ت ــن از صف ــاً قواني ــه واقع ــد ك كني

شــدن تــا بــه اجــرا در آمــدن بــه مــردم برگــردد.

*علــى زاد: مــن فكــر مى كنــم پروســه اشــتباه جريــان وضــع 
ــا اجــراى قوانيــن به دليــل انتخــاب غيراصلــح اســت و ايــن  ت

ــاز مى گــردد. ــردم ب ــه خــود م ب

طاهرى
ــف سياســى  ــا طي ــان ي ــدام جري ــه ك  منتســب ب

ــتيد؟ هس
ــه جريــان انقالبــى هســتم، اگــر تكليفــم  علــى زاد: منتســب ب

ــم. ــار مى كش ــد كن ــر الزم باش ــم و اگ ــد مى مان باش

طاهرى: 
 چقدر براى تبليغات كانديدا هزينه كرده ايد؟

*علــى زاد: 11 ميليــون و 500 تومــان هزينــه كــرده ام و مبلــغ 
ــتادى  ــچ س ــودم. هي ــرده ب ــى ك ــان را پيش بين ــون توم 12 ميلي
ــم  ــر ه ــت از زدن بن ــظ محيط زيس ــراى حف ــردم و ب ــا نك برپ

ــردم. ــوددارى ك خ
غالمــى: حــدود 50 ميليــون تومــان بــراى تبليغــات ورود بــه 
مجلــس پيش بينــى كــردم و البتــه مديريــت هميــن هزينــه هــم 

برايــم مهــم اســت.
از  و  فروختــه ام  را  شــخصى  آپارتمــان  خســروى نهاد: 
ــى در نظــر  ــراى هزينه هــاى تبليغات ــروش آن مبلغــى را ب ف

ــه ام. گرفت



Y K
C M

   
   

268 :  

     

  

  
   

482 :  

 

 
    

172 :  

   

  

  
   

475 :  

 
   

276 :  

  

 
   

162 :  

       

 

  
   

171 :  

 
   

179 :  

    

  
 -  -

427 :  

  
   

167 :  

   ،

 
  

  

 
   

176 :  

 
 

 ...  
   

514 :  

     

     

   

  :   
      

  
   

     
     

 
 

    

  :   
 3    -1

       -2
           -3

«    »    -4
«    »    -5

«      »    -6
«    »    -7

«   » -8
«      »    -9

«      »    -10

  :   
    .2        .1

       .4      .3
   .6        .5    
     .7       
      .8        

    

  :   
              
              
               

         

  :   

  
 
 

   
  

  :   
               .1
            .2  
  .4        .3  
     .5       
    .6        
     .7 (    )  
       .8       
        .9        
     .10        

       

  :   
     
      

   
     

  :   
             

 .( )   
       ( )     88  78  
   1388            
               
      .       
              

     

  :   
       

            
 

             
             

  :   
   

  

     :2        :1  :   
           :3     
              :4  
    :5            
            :6  
                 :7 
                :8  
              :9
       :10            

              

  :   
       

       22 

  :   
    -

    -

  :   
        

  :   
             

       
75       

  :   
            
             97   

      

  :   
       

         :   
      .         
  .            
  .(  )         
 .            
    -       
          .   
   (   90    )    - 
  .       .     
       .      
          1388   .
    33   217         

.         13

  :   
 

      
     

   

  :   
          4

              
  

       

  :   
        

        
      

       
        

      
          

       
          

     

        87        :   
                 
    .     (    )       
  .    92  88            
                   
        97           92 
             .    
                   
         7    2 .       
.                

  2              
.     

  :  
   1349 

  :  
         1361 

  :  
          
         92   
            
 2       15     

 
behrouz.hajiloo@yahoo.com :

  :  
   1354 

    3  
        

  :  
             1361 

         

  :  
             
             
       (...  )  
             

 

  :  
      1356       1338 
    .         1358
     (    1367 )    
     (      1372 )   

.    (     1377 ) 

  :  
  1345 

  
  30       

  :  
          1359    
       .   ( )      

 .       

@gouraabi :  

  :  
 -    ( )    1341

     

w w w. J a f a r i n a s b . i r  :  

    - (   )    :   -1356 :    :  
@DrvYouse _ir -   :   -   :

(1398   2 )       1010

  :   

  :   

1398  30
3698 

  
                       

                                             



C M
Y K

   

    

492 :  

    

   

   

454 :  

     

    

  
   

148 :  

    

    

     
 

 
   

467 :  

      

 

  
   

174 :  

  

 
   

298 :  

      

  

  
 - 

245 :  

 
 

  
   

128 :  

   
    

  
   

258 :  

  

  
   

416 :  

  
 

 
   

217 :  

   

  

 
   

146 :  

 
   

  

  :   
    

  :   
             
       )    
             (
             
             

.      

  :   
   .3      .2   .1
    .5       .4   
   .6 ...           
   7         
            
    .8       
             
     .9       

          

  :   
  .               
                
      .          
      .       
         .      
        .        

      .     

  :   
           
          

       

  :   
    APP         

          
          

                
              

        

  :   
       -1

     -2
         -3

            -4
        -5

  NGO      -6
       -7

          -8
        -9

               -10
. . . . .   

  :   
      

               :   
               
                
                
               
              
              
                
               
               
    ...          
               
               
              

.      

            :   
   (  62)       (  64)   
  70         40 (  40)    
         (  ) 
              

      

  :   
        -1

               -2
      

      -3
         -4

      -5
     -6

            -7
           -8

  :   
   -              
               
                - ....
 - ...              
           - ....     
         - ...       
      -           - 
       -   -    
       -        

 #  #   

  :   
      

     
      

  :   
            
  1390-1392       

         

  :   
    -  

    
    
    

 (    )    ( )  
      

  :   
             1370  1369  
  )         28    
      (   ) (    )  ( 

.    

