
 2020 فوریـــه    15   1441 جمادی الثانـــی   20   1398 مـــاه  بهمـــن   26 شـــنبه  
ســـال شـــانزدهم  شـــماره 3694  16 صفحــــــــــــه روزنامـــه + نیازمندیهـــا+ ویـــژه  2000 تومـــان 

|ISNN: 2322-4665|

C M Y K

خبر

2

خبر

5 هزار ناظر 
انتخابات مجلس 
در همدان را 
رصد می کنند

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

اختصاصی برای کاندیداها مراجعه به )صفحه 5(

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

والدت حضرت فاطمه)س(

 روز زن و مادر را تبريک می گوييم

www.HamedanPayam.com

یادداشت روز

2

داوطلبان 
برنامه محور باشند

 1- بر اســاس تجربه از انتخابات های 
گذشته، مردم اســتان همدان در رأی دادن 
بسیار دقیق بوده و تا به جمع بندی و باور به 
کارآمدی نرسند، به داوطلبی رأی نمی دهند.

این خصوصیت خوبی است تا با آگاهی از 
آن، همه داوطلبان به انتخاب از سوی مردم 
در صورت پاسخگویی به حس پرسشگری 
و آینده پژوهــی آنها، امیدوار باشــند. 2- 
داوطلبی در استان همدان کار سختی است 
زیرا نمی توان با کارهای عادی که در دیگر 
استان ها داوطلبان انجام می دهند، رأی جمع 

کرده و نماینده شد....

ویژه

چاپ روز تعطیل 
ضمیمه روزنامه امروز

 »همدان پیام« روز جمعه هم منتشرشد.
 بــا توجه بــه آغــاز تبلیغــات انتخاباتی 
کاندیداهــا، روزنامــه »همدان پیــام« تــا 
پایان انتخابات هر روز منتشــر می شــود. 
روزگذشته) جمعه( روزنامه در 8 صفحه با 
پوشش اخبار استان و انتخابات منتشر شد. 
در روزهای آینده نیــز عالوه بر چاپ 12 
صفحه ای همــراه با گــزارش تکمیلی و 
تبلیغات و ســایر محتوای انتخاباتی، ویژه 
انتخاباتــی کاندیداهــا و چــاپ عصر نیز 
خواهیم داشــت. روزنامه جمعه در سطح 
استان توزیع و در سایت اینترنتی به آدرس:

 www.hamedanpayam.com  
قرار گرفته و امروز ) شــنبه( به مشــترکان 

روزنامه ارسال خواهد شد.

آگهي مناقصه)نوبت دوم(

شرکت تولیدی صنعتی فیلتر سرکان

شرکت تولیدی صنعتی فیلتر سرکان در نظر دارد  نسبت به انتخاب پیمانکاران دارای صالحیت به منظور دعوت در مناقصه عملیات دستمزدی و در برخی 
آیتم ها با مصالح ، تهیه و اجرای کارهای ابنیه ، مرحله نازک کاری شامل گچ کاری ، اجرای کاشی سرویس های بهداشتی ، سرامیک کف واحد ها ، سنگ فرش 
، سنگ راه پله ،  نماسازی ، تهیه و اجرای فوم بتن و فالشینگ ساختمان اداری با زیربنای 600   مترمربع)سه طبقه ( را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران دارای شرایط زیر دعوت می نماید تا تاریخ یکشنبه 27 بهمن ماه سال جاری  نسبت به دریافت مدارک به آدرس تویسرکان 
کیلومتر 7 جاده کنگاور شرکت تولیدی صنعتی فیلتر سرکان مراجعه فرمایند. ارائه مدارک مورد نیاز )رزومه کامل( و تسلیم قیمت پیشنهادی  حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز چهارشنبه 30 بهمن ماه سال جاری می باشد. ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. پاکت های پیشنهاد 

قیمت در روز چهارشنبه بعدازظهر مورخ30 بهمن ماه در محل کارخانه بازگشایی خواهد شد.
مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه : 

۱- ارائه مدارک مبنی بر حداقل 3 تا 5 سال فعالیت مناسب در زمینه های یاد شده
2- ارائه تأئید صالحیت از سازمان کار و امور اجتماعی در زمینه های یاد شده برای سال های فعالیت شرکت )حداقل دارای اعتبار در سال ۹۸ و۹۹(

3- ارائه تصویر اساسنامه و آگهی ثبت شرکت و روزنامه رسمی
۴- ارائه گواهی بانکی مبنی بر اعتبار حساب بانکی شرکت

5- ارائه تصویر حداقل سه قرارداد با سازمان های معتبر در زمینه های یاد شده همراه با گواهی حسن انجام کار
آدرس دریافت و  تحویل مدارک: تویسرکان - کیلومتر 7 جاده کنگاور شرکت تولیدی صنعتی فیلتر سرکان

جهت هماهنگی بازدید از محل پروژه با شماره تلفن 0۸۱3۴73۱۱۱۹ تماس حاصل فرمایید.

آگهی مزایده 
بانک مهـر اقتصاد
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داوطلبان برنامه محور باشند
 1- بر اساس تجربه از انتخابات های گذشته، مردم استان همدان 
در رأی دادن بســیار دقیق بوده و تا به جمع بندی و باور به کارآمدی 

نرسند، به داوطلبی رأی نمی دهند.
این خصوصیت خوبی اســت تا با آگاهــی از آن، همه داوطلبان به 
انتخاب از سوی مردم در صورت پاسخگویی به حس پرسشگری و 

آینده پژوهی آنها، امیدوار باشند.
2- داوطلبی در اســتان همدان کار ســختی اســت زیرا نمی توان با 
کارهــای عادی که در دیگر اســتان ها داوطلبان انجام می دهند، رأی 

جمع کرده و نماینده شد.
در این اســتان داوطلب باید دقت کند کــه چه می گوید و برای چه 
وعده می دهد، زیرا مردم این گفته ها و وعده ها را به خاطر ســپرده و 
پــس از انتخابات، عملکرد نمایندگان را رصــد می کنند تا ببینند چه 

میزان از گفته ها و وعده ها محقق شده است.
3- کار نماینــده در 2 حوزه نظارت بر اجــرا و قانون گذاری نمود 
دارد، پس انتظار نادرســتی نیست که از داوطلبان خواسته شود ابتدا 
اعالم کنند که آیا وضعیت فعلی این 2 حوزه را می پسندند؟ و برنامه 

عملکردی آنها برای این 2 حوزه تخصصی چیست؟
پاسخ به این 2 سؤال مشخص خواهد کرد که داوطلبان تا چه میزان 

به امور نمایندگی تسلط دارند و برای این سمت آماده هستند.
4- برنامه های بســیاری در استان و کشــور برای توسعه، پیشرفت، 
عمران و آبادانی در حال اجرا اســت، از برنامه های 5 ساله توسعه تا 
ســند چشم انداز کشور و از ســند آمایش تا سند توسعه راهبردی 3 
ساله استان، برنامه هایی اســت که داوطلبان باید از آن مطلع بوده و 
نســبت به آن با آگاهی، برنامه تکمیلی یا اصالحی یا تأییدی داشته 

باشند.
مردم می خواهند بدانند یک داوطلب که قرار اســت فردا در عرصه 
تصمیم گیری تصمیمات مهمی را اتخاذ کند نســبت به برنامه های در 
حــال اجرا به چه میزان آگاهی دارد و برنامــه وی در ارتباط با این 

برنامه ها چیست؟
5- ســرمایه انسانی مهمترین ســرمایه هر جامعه ای برای توسعه و 
پیشــرفت اســت؛ امروز ســرمایه اصلی در جهان برای کشــورها، 
سرمایه انسانی اســت زیرا این سرمایه است که با خرد و عقالنیت، 
ســرمایه های مادی و ثروت های زیرزمینی را به درستی استفاده و راه 

صحیح حفاظت از سرمایه ها را نشان می دهد.
از این منظر نگاه داوطلبان به ســرمایه های انســانی بســیار اهمیت 
دارد و این نگاه هســت که نشــان می دهد انتخاب آنها تاچه میزان 
ســرمایه های انسانی استان را در انتصابات آینده و مسئولیت ها، ارتقا 

خواهد بخشید.
6- با افزایش فشار تحریم ها، اقتصاد اهمیت بیشتری در زندگی مردم 
ایران یافته است و همه فعاالن سیاسی بخشی از شعارها و وعده های 

خود را به معیشت اختصاص می دهند.
همه از بهبود معیشــت و اقتصاد سخن می گویند اما الزم است این 
سخنان با برنامه باشد تا قابلیت رصد و راستی آزمایی آن، داوطلب را 