  :   
      -

           -
     -

      -

  :   
    -1

   -2
      -3

  :  
          1349  
 4  (      )     
        -1     
      -3     -2   

        -4  

 :   

  :   
             
                
           
            

.              

         2 :   
              
             
               
           20     
                

             

  :   
                24

             
       

                

  :  
         1356 

   

  :  
          1361 

instagram:  hoseini2780

Nafasetazeh.ir :  
nafasetazeh_ir@ :  

:  
      .            1347  
                 
     ...           
  .     (  )        
            : 

  

  :  
          1360  
            
       15        
         .       
              

.     

  :  
 .         68 19 
            
             
              

  :  

  :  
             1365 

.    

                :  
     12    33         
                 
                
               
                
                
 .              
             700     
      50           

...         

  :  
        62    
       17     

             

  :  
                 56  14 
               
             16  

.      2 

@dr-karkhanei :
 

(1398   2 )         
                       

                                             
1398  30
3698 1111



Y K
C M

 
   

462 :  

      

    

  
   

185 :  

 
 

185 :  

       

 

   
   

487 :  

...    

   

  
   

145 :  

    

 

 

218 :  

  

   

 
   

291 :  

   

168 :  

  
  

 

156 :  

   

  :   
   -     -      
          -    
   -            -
         -    
      -          - 
  -         -   
   -         -   
         -       

       - 

   .         «    :   
 .                
 .          .        
      .      .     
     .    :         .
      .     «   »    
              
            .      
          .        
        .         

       .        

  :   
  ...                

(  )      
                -

                 -
      

 ...              -
               -

        
              -

                -
               -

  :   
  .               -1
     -       -    
                  
                
      -2 .         
                
                
 .              
              -3

.        

  :   
     .2      .1

(...     )
           .3

     
           .4

       .5
           .6

   
       .7

  :   
.          44    

.        
.        

.    
.           

.               
.          
         

  :   
           
            
            
            

.  

  :   
     

  :   

  :   
        -2    -1
 -5   -4      -3 
     -6        
        -7   
      -8      
  -10         -9

     

  :   
      -             
     -       -   
 -          -    

       

  :   
   

 87          -
   2    -

     -
   -

     -   80  -

     -        :   
 - 4         - 3     
        - 6       
      -          50  - 
         -       

            

  :   
.               

       .    
                26  

                 
          

  :   
  -3     -2     -1

      -4   
    -6    98   -5

  :   
.         

.           
.  -   

.    ( )    
.   

  :   
         

      
        

   
      

      
    

      
  

  :   
         

  :   
  5    

  4     
  4 

  2     
  8  
 3  

        10    
 ....           

  10   
   

     
 2       

  :   
 

  
    

    
  

         
       

           

  :   
       25

  :  
                55  
                  
                 .  
                 

   

  :  
     1365 

       .      1360   :  
              .   
    1385   .          
         .      
       60    .      
.                 

          10     

  :  
             

www.instagram.com/p/B8e6_hbnUn7/?igshid=jtivyzd1kz4h

  :  
             1366  
                
           
 10    .         
        1398     

 1398        

  :  
             1339 
            .  
             .

         .

  :  
   1347 

  :  
           1368  
            

.            

  :  
    1349 

  :  
 

  :  
         .    1355 
 .            
          
    .          
               
              

.     
@Mrtorabitv :  

@mohamadrezatorabimalayer

https://t.me/joinchat/BRaxgRck8c583r_JR3ECWQ

1212 (1398   2 )       

  
   

194 :  

  -   

 

  :   
               

       
               

          
              

       
             

     
               
               

       
               

  :   
           20 

        

  :  
           1347  
    -1393 1390      -1398 1396 
         -1398 1366    

    

1398  30
3698 

  
                       

                                             



C M
Y K

   
  

247 :  

   

  
    

192 :  

   

   

268 :  

  

  

   
  

215 :  

   

    

  
  

   

    

  
  

  
  

185 :  

    

    -  

   
  

  

  :   
              

 
             

 
   

          
       

              
   

  :   
(  -3  -2  -1)  

 
   

  :   
      (2)     (1) :
    (4)       (3)
  (6)     (5)   
 (7)            
        (8)     
       (9)    

      (10)

  :   
 -2             -1
           
           -3
          -4    
            -5 

   

  :   

  :   
             
        .       
               
              
             
              

 .        

  :   
           :  
             
            
              

...   
            :  
            
              

...       ...   

            -1 :   
       -2 .          
            -3    
    -4            
   -5          
                 
                 
      -6 .         
               
 ...            
                 
         -7.      
      -8        
                
   (..     )        -9
    (      )       
  -10 .               
                
              

.             

  :   
              

     

  :   
          
            
           

.          

  :   
  (3)       (2)     (1):
        (4)    
    (6)       (5)  

         

  :   
   1359         
      1360        
           1383    

...      

  :   
  -     -    
 -       -    
  -     -     
 -           
  -      -    
        -    
           
             -  
  -       -   

    

  :   
           

        
   18      

        

  :   
           -2 1376      -1
      4 1380      -3 1376  
    -6 1390         -5 1383  
          -7 1396   (  ) 3
       10 - .        -8
              18 -   
      -           

    

      :   

  :  
             1348 

 .    -    

  :  
                 
      .      (   ) 
   .     3       
              
            

.    
 : @dr_vahid_yadgarii

  :  
          1357     
              
  .             
               

        
t.me/aliakbarvanaei

  :  
         1333    

         .    

  :  
                
              
                

.  

  :  
       

          

@booyebahar  :  

  :  

  :  
.  -                

 

124 :  

   

  :   
     ( ) -1

      ( ) -2
(   )    ( ) -3

          ( ) -4
     ( ) -5

          ( ) -6
           ( ) -6

  :   
     *   *       *
     *  4     * 

  
  :  

        *
      MBA   *

       *
             *

       

t.me/ahmadvand_malayer
yahoo.com@mohammad_ahmadvand  :

  

 

216 :  

  
  

  :   

  :   
            

   
         

 .         