در محک امتحان انتخاب کنندگان پیش از انتخابات قرار دهد.
7- یک نماینــده مجلس برای همه حوزه ها، قشــرها و صنوف در 
مجلس تصمیم می گیرد، تصمیماتی که با تبدیل بر قانون خواه ناخواه 

تأثیر خود را بر زندگی مردم می گذارد.
پس بهتر اســت داوطلب انتخابات امــروز که بالقوه نماینده مجلس 
آینده است، درباره تمام حوزه ها اطالع و برای تمامی حوزه ها به ویژه 
مســائل مهمی چون سرمایه انســانی، انتصابات، اقتصاد، فرهنگ و 
اســناد باالدستی کشور و استان برنامه داشته باشد، برنامه ای که مردم 

پسندیده و با رأی به آن، نظارت بر اجرای آنها را مطالبه کنند.

فداکاری بی حد و مرز در اطاعت از رهبری شاخصه مهم 
مکتب شهید سلیمانی است

 معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران با اشاره به فرمایش رهبری مبنی بر اینکه سلیمانی 
یک شخص نبود بلکه یک راه و یک مکتب بود، گفت: اخالص و فداکاری بی حد و مرز 

در اطاعت از رهبری شاخصه مهم مکتب شهید سلیمانی است. 
به گزارش تســنیم، محمدرضا نقدی در یادواره سرداران، امیران، فرماندهان و 300 شهید 
شهرســتان فامنین اظهار کرد: انتقام خون این شهیدان چیزی جز آزادی قدس و پاکسازی 

منطقه از لوث وجود آمریکا نیست. 
وی با بیان اینکه ما عهد می بندیم با موشــکی که در ادامه انتقام شــهید سلیمانی شلیک 

خواهیــم کرد، نفس آمریکا را خواهیم برید، گفت: تا زمانی که این مأموریت یعنی بیرون 
کردن آمریکا از منطقه را انجام ندهیم از پا نخواهیم نشست و اصلی ترین سالح ما شهادت 

است. 
نقدی افزود: میلیون ها آزادی خواه، آمریکا را از منطقه بیرون خواهند کرد، دشمن نادان ما 
را از شهادت می ترساند، در حالی که سرداران ما برای شهادت لحظه شماری می کنند و این 

را از امیرالمومنین)ع( آموخته اند. 
وی با بیان اینکه ســربازان ایران اســالمی تربیت یافتگان مکتب امیرالمومنین)ع( هستند، 
گفت: ریش ســفیدان دفاع مقدس همچنان برای دفاع از این مرز و بوم صف کشیده اند و 

همه دغدغه دارند که مبادا در رختخواب از دنیا بروند. 
معاون هماهنگ کننده ســپاه پاسداران با تأکید بر اینکه این بغض ها فرو نخواهد نشست؛ 

زیرا شــلیک به حاج قاسم شلیک به شخص نبود بلکه شــلیک به آرمان یک ملت بود، 
خاطرنشــان کرد: ملت بــزرگ ایران و تمــام ملت های آزادی خــواه در صف مقاومت 
می خواستند در مسجداالقصی پشت سر رهبرمان نماز بگذارند بنابراین بغض و فراق یار 

تا آزادی بیت المقدس فرو نخواهد نشست. 
وی با اشاره به اینکه جوانان ما با خاطرات شهدا زندگی کرده اند، تصریح کرد: جوانان ما 
حسرت می خورند که چرا در دفاع مقدس نبودند زیرا شهادت اوج مرتبه ای است که یک 

انسان می تواند به آن برسد. 
نقدی با اشــاره به اینکه ملت ایران در روزگاری با دســت خالی مقابل تمام ابرقدرت ها 
ایســتاد، گفت: ملت بزرگ ایران، دشمن را مثل موش کثیف از سرزمین پاک ایران بیرون 

انداخت و امروز جوانانی با دستان پاک و سالح هایی در دست روبه روی شما هستند. 