  :   

  :   
 1390         
1392        

  :   
 HSE         

  :   
             
           

   

  :  
     :

  :  
    1362 :

         :  

  :  
        1345 

(1398   2 )       

 

  :   

  :   
           
        10      
             
  .             

.           

  :  
   .      1354     
   1381          (3 )  
 ( )4              

.   ( )   .  

  
                       

                                             
1398  30
3698 1313



Y K
C M

 
  

165 :  

    

 
 

164 :  

      

   1460

  

152 :  

     

       

 

 
  

129 :  

  
  

161 :  

  

  

 
   

127 :  

   
  

  
  

  
 

129 :  

   

 

185 :  

     

  

  
  

149 :  

 
   

     

  

  
 

  

187 :  

     

 

           -1 :   
                
         -2     
               -3 
      -4        
               
      -5       
    -6             
               
       -7           
   -8              
     -9        
      -10        

        

  :   

  :   
                

      

  :   
      .        
     .           .
        .    
       .         
      .         .

   

  :   
  (2            (1
             
          (3       
      21   (  :  (  )   
     43  28   (     
     31  29  (       
   (  .            
  (4            48

            

  :   

  :   
 ,           
  -            - 
        -       
            -   
    -        
   -           
    )        
              -(  

 

  :   

  :   
     -2        -1
    -4       -3 
        -5      
      -6       
   -8      -7  

 

  :   
     1

  44      2
       3

     4
          5

  :   

  :   
  -     -   -  - 

  -     - 

           :   
            -  
   -(   )       -  

      -       

  :   
 5 / 5     
 3/5     

 4     
       7        

 2    
  ( )           

 5 
 6  (GIS)      

 5              
            

    -         
 2    

             
 2 

  :   
      

      
           

  
       

      

  :   
    -     -    
       -      -

 

  :   
          
            

  

  :   
 
 

    
 

  :   
   

       
          

     
      

   
          

  :   
66    64       - 1

         -2 
      -3 

 7       -4
89  84    -5 

         -6
    90        -7

        -8 
        -9

  :   
         -1

 -2
     -3

      -4
       -5

  :   
 

         

  :   
        4    
               

       

  :   
      -      

     -   

  .      66  30      :  
            IT   89
     93      IT     92   
                  
                 

.      

  :  
          48

  
(   )     

  :  
   1347          
    (  )       

.  

 : @etelaye_nahavand

  :  
.         1367     

     .             
             ( )    

.    
.       90  1386    

  92  91 
     96  94  

...            98  92  

 : @sedayemelat_majlesejavan

  :  
            1344 
           
             
             

     ."    "

  :  

  :  

  :  
          1343     
              
              
               
            .  

         
 www.bahramnia.com   

 : @NAHAVAND _bot

  :  
         1349    
            
       .      
             

.   

  :  

  :  
             1333  25 
             

.       

  :  
               
                  

   

1414 (1398   2 )       1398  30
3698 

  
                       

                                             



C M
Y K

 

  

 
  

174 :  

  
    

  .     

   .    

 .(   5)    

.      

( )   

45  

     

   ...    

   

 
  

159 :  

  
   

  

  ...
   

 

57 :  

     

 
  

162 :  

 
 

   2  1:     :   
      4     3  
     -   3      5
         -      -  
  (   )       -  
          -  
  )       -  
     -      -(   
        -       

        -   

  :   
                 -1
       -2     
             -3  
 .             
             -4
              -5
             

 

  :   

  :   
               
            .   
            .  
            
          .     

.                

  :   

    .2        .  .1  :   
       -     )    
     -        -     29 
       -      .3 (    
      -      - .        
         .4          
    .6 .             .5
          .  -  -  -      
 -            -    .7 .  
      -           
        -          
       -             -....
       -     -         -
      -             .8 
 -      .9     -...   
       -     -        

         -      

  :   

  :   

  :   
 -  -   -      
   -      -    - 
      -    -  

      -  

  :   
 (3     (2         (1
 (5      (4        
  (8      (7  (6      

       

  :   
    -  25       
   - 88-84      -  4 
          - 93-91 
  -         -  88-82

   8     

  :   
            
            
             

  :   
      20  78     

  
97       86    *

  :   
             

 .  
       

    
           

        
   

     

  :   
              
         .       
   -      -      - 
   -        -   
   -(  )        
   -(  )       
   -(    )      
    - (    )     
   -(  )       44 
     -(  )       

         -

           :   
              
                 
             .    
     - 98 97 96 95       .

  98  96       -  

  :   
    

     
         

          

     

  :   
     

   
    

     
(  )          

        
     

( )         
             

   
( )          

 20          

  :   
     

      
     

     
        

  :   
          
         
         

 

    -   1348     :  
      25 -     -
   -       -  
   ...     -     

        

  :  
               
      -         
              

    ( )     

  :  
    56

       *
     *

 - /https://inoti.com/icv
dr hosseinvaziri :  

  :  
       .       1344  

.  

  :  
 .            1335  8 
    .          

       
      

      
     

         1350     :  
.  

hamiyan_e_lot    :  

  :  

@SARMADI  :  

  :  
 - 1348  

 -     :
  -     :  

  :  
        8       
                  
            

.       
 : @hajahmadfazlali

  :  
         1360 
       1378    
       (1382)
   9         
   3       (1385)   
            

.  (1390)   
https://t.me/joinchat/Bom0R0T-GZC85-gETBGV4g

1515

         
   442

  183
 25

   7     158

      
    

  
  63

22
18

  24
7

11
  13

 158

  
  
  
  

  
 
 

  
  

  
 

  
 

  
  
 

  
  

 
 

 
 ..  

  
   
  

   
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 ...  
  

  
 

  
  

 
 

  

 
 ...  
 
 

 ...  
 

 
 
 

 

  
  

  ...  
 

  
 ...  
  

 
 

  
 
 

 
 
 

  
  

 
  

  
 

 
  
  

 
  

  
  
  

  
 

 

(1398   2 )       

        :
        
        

.       
        -1

        
    -2 .    
        
   -3 .     
           

        
          
  .4 .         
        

.  

            
         .       

:          
www.hamedanpayam.com

        
@hamedanpayam

        2    .  
               
               
               

.      
               
            .   

.            
«       -  »

  
                       

                                             
1398  30
3698 



 

Y K

 

فناوري

گزارش 

خبر

صنايع دستى

فرهنگ

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 
نيمه ابرى- مه - بارش پراكنده  

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

چهارشنبه  30 بهمن ماه 1398  24 جمادى الثانى 1441  19 فوريه 2020  شماره 3698

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:36  
خورشيد         06:58                   طلوع 
اذان ظهر                      12:30
غروب خورشيد              18:02
اذان مغرب                   18:20 
نيمه شب شرعي           23:48

باباطاهر

تهيه 40 اطلس فرونشست كشور 
در سازمان نقشه بردارى

 رئيس ســازمان نقشه بردارى از تهيه 40 اطلس فرونشست كشور 
خبر داد و گفت: ما با برگزارى نشست هاى تخصصى تالش داريم تا 

آگاهى عمومى را نسبت به مخاطرات فرونشست ارتقا دهيم.
به گزارش ايسنا، مسعود شفيعى، افزود: مخاطره فرونشست، بيشترين 
موضوعاتى بوده است كه از سوى محققان مطرح شده است ولى بايد 
بتوانيم از ظرفيت هاى همه دستگاه ها براى رفع اين چالش بهره ببريم 
تا بتوانيم راهكارهاى مناســبى براى مقابله با مخاطرات طبيعى ارائه 
دهيم.وى با اشــاره به برنامه هاى سازمان نقشه بردارى درباره توسعه 
همكارى ها با ساير نهادها اظهار كرد: اين همكارى ها به ويژه با سازمان 

زمين شناسى در دستور كار قرار گرفته است.

با انتقال ژن مى توانيم ثروت آفرينى كنيم
 دبير ستاد توسعه زيست فناورى معاونت علمى و فناورى رياست 
جمهــورى گفت: با كمــك فناورى انتقال ژن در كشــور مى توانيم 

ثروت زايى كنيم.
به گزارش ايســنا، مصطفــى قانعى با بيان اين كه ســتاد توســعه 
زيســت فناورى معاونت علمى به حوزه انتقال ژن ورود كرده است، 
بيشــتر فعاليت خود را هم بــر روى صنعت دامپرورى متمركز كرده 
است، اظهار كرد: يكى از اولويت هاى ستاد صنعت دام است؛ صنعتى 
كه تأثير مســتقيم و ملموسى در تأمين امنيت غذايى و سالمت مردم 

دارد.
به گفته وى، زيســت فناورى در بحث چندقلوزايى ورود پيدا كرده 

است تا دامداران به يكباره دام بيشترى داشته باشند.

 دستاورد محققان ايرانى در تشخيص 
سرطان مثانه 

 محققان علوم پزشــكى ايران به سرپرستى دكتر رضا ملك زاده و 
با همكارى تيمى از محققان بين المللى، موفق به شناســايى روشــى 
براى تشخيص زودهنگام سرطان مثانه تا 10 سال پيش از بروز عاليم 

شدند.
به گزارش مهر، سرطان مثانه، جزو 10 سرطان شايع در هر 2 جنس 
جهان اســت كه شمار مبتاليان آن در سال 2018، به 550 هزار نفر و 

تعداد مرگ هاى ناشى از آن به 200 هزار مورد رسيده است.
قرارگيرى سرطان مثانه در فهرست شــايع ترين سرطان هاى جهان، 
به همراه تعداد باالى مرگ هاى ناشــى از آن، تشخيص زودهنگام اين 

بيمارى را بسيار با اهميت كرده است.

بزرگترين خودروى برقى جهان 
رونمايى شد

 يك شــركت بين المللى در آفريقاى جنوبى بزرگترين خودروى 
برقى جهان را رونمايى كرده است. اين خودرو يك كاميون كمپرسى 

290 تنى است كه با باترى و سلول سوختى هيدروژنى كار مى كند.
به گزارش مهر، يك شركت بين المللى استخراج معدن از بزرگترين 
وســيله نقليه برقى جهــان در معدن پالتينيــوم در آفريقاى جنوبى 

رونمايى كرد.
 Fuel» اين وســيله نقليه در حقيقت يك كاميون كمپرســى به نام
Cell Electric Vehicle» اســت كه 290 تن وزن دارد. موتور 
اين وســيله نقليه هيبريدى است و با استفاده از باترى ليتيوم يونى و 

همچنين سلول هاى سوخت هيدروژنى كار مى كند. 

توليد پوست مصنوعى كه درد را حس مى كند
 گروهى از محققان ژاپنى براى نخستين بار موفق به توليد پوست 

مصنوعى شده اند كه درد را حس مى كند.
به گزارش ايرنا، اين پوســت مصنوعى قابليت نصب بر روى انواع 
ربات ها را دارد و مهم ترين مزيت آن ايجاد حس همدردى و افزايش 
درك ربات ها از انســان هاســت. با اين تحول ربات ها را مى توان به 
همنشين هايى با عاطفه تر تبديل كرد كه ديگر تنها ماشين هايى بى روح 
نبوده و درك بهترى از انسان ها و حس و حال آنها دارند. پژوهشگران 
دانشــگاه اوزاكا كه بر روى اين پوســت كار مى كنند، مى گويند در 
تركيب اين پوست از طيف گسترده اى از حسگرهاى دقيق و حساس 
استفاده شده كه لمس را درك مى كنند و حس ناشى از لمس شديد و 

دردناك را به ربات منتقل مى كنند.