امام جمعه همدان:

داوطلبان نمایندگی به جای تخریب 
برنامه  دهند

قانون شناسی و قانون مداری؛ ویژگی 
کاندیدای شایسته  

 مجلس مهمترین نهاد و رکن اصلی قانون گذاری اســت و وظایف 
و اختیارات نمایندگان مــردم در 2 بعد قانون گذاری و نظارت تعریف 

شده است.
از طرفــی اهمیت قانون مداری و توجه به مقررات در یک جامعه کامال 
روشن و مبرهن است و این مهم در جوامعی که از نظام های مردم ساالر 
برخوردارند، ضرورت دوچنــدان دارد؛ زیرا حرکت بر مبنای قانون و 
تطبیق تمامی تصمیمــات و رفتارها با معیارهای قانونی از ویژگی های 

نظام های دموکراتیک است.
به طــور طبیعی فردی که به عنوان نماینده مردم بر کرســی های مجلس 
به عنوان کانون اصلی قانون گذاری تکیه می کند، هم باید تسلط و اشراف 
کامل به قوانین کلی و جزئی داشته باشد و هم در رعایت قوانین پیشرو 

و پیشقدم باشد.
بر این اساس داوطلبان نمایندگی مجلس که امروز به عنوان کاندیدا وارد 
عرصه رقابت های انتخاباتی شده اند، باید آشنایی کامل با قانون اساسی، 

اسناد باالدستی، قوانین جاری و حتی آئین نامه ها داشته باشند.
این مهم از شــرایط اصلی یک داوطلب نمایندگی مجلس است؛ زیرا 
تا فرد خود آشــنا به قوانین نباشد، نمی توان انتظار داشت که در فرایند 

قانون گذاری و تصویب قوانین مناسب برای جامعه نقش آفرینی کند.
فراموش نکنیم که خانه ملت جای آزمایش و خطا نیســت و کسانی 
کــه لباس وکالت مردم را بر تن می کننــد فرصتی برای جبران خطا 
یا پرکردن خألها ندارند. نماینده شایســته مردم در مجلس کســی 
اســت که آشنایی و اشــراف کامل بر قانون، اسناد و برنامه ها داشته 
باشــد تا بتواند در هنگام تصویب قوانین دیدگاه های کارشناســی و 

پیشنهادهای مناسب ارائه کند.
در هر صورت آشــنایی کامل به اســناد باالدستی و اشراف به قانون 
اساســی و ســایر قوانین از ویژگی های کاندیداها و داوطلبان برای 
حضور در  مجلس شورای اسالمی به عنوان نماینده است و چنانچه 
کسی این توانایی و ویژگی را نداشته باشد، نمی تواند در این عرصه 

موفق باشد.
از سوی دیگر رعایت ُمر قانون توسط یک داوطلب نمایندگی مجلس 
امری ضروری است و باید در تمام مراحل از جمله تبلیغات انتخاباتی 
نمود عینی داشته باشد و در تبلیغات یا شعارهایش از قانون تجاوز نکند.

فردی که خود را شایسته ورود به خانه ملت دانسته و در معرض انتخاب 
و رأی مردم قرار داده است، باید در عرصه عمل و رفتار قانون مداری را 
به بهترین شکل ممکن نشان دهد. به هر حال شکل گیری مجلس کارآمد 
و قوی که بتواند در تراز انقالب و نظام باشــد، در گرو حضور افرادی 
است که هم قوانین و مقررات را از صدر تا ذیل کامال شناخته و بتوانند 
تحلیل درستی از برنامه ها ارائه کنند و هم در عرصه عمل و رفتار پایبندی 

خود به قانون و رعایت معیارهای قانونی را ثابت کنند.

1- برخی مکان های پیش بینی شــده برای تبلیغات داوطلبان با هجوم 
تبلیغات صنوف روبه رو شــده است. گویا صنوفی مانند آژانس ها این 
مکان هــا را با تبلیغات خود پر کرده اند. گفتنی اســت رعایت حقوق 

داوطلبان موضوع مهمی است که با نظارت محقق شدنی است.
2- نام یکی از داوطلبان همدان در لیســتی از تهران آورده شده است. 
گویا تدوین کنندگان این لیســت از تغییر حوزه انتخابیه این داوطلب 
به همدان مطلع نبوده اند. گفتنی است اکثریت این لیست از داوطلبان 

اقتصاددان تشکیل شده است.
3- دولت برای همه پرسی درباره نظارت استصوابی الیحه آماده کرده 
است. گویا این اقدام به درخواست چند حزب انجام شده است. گفتنی 
است در صورت موافقت مجلس با این الیحه و برگزاری همه پرسی 
چارچوب نظارت استصوابی شــورای نگهبان در انتخابات مشخص 