ثبت نام 84 ناشر الكترونيك 
براى نمايشگاه كتاب

 مديــر بخش ناشــران الكترونيــك و ديجيتال 
سى وسومين دوره نمايشگاه بين المللى كتاب تهران با 
اشاره به ثبت نام 84 ناشر الكترونيك و ديجيتال براى 
حضور در نمايشــگاه، از جانمايى ناشران اين حوزه 

در كنار ناشران كتاب هاى كاغذى خبر داد.
بابك ندرخانــى درباره آمار ناشــران الكترونيك و 
ديجيتال متقاضى حضور در اين دوره از نمايشــگاه 
بيان كرد: مهلت ثبت نام ناشران ساعت 24 شنبه 26 
بهمن ماه به پايان رســيد و در مجموع 84 ناشر براى 
حضور در اين دوره نمايشگاه اعالم آمادگى كردند؛ 
21 ناشر در حوزه كودك، 33 ناشر در حوزه عمومى، 
16 ناشــر در حوزه دانشــگاهى و 14 ناشر فعال در 

حوزه آموزشى.
ندرخانى با اشــاره به ثبت نام 67 ناشــر از تهران و 
17 ناشر شهرســتانى افزود: 79 ناشر به طور مستقل 
ثبت نام كرده اند، 5 ناشر متقاضى نمايندگى و 81 ناشر 

خصوصى و مابقى دولتى هستند.
ندرخانى ادامه داد: ليســت واجدين شرايط حضور 
در نمايشــگاه بين المللى كتاب تهران پس از بررسى 
تقاضاها و شرايط ناشران متقاضى، تا پايان هفته اعالم 

خواهد شد.
وى درباره محصوالت اين بخش توضيح داد: كاالى 
داراى شابك از مؤسسه خانه كتاب و شامد (شناسه 
الكترونيكى محتــواى ديجيتــال) از مركز فناورى  
اطالعات و رســانه هاى ديجيتال وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمى مى تواند در نمايشگاه عرضه شود؛ 
نرم افزارهاى  مانند  كاربــردى  نرم افزارهاى  بنابراين 
آنتى ويــروس  امكان عرضه در نمايشــگاه كتاب را 
ندارند. يادآور مى شــوم تنها آثار توليدشــده 2 سال 
گذشــته براى حضور ناشــران در نمايشگاه بررسى 

مى شوند. 
ندرخانى با اشــاره به برنامه ريزى متفاوت امســال 
براى ناشــران الكترونيك گفت: نخستين بار ناشران 
الكترونيــك در بخش هــاى تخصصــى جانمايى 
مى شــوند؛ بنابراين ناشــران الكترونيكــى فعال در 
حوزه هاى كودك، عمومى، آموزشــى و دانشگاهى 
كنار ناشــران كتاب هاى كاغذى حضــور خواهند 
داشــت. اين شــيوه جانمايى از مطالبات هميشگى 

ناشران الكترونيكى بوده است.
وى درباره ديگر تغييرات حضور ناشران الكترونيكى 
در سى ودومين دوره نمايشگاه بين المللى كتاب تهران 
ادامه داد: هر نوع محتواى الكترونيكى در قالب لوح 
فشــرده، حتى اگر نوع كاغذى آن منتشر نشده باشد 

نيز در اين دوره مى تواند عرضه شود.

حضور ايران در 18 نمايشگاه كتاب 
خارج از كشور در سال آينده

 قادر آشنا، مديرعامل مؤسسه نمايشگاه هاى فرهنگى ايران، برنامه هاى 
اين مؤسسه براى حضور در نمايشگاه هاى كتاب خارج از كشور در سال 

آينده را اعالم كرد.
به گزارش مهر قادر آشنا درباره برنامه ها و حضور مؤسسه نمايشگاه هاى 
فرهنگى ايران در نمايشگاه هاى كتاب خارج از كشور گفت: ما به حضور 
فعال در نمايشــگاه هاى كتاب خارجى و به ويژه در عرصه بين الملل باور 
داريم و تمام همت و تالش خ ود را به كار بسته ايم تا در اين نمايشگاه ها 

هدفمند شركت كنيم.
وى در ادامه گفت: با توجه به شرايط اقتصادى حاكم بر جامعه تمام تالش 
ما نهايت صرفه جويى است و بر اين باور هستيم تا هزينه هاى حضورمان 
در نمايشــگاه هاى كتاب خارج از كشور را نسبت به سال گذشته كاهش 
دهيم. بر اســاس اهدافى كه درنظر داريم حضور در 18 نمايشگاه كتاب 

خارج از كشور را در سال آينده در برنامه كارى خود قرار داده ايم.
مديرعامل مؤسســه نمايشــگاه هاى فرهنگى ايران در ادامه با اشــاره به 
سياست هاى حضور در نمايشگاه هاى كتاب خارج از كشور اشاره كرد و 
گفت: براى حضور در نمايشگاه هاى كتاب خارج از كشور 5 سياست و 
هدف را دنبال مى كنيم. حضور در نمايشگاه هايى كه با نمايشگاه بين المللى 
كتاب تهران تفاهم نامه همكارى مشترك دارند، حضور در نمايشگاه هايى 
كه از اهميت جهانى برخوردار هســتند، حضور در نمايشــگاه هايى كه 
در حوزه تمدن ايران و اســالم و محور مقاومــت قرار دارند، حضور در 
نمايشگاه هايى كه با ما قرابت فرهنگى دارند و حضور در نمايشگاه هايى كه 
زمينه مساعد براى گسترش نشر ايران در آنجا فراهم است ازجمله اهداف 
و سياســت هايى است كه در جلسه هم انديشــى با فعاالن نشر بين الملل 
موردتوجه قرار گرفت و براساس آن جدول حضور ايران در نمايشگاه هاى 

بين المللى خارج از كشور نهايى شد.
آشنا در ادامه گفت: جمهورى اسالمى ايران در سال آينده در نمايشگاه هاى 
كتاب بلونيا، فرانكفورت، دهلى نو، ســئول، پكن، مسكو، بلگراد، كودك 
شــانگهاى، دوحه، بغداد، مســقط، كابل، دمشــق، اســتانبول، بيروت، 

كواالالمپور، تونس و تاجيكستان حضور خواهد داشت.
مديرعامل مؤسســه نمايشــگاه هاى فرهنگى ايران در پايان گفت: بايد 
حضورمان در نمايشــگاه هاى كتاب خارج از كشور را مورد ارزيابى قرار 
دهيم تا بتوانيم بيشــترين بهره ممكن را براى صنعت نشر كشورمان رقم 
بزنيم. بدين منظور از فعاالن و كارشناسان حوزه بين الملل براى ارائه نظرات 
و پيشنهادهاى ســازنده براى پيشبرد اهداف حضور ايران در عرصه نشر 

بين الملل دعوت به عمل مى آورم.

120 سايت متخلف در حوزه ميراث فرهنگى 
مسدود شد

 فرمانده يگان حفاظت از ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
از مسدود شد 120 ســايت متخلف در حوزه ميراث فرهنگى در فضاى 

مجازى خبرداد.
به گزارش ايسنا، سردار امير رحمت الهى در مراسم تجليل از ميراث بانان 
برگزيده، گفت: همكارى نيروى انتظامــى و وزارت ميراث فرهنگى در 
راه اندازى يگان هاى حفاظت، نمونه اى موفق در پاســدارى از ارزش هاى 
يك ملت اســت. وى با اشاره به اينكه حضور ميراث بانان در عرصه هاى 
فرهنگى و تاريخى عامل مهم در ارتقاى امنيت ابنيه تاريخى است، افزود: 
هر اندازه هزينه هاى جرم را افزايش دهيم باز هم خسارت ها و آسيب هايى 
كه متوجه آثار تاريخى و فرهنگى كشور ما مى شود، غيرقابل جبران است 
به گونه اى كه بازگشــت به اصل و گذشــته تاريخى را ناممكن مى كند. 
وى حفاظت از ميراث فرهنگى كشــور را وظيفه اى همگانى دانســت و 
گفت: اقدامات بسيار جامع، گسترده و ارزنده اى از سوى همكاران من در 
يگان هاى حفاظت از ميراث فرهنگى در سالجارى انجام شده كه اغلب اين 
رشادت ها در حراست از ميراث ملى به دليل گستردگى فعاليت ها، غيرقابل 

تبيين و تبديل به شاخص هاى كمى است.
وى در تشريح اقدامات انجام شده، خاطرنشان كرد: نظر به افزايش وقوع 
جرايم نوظهور در فضاى مجازى با همكارى خوب دادستانى كشور موفق 
شــديم با رصد فضاى مجازى تعداد 120 سايت متخلف را در سالجارى 

مسدود كنيم.
وى گفت: ابالغ اخطاريه هاى قانونى به مالكان و متصرفان و كســانى كه 
به نحوى در تخريب و آسيب رســانى به آثار فرهنگى فعال بودند از ديگر 
اقدامات خوب يگان هاى حفاظت اســت كه در اين راستا درسالجارى 2 
هزار و 700 اخطاريه قانونى ابالغ و از اين تعداد 400 مورد منجر به تشكيل 

پرونده شده است.

■ دوبيتى باباطاهر 
بهر الله هزاران بلبلى بى بهار آيو به هر شاخى گلى بى  

مبو كز مو بتر سوز دلى بى بهر مرزى نيارم پا نهادن  

■ حديث:
امام على(ع):

آنچه مى گويم، بر عهده مى گيرم و خود ، بدان ضامنم. آن كه از عقوبت هاى مقابل ديدگانش 
عبرت گيرد، تقوا او را از فرو افتادن در شبهه ها نگه دارد . 
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 سايت گردشگرى استان همدان با هدف يكپارچه 
كردن اطالعات درباره معرفى جاذبه هاى گردشگرى 
اســتان، جذب گردشگر از خارج از كشور، افزايش 
رضايتمندى گردشگران و بهبود كيفيت اطالع رسانى 

طراحى شده است. 
در بخش تاريخچه سايت به ارائه تاريخچه استان و 
معرفى برخى از برترين جاذبه ها، مشــاهير، آداب و 
رسوم و اماكن تاريخى استان به همراه امكان نمايش 
عكس، كليپ، تصاوير 360 درجه و... ارائه مى شود.

بخــش اماكن تاريخى، تفريحــى، طبيعى و مذهبى 
ســايت شــامل معرفى تمامى جاذبه هاى تاريخى، 
طبيعى، تفريحى و مذهبى اســتان با امكان نمايش 
تصاويــر جذاب از آنهــا و قابليت نمايش موقعيت 
مكانى جاذبه بر روى نقشــه، پيشنهاد نزديك ترين 
جاذبه هاى گردشــگرى، مراكز خريــد و... ، امكان 
نمايش تبليغات مرتبط با جاذبه گردشــگرى مانند 
معرفى فروشگاه خريد تجهيزات اسكى براى معرفى 
يك جاذبه طبيعى، نمايــش و معرفى نزديك ترين 
سرويس هاى ارائه خدمات حمل ونقل، امكان معرفى 
برنامه هاى پيشــنهادى براى ســفر به استان، امكان 
دريافت نظرات، تصاوير وكليپ هاى گردشگران از 
تجربه حضور در جاذبه هاى گردشگرى استان است. 
بخــش مراكز اقامتــى داراى معرفــى مراكز اقامتى 
مانند: هتل، هتل آپارتمــان، اقامتگاه هاى بوم گردى، 
خانه مســافر و ... همراه بــا نمايش تصاوير جذاب 
مانند عكس، كليــپ، تصاويــر 360 درجه از اين 
اقامتگاه ها و امكان نمايش تيزرهاى تبليغاتى مراكز 
اقامتى (تهيه شده توسط مسئوالن اقامتگاه ها)، معرفى 
نزديك ترين مراكز خدمات حمل ونقل، امكان فعال 
كردن بخش ثبت درخواســت رزرو مركز اقامتى و 
نمايش آخرين وضعيت و نمايش آخرين ليســت 
هزينه هاى ارائــه خدمات در اين مراكــز با امكان 
دريافت نظرات، عكس و كليپ از تجربه اقامت در 
مراكز اقامتى و نمايش آنها پس از تأييد به گردشگران 
اســت كه مى تواند روش مناســبى بــراى جذب 

گردشگر باشد.