خواهد شد.
4- ســرعت اقدام و ارائه خدمات برخی دستگاه ها به  دلیل انتخابات 
افزایش یافته اســت. گویا ثبت احوال تعهد کرده تمام شناســنامه های 
تعویضی و در انتظار صدور را تا 30 بهمن صادر و برای شــرکت در 
انتخابات به دســت صاحبان آنها برساند. گفتنی است به دلیل این نوع 
سرعت بخشی به کارها و تالش برای افزایش رضایتمندی مردم، برخی 

به کوتاه کردن زمان انتخابات فکر می کنند!
5- نزدیکان احمدی نژاد به قسم خوردن برای رد احتمال ارائه لیست از 
سوی وی روی آورده اند. گویا استاندار اسبق تهران این قسم را خورده 
است. گفتنی اســت اصولگرایان تاکنون در انتخابات 3 لیست دارند 
که اگر احمدی نژاد هم لیســت بدهد با 4 لیست رقابت درون جناحی 

سختی خواهند داشت.
6- به تعداد کاندیداهای انتخابات استان اضافه می شود. گفته می شود 2 
کاندیدای رد صالحیت شده انتخابات توانسته اند صالحیت خود را از 
شورای نگهبان دریافت کنند. گویا اسامی این دو کاندیدا امروز به طور 
رسمی اعالم می شود. گفتنی است تا آخرین روز تبلیغات کاندیداها، 
امکان رد یا تأیید برخی از نامزدها از سوی شورای نگهبان وجود دارد.

آگهی مزایده 
نظر به اینکه به موجب دادنامه شــماره ۹60۹۹7۸۱۱۱600۸۹2 مورخ ۹6/۹/۱۸ صادره از شعبه چهاردهم دادگاه حقوقی همدان حکم ورشکستگی شرکت در 
حال تصفیه شاخ طالیی )ثبت ۱۹۸( صادر و طیدادنامه۹۸0۹۹7۸۱۱630۱2۴۱شعبه سوم تجدید نظر قطعیت یافته است. لذا در اجرای مواد ۴57 الی 5۱0 قانون 
تجارت در امور ورشکستگی و ماده 6 نظامنامه قانون مذکور و همچنین مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرای ثبت اسناد مصوب ۱3۸7/6/۱۱ )مواد 

۱22 و ۱26 و ۱2۹( اموال و اثاثه شرکت در حال تصفیه شامل:
۱(ششدانگ یک واحد گاوداری به مساحت 5000 مترمربع پالک های ثبتی ۱2/2۴6 و ۱2/22 و امتیازات آن واقع در پلیس راه همدان تهران- جاده کارخانه قند 
حسین آباد سمت چپ جاده جدیداالحداث که شــامل امتیازات کارگاهی شامل حق االمتیاز و انشعاب برق با ترانس هوایی حق االمتیاز و ارزش یک حلقه چاه 

می باشد.
با توجه به موارد فوق الذکر کارشــناس رسمی دادگســتری کل بهای عرصه و اعیان و حق االمتیازات )پالک ۱2/2۴6 و ۱2/22( را مبلغ ۱0.۱6۹.000.000 ریال 

ارزیابی نموده است.
شرایط مزایده: مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی کارشناس )پایه( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود متقاضیان شرکت در مزایده باید ۱0% مبلغ 
پایه را به حساب 0۱۱۱۸۱2۴۸5005 نزد بانک ملی دادگستری واریز و اصل فیش را در جلسه مزایده ارائه نمایند فروش کال نقدی یا توافق با هیأت تصفیه بوده 
و تمامی هزینه ها )هزینه آگهی، کارشناس-آب و برق و گازو نیزمالیات نقل و انتقال و هزینه عوارض شهرداری( بر عهده برنده مزایده خواهد بود بدیهی است 
برنده مزایده کسی تلقی می گردد که بیشترین قیمت را پیشنهاد و ظرف یک ماه مبلغ را تأدیه نماید در غیر این صورت مبلغ ۱0% واریز و به نفع شرکت در 

حال تصفیه ضبط خواهد شد ۱0% واریزی سایر متقاضیان در مورخ ۹۸/۱2/۴ مسترد می گردد.
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل انجام مزایده حاضر و در جلسه شرکت نمایند.

زمان و مکان اجرای مزایده: مزایده فوق الذکر در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱2/3 رأس ساعت ۱۱ صبح در محل دفتر تصفیه شرکت واقع در همدان، خیابان بوعلی 
روبه روی اداره دارائی طبقه دوم آزمایشگاه نور دفتر تصفیه برگزار می گردد.

متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر از ساعت ۹ صبح الی ۱2 ظهر با شماره تلفن 3۸26572۹)0۸۱( تماس حاصل نمایند و با هماهنگی مدیر تصفیه 
از تاریخ نشر آگهی از ملک مورد مزایده بازدید به عمل آورند.

)م الف ۱6۹7(
مدیر تصفیه علی هاشم کریمی

آگهی مزایده 
ــم  ــدان حک ــی هم ــم دادگاه حقوق ــعبه هفت ــادره از ش ــورخ ۱3۹7/۴/23 ص ــماره ۹70۹۹7۸۱۱070033۹ م ــه ش ــب دادنام ــه موج ــه ب ــه اینک ــر ب نظ
ورشکســتگی شــرکت در حــال تصفیــه ســبک ســقف الینــا )ثبــت 7050( صــادر و قطعیــت یافتــه اســت. لــذا در اجــرای مــواد ۴57 الــی 5۱0 قانــون 
تجــارت در امــور ورشکســتگی و مــاده 6 نظامنامــه قانــون مذکــور و همچنیــن مفــاد آئیــن نامــه اجــرای اســناد رســمی الزم االجــرای ثبــت اســناد 

مصــوب ۱3۸7/6/۱۱ )مــواد ۱22 و ۱26 و ۱2۹( ملــک شــرکت در حــال تصفیــه شــامل:
۱( ششــدانگ یــک واحــد یــک واحــد صنعتــی بــه مســاحت ۱5۱3 مترمربــع و امتیــازات آن واقــع در کیلومتــر 25 جــاده همــدان- مالیــر، شــهرک 

صنعتــی گنبــد، خیابــان چهــارم کــه شــامل انشــعاب بــرق بــا ترانــس هوایــی می باشــد.
بــا توجــه بــه مــوارد فوق الذکــر کارشــناس رســمی دادگســتری کل بهــای عرضــه و اعیــان و حــق االمتیــازات را مبلــغ 5.۱00.000.000 ریــال ارزیابــی 

نموده اســت.
شرایط مزایده: مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی کارشناس )پایه( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود متقاضیان شرکت در مزایده باید ۱0% مبلغ 
پایه را به حساب 0225۸230۱300۸ نزد بانک ملی دادگستری واریز و اصل فیش را در جلسه مزایده ارائه نمایند فروش کال نقدی یا توافق با هیأت تصفیه بوده 
و تمامی هزینه ها )هزینه آگهی، کارشناسی –آب و برق و گاز و نیز مالیات نقل و انتقال و هزینه عوارض شهرداری و هزینه شرکت شهرکهای صنعتی(بر عهده 
برنده مزایده خواهد بود بدیهی است برنده مزایده کسی تلقی می گردد که بیشترین قیمت را پیشنهاد و ظرف یک ماه مبلغ را تأدیه نماید در غیر این صورت 

مبلغ ۱0% واریزی و به نفع شرکت در حال تصفیه ضبط خواهد شد ۱0% واریزی سایر متقاضیان در مورخ ۹۸/۱2/۴ مسترد می گردد.
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل انجام مزایده حاضر و در جلسه شرکت نمایند.

زمــان و مــکان اجــرای مزایــده: مزایــده فــوق الذکــر در روز شــنبه مــورخ ۹۸/۱2/3 رأس ســاعت ۱2 صبــح در محــل دفتــر تصفیــه شــرکت 
ــه برگــزار می گــردد. ــر تصفی ــور دفت ــی طبقــه دوم آزمایشــگاه ن ــه روی اداره دارائ ــی روب ــان بوعل ــع در همــدان، خیاب واق

متقاضیــان محتــرم جهــت کســب اطالعــات بیشــتر از ســاعت ۹ صبــح الــی ۱2 ظهــر بــا شــماره تلفــن 3۸26572۹)0۸۱( تمــاس حاصــل نماینــد و 
بــا هماهنگــی مدیــر تســفیه از تاریــخ نشــر آگهــی از ملــک مــورد مزایــده بازدیــد بــه عمــل آورنــد.