بخش صنايع دســتى به معرفى صنايع دســتى استان 
در قالــب متــن، عكــس، كليــپ و … ، معرفى 
برترين كارگاه هاى صنايع دســتى اســتان و نمايش 
تصاوير 360 درجه با عنوان بازديد مجازى، معرفى 
نمايشگاه هاى  معرفى  امكان  صنايع دســتى،  اساتيد 
فروشــگاه هاى  معرفــى  امــكان  صنايع دســتى، 
صنايع دســتى و نمايش تيزرهــاى تبليغاتى از آنها، 
امكان ثبت نام براى دوره هاى آموزشــى و برگزارى 
نمايشگاه، دريافت نظرات، عكس و كليپ از تجربه 
خريد و يا حضور گردشگر در كارگاه صنايع دستى و 

نمايش آنها در صفحه مربوطه مى پردازد.
در بخــش رويدادهــا امــكان تعريــف مهم ترين 
رويدادهاى گردشــگرى ســال در اســتان به همراه 
ارائــه عكس، كليپ و ... ، امكان نمايش تصاوير در 
قالب هاى جــذاب از تاريخچه برگزارى آن رويداد 

در سال هاى گذشته، معرفى نزديك ترين مراكز ارئه 
خدمات حمل ونقل براى شركت در رويداد، امكان 
دريافت نظرات و پيشــنهادات گردشــگران درباره 
برگزارى رويداد و دريافــت تجربه حضور آنها در 
رويداد ســال هاى گذشــته در قالب متن و تصوير 

فراهم شده است.
بخش مراكز خريد شامل امكان معرفى مراكز خريد 
در اســتان به همراه تصاوير جــذاب در قالب هاى 
عكــس، كليپ و تصاوير 360 درجه، امكان نمايش 
مركــز خريد بر روى نقشــه، امكان ارائه پيشــنهاد 
نزديك ترين مراكز خريد به جاذبه هاى گردشگرى، 
معرفى نزديكترين مراكز ارائه خدمات حمل ونقل به 
مراكز خريد، امكان دريافت نظرات گردشــگران از 
تجربه خريــد در اين مراكز در قالب متن، عكس و 

كليپ است.

بخــش تورهاى گردشــگرى به معرفــى تورهاى 
گردشــگرى اســتان و ارائه تاريخچه خدمات در 
قالب هاى متــن، عكس و كليــپ، نمايش جداول 
زمان بنــدى و ارائه خدمات تورهاى گردشــگرى، 
امــكان رزرو تــور و همچنيــن دريافــت نظرات 
گردشــگران در قالب متن، عكس و كليپ از تجربه 

سفر مى پردازد.
محتواى اين وب ســايت با استفاده از پنل مديريت 
محتوا، ارائه پنل مديريت محتوا به واحد هاى اقامتى 
و مســئوالن تورهاى گردشــگرى با درنظرگرفتن 
محدوديت هاى تعريف شده، پشتيبانى از چند زبان، 
بخش فعال ارتباط با ما، ثبت و نمايش آمار بازديد از 
وب سايت، نمايش آخرين اخبار گردشگرى استان 
كه به نحوى موجب جذب گردشــگر شود و امكان 

جست وجو در وب سايت فعاليت مى كند.

 وزارت ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشگرى از دولت خواســتار تخصيص سهميه 
120 ليترى بنزين سفر براى تعطيالت عيد 99 شد. 
اين بار بخش خصوصى فعال در بازار گردشــگرى 
نيز با هدف جلوگيرى از ركود ســفرهاى نوروزى 
خواســتار اختصاص حداقل 2 باك بنزين هزار و 
500 تومانى شــد. در واقع اين سهميه بنزين سفر 
موجب رونق بازار گردشــگرى و كسب وكارهاى 
وابســته به آن مى شــود. درخواست سهميه بنزين 
ســفر براى تعطيالت عيد 99 دومين بار اســت كه 
انجام مى شــود. نخستين بار مربوط به هفته گذشته 
و درخواست وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى بوده است و اين بار نيز فعاالن بخش 
خصوصى اين حوزه اين درخواســت را از دولت 

كرده اند.
در همين راستا حرمت ا... رفيعى، رئيس هيأت مديره 
انجمــن صنفى دفاتر خدمات مســافرت هوايى و 
جهانگردى ايران عنوان كرد: سهميه بنزين سفر بايد 
به مردم پرداخت شود نه تنها صرفا براى ايام نوروز 
بلكه ساير فصول ســال نيز بايد چنين باشد. زيرا 
گردشــگرى صرفا مختص 15 روز نوروز نيست. 
در حال حاضر وضعيت معيشــتى مردم با مشكل 
مواجه اســت. اما با اين بنزين سفر مى توانيم ميزان 