)م الف ۱70۱(
مدیر تصفیه علی هاشم کریمی 

 داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی به جای تخریب به بیان و ارائه 
برنامه هایشــان برای زندگی و رفع مشکالت 

مردم بپردازند.
به گزارش ایرنا، نماینده ولی فقیه در اســتان و 
امام جمعه شهر همدان در آئین عبادی-سیاسی 
نماز جمعه در محل حســینیه امام خمینی)ره( 
شهر همدان گفت: داوطلبان نمایندگی مجلس 
شورای اسالمی مراقب باشند که در یک هفته 
فرصت پیش بینی شده برای تبلیغ پرونده شان 

آلوده به گناه نشود.
حجت االسالم حبیب ا... شعبانی ورود و ثبت نام 
افراد دارای توانمندی بــه عرصه انتخابات را 
واجب شرعی دانســت، اضافه کرد: داوطلبان 
نباید رقبــای خود را تخریب کنند در غیر این 
صورت این طیف از افراد در صورت ورود به 
مجلس شــورای اسالمی به فکر مردم نخواهد 

بود.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه شهر 
همدان بیان کرد: ســیاه نمایی خدمات 40 سال 
گذشته نظام برای کســب پست و مقام نشانه 
انسان قدرت طلب اســت و داوطلبانی با این 

ویژگی برای خود و جامعه خطرناک هستند.
شــعبانی ادامه داد: باید مواظب افرادی که به 
هر قیمتی می خواهند به صندلی مجلس تکیه 
بزنند باشیم زیرا اشخاص قدرت طلب هیچ گاه 

سیراب نمی شوند.
وی از داوطلبــان نمایندگی مجلس شــورای 
اســالمی خواســت در کنار بیان سیاست ها و 
قابلیت های خود برنامه عملیاتی برای زندگی 
و رفع مشکالت مردم داشته باشند و در جریان 
تبلیغات انتخاباتی اخالق و تقوای الهی را نیز 

مدنظر قرار دهند.
نمایندگی، دغدغه  شعبانی جامعیت داوطلبان 
دینی و الهی داشــتن و حرکت به سمت ظهور 
امام زمان)عج( را شاخص اساسی دانست که 
باید در هنگام رأی دادن به نامزدهای مجلس به 

آن توجه داشت.
حجت االسالم شعبانی پذیرش انتقادها، پرهیز 
از توهین به منتقدان و بستن دهان آنها، فهمیدن 
درد و مشکالت مردم و طرح آن در خانه ملت، 
داشــتن دید ملی در کنار دید استانی به مسائل 
را از دیگر شاخص کاندیداهای اصلح برشمرد.

وی با بیان اینکه ویژگی هایی نظیر قانون مداری، 
دشمن شناســی، تشــخیص درست مصلحت 

نظام و اسالم بســیار مهم است، ادامه داد: فرد 
مسئول باید دارای ویژگی هایی نظیر کارآمدی، 
جهادی و داشــتن شهامت باشد زیرا با وجود 
سرمایه های بزرگ انسانی هیچ راه بن بستی برای 

خدمت نیست.
صالحیتداوطلبــاننمایندگیدر
همدانبدوننگرشسیاســیارزیابی

شد
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان 
نیز گفت: هیأت نظارت بر انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شــورای اســالمی بدون نگرش 
سیاسی و حزبی، صالحیت داوطلبان نمایندگی 

مجلس را ارزیابی کرد.
حجت االســالم جالل مرادی گفت: نخستین 
مطالبه مردم از نمایندگان مجلس، قانونی شدن 
سیاســت های کلی انتخابات ابالغی ازســوی 
رهبر معظم انقالب است زیرا این مؤلفه 3 سال 

زمین مانده است.
وی اضافه کرد: نهادی برای نظارت بر عملکرد 
نمایندگان انتخاب نشــده و ایــن امر وظیفه 
شــورای نگبهان را در بررســی مسئولیت ها 
ســنگین کرده است و درصورت ردصالحیت 
نگهبان  نمایندگان هجمه هایی علیه شــورای 

شکل می گیرد.
مرادی گفت: طبق سیاســت کلــی انتخابات 
افرادی که شــرایط ورود به مجلس شــورای 
اســالمی ندارند نباید اقدام به ثبت نام کنند که 

به دلیل قانون نشــدن این سیاســت کلی، این 
مؤلفه رعایت نمی شود.