سفرهاى داخلى را دســتخوش رونق كنيم زيرا با 
توجه به كاهشــى كه در تعداد ســفرهاى خارجى 
خانوارها با آن مواجه هســتيم احتماال ســفرهاى 
خارجى به ســفرهاى داخلى ســرريز مى شود. اما 
در هميــن ايام نيز بايد متوليان ظرفيت هاى الزم را 
براى اقامت گردشــگران تأمين كنند و همچنين با 
مرتب نگه داشتن اماكن تاريخى مى توانند جذابيتى 
را براى مردم ايجاد كنند تا توريســت هاى داخلى 
براى ســفر مجدد به آن شهر ترغيب شوند. رحيم 
يعقوب زاده كارشــناس اقتصاد گردشگرى نيز در 
اين باره گفت: تعيين ســهميه بنزين سفر براى ايام 
عيد مى تواند موجب افزايش ســفرهاى داخلى در 
كشور شود اما اگر دولت قصد چنين سهميه بندى 
را براى ســفرهاى عيد دارد بايد زودتر اعالم كند 
تا مردم بتوانند براى رفتن به سفر برنامه ريزى هاى 
الزم را انجام دهند. حجم سفرهاى داخلى در ايام 
عيد هر سال نسبت به سال گذشته روندى افزايشى 
داشته است و اگر با توجه به افزايش قيمت بنزين، 
ســهميه نوروزى داده شــود نه تنها نسبت به سال 
گذشته كاهش نخواهد داشت بلكه احتماال افزايشى 
نيز خواهــد بود؛ زيرا مردم عادت به ســفر كردن 
دارند و اين ســهميه بنزين نيز بيشــتر جنبه روانى 
دارد. همچنين محســن حاج ســعيد رئيس كانون 

انجمن هاى صنفى راهنمايان گردشــگرى ايران در 
گفت وگو با «دنياى اقتصاد» گفت: تجربه نشان داده 
كه مردم معموال سفر عيد خود را حذف نمى كنند 
و اگر قيمت بنزين براى آنها مقرون به صرفه نباشد 
با ســاير وسايل نقليه به سفر مى روند. در اين ميان 
قشر ضعيف جامعه شايد سفر نكنند كه معموال سفر 
برايشان اولويت نيست. قشر متوسط جامعه نيز به 
هر نحو كه شده حتى با دريافت وام، سفر خود را 
انجام مى دهند. همچنين جمشيد حمزه زاده رئيس 
جامعه هتلداران ايران نيــز در اين باره عنوان كرد: 
سهميه بنزين سفر به شــدت بر افزايش سفرها در 
تعطيالت عيد نوروز تأثيرگذار است زيرا بنزين 3 
هزارتومانى هزينه هاى سفر را به ميزان قابل توجهى 
افزايــش مى دهد كه احتماال با اين ســهميه بنزين 
سفر شــاهد افزايش حدود 20 درصدى سفرهاى 
نوروزى خواهيم بود. در حال حاضر به دليل بيمارى 
كرونا و افزايش قيمت دالر اغلب گردشگرانى كه 

به خارج از كشور ســفر مى كردند سفر داخلى را 
جايگزين آن مى كنند.

حسن ســيادتان عضو جامعه هتلداران گفت: ما از 
دولت سهميه بنزين سفر را مطالبه كرديم زيرا اگر 
ميزان سفرهاى تعطيالت عيد كاهش پيدا كند بيشتر 
صنوفى كه با گردشگرى در ارتباط هستند به مشكل 
مى خورند و ورشكست مى شوند. در واقع سهميه 
بنزين بهترين زمينه حمايتى از رونق گردشــگرى 
اســت. ابراهيم پورفرج رئيس هيأت مديره جامعه 
تورگردانان ايران عنوان كرد: ايجاد تسهيالت مثبت 
در بخش هاى مختلف همچون بنزين پذيرايى و... 
مى تواند تأثيرات مثبتى در حوزه گردشگرى داخلى 
ايجاد كند. با استفاده از اين روش نيز مردم مى توانند 
بر هزينه هاى سفر خود تســلط داشته باشند. زيرا 
هرچه امكانات بيشتر باشــد اين فرآيند نيز بيشتر 
رخ مى دهد و هرگونه تسهيالت براى سفر موجب 

افزايش سفر خواهد شد.

گردشگرى همدان 
صاحب سايت اختصاصى شد

گيرنده نهايى بنزين سفر؛ مسافران يا بازار گردشگرى؟

مطالبه دوم بنزين نوروزى
«حج» قسطى شد

 رئيس ســازمان حج و زيارت با اعالم اين كه ثبت نام 
حج تمتع ســال 99 از نهم اسفندماه آغاز مى شود، بدون 
اشــاره به نرخ تمام شده حج، گفت: هزينه اين سفر در2  

قسط دريافت خواهد شد.
على رضا رشيديان گفت: يكى از مسائل مهم حج، موضوع 
هيأت پزشــكى است كه در روزهاى گذشته دنبال شد و 
در نشست با هيأت پزشكى، هالل احمر و نهادهاى مرتبط 

با اين مسأله تصميمات مناسبى اتخاذ شد.
وى با اشاره به اينكه هزينه قطعى حج آينده به زودى اعالم 
خواهد شــد، از دريافت اين هزينه در 2 قسط خبر داد و 
افزود: با تشكيل كارگروه ها و برگزارى جلسات مختلف 
كارشناســى مباحث حج را پيگيرى كرده ايم و طبق اعالم 
قبلى، نام نويسى حج 99 از نهم اسفندماه آغاز خواهد شد.
به گزارش ايســنا، رئيس ســازمان حج و زيارت گفت: 
درمورد اجاره مســكن در مدينه منــوره كارهايى انجام 
شده است و در مكه مكرمه نيز 85 درصد پيشرفت كارى 
داشتيم و همچنان به دنبال فراهم كردن شرايط بهترى براى 
زائران هستيم. وى ادامه داد: درحوزه هاى تغذيه، تداركات 
و حمل ونقل نيز اقدامات الزم انجام شده است. همچنين 
براى تهيه برخى اقالم در عربستان فراخوان سازمان حج 
در رسانه هاى رسمى اين كشــور منتشر شده و به زودى 
با حضور اعضاى كميســون تغذيه و تداركات، مناقصه با 

شركت هاى عربستانى برگزار خواهد شد.