وی اظهار کرد: کسانی که صالحیت آنها برای 
ورود به مجلس تأیید نشــد به این معنا نیست 
که نمی تواند وارد دیگر فعالیت ها شوند بلکه 
می تواند به عنوان مســئول اســتانی یا مسئول 

درجه 2 و 3 ملی خدمت رسانی کند.
وی از داوطلبان نمایندگی مجلس خواســت 
کــه پای بند به قانون باشــند و افــزود: طبق 
قانون نهادهای دولتی نباید در انتخابات تبلیغ 
و حمایت کننــد اما مســئوالن برخی نهادها 
خواســتار حضور زیرمجموعه در ســتادهای 
انتخابات هستند یا به تأمین هزینه شام و نهار 

کاندیداها اقدام می کنند.
حجت االســالم مرادی افــزود: خرید رأی به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم طبق قانون جرم 
است باید مراقب بود در این مقطع هدایایی در 

حسینیه و مساجد توزیع نشود.
وی اظهار کرد: برگــزاری انتخابات از برکات 
انقالب و خون شهدا است زیرا براساس قانون 
اساســی اداره امور مملکت با مراجعه به آرای 

عمومی است.
مرادی بــا بیان اینکه نظارت بــر 4 انتخابات 
بر عهده شــورای نگهبان است، اظهارکرد: در 
تمامی مراحل انتخابات نظارت به صورت عام 
و استصوابی به هیأت نظارت و شورای نگهبان 

محول شده است.

وی افــزود: دلیل اهمیــت انتخابات مجلس 
شورای اسالمی این اســت که در یک چهارم 
قانون اساســی معــادل 2۹ اصــل به مجلس 
شورای اســالمی پرداخته شده که 20 اصل از 

آن درباره وظایف خاص خانه ملت است. 

مرادی با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی باید 
در تراز انقالب اســالمی باشد، افزود: به گفته 
امام راحل، مجلــس عصاره همه خصایص و 
فضایل باید باشد، مجلس باید عامل گفتمانی 
باشــد که ازســوی بنیانگذار کبیــر انقالب و 
رهبری معظم انقالب مشــخص و تبیین شده 

است.
حجت االسالم مرادی ادامه داد: خانه ملت باید 
محل فعالیت افراد نفوذناپذیر با شــاخصه های 
انقالبی باشــد که در 2 جبهه مقابله با دشمنان 
و ریل گذاری برای پیشرفت کشور اقدام کنند.

وی گفت: انتخابات دوم اسفند می تواند زمینه 
ریل گذاری، برنامه ریــزی و نظارت بر اجرای 
قانــون را فراهم کند بنابراین در دوم اســفند 
امسال با حضور حداکثری به افراد اصلح رأی 

می دهیم.
حجت االســالم مرادی افزود: نمایندگان باید 
دارای طهارت اقتصادی باشند و طبق متن بیانیه 
گام دوم انقالب آلوده به رانت و فساد اقتصادی 
نبوده و پس از کسب رأی به فکر منافع حزبی و 

شخصی نباشند.

تأکیدساماندهی
پارکهای
حاشیهای

 شــهردار همــدان با تأکید بــر مدیریت 
صحیح بر پارک های حاشــیه ای از مشارکت 
عمومی شــهروندان در باره عدم پارک های 
غیرمجاز که موجب ترافیک شــهری اســت 

به عنوان یک نکته مثبت اشاره کرد. 
 عباس صوفی در جلســه ساماندهی بررسی 
معابر  پارکینگ هــای  ســازوکار هوشــمند 
حاشــیه ای و غیرحاشــیه ای بــر اهمیت و 
ضرورت پارک های حاشیه ای تأکید و اظهار 
کرد: باید با قوت کامل در راســتای مدیریت 
پارک هــای حاشــیه ای و رفــع مشــکالت 

و  معابر حاشــیه ای  پارکینگ هــای عمومی 
غیرحاشیه ای قدم برداشت. 

نقد،  پــول  تبادل  شــهردار همدان حذف 
عبور از کنترل ســنتی به مکانیــزه، منظم 
شدن و آراســتگی پارکبان ها، اشتغالزایی و 
از جمله  را  پارک های حاشــیه  ساماندهی 
مزایای اجــرای طرح مدیریت هوشــمند 
پارک  حاشیه ای در شــهر همدان برشمرد 
و اضافــه کرد: با توجه به اجباری که برای 
پلیس در این طرح تعریف شده این ارگان 
باید در اجرای آن مشــارکت کامل داشته 

باشد.  موظف 
وی با بیان اینکه در پارک های سنتی عدالتی 
در پارک حاشیه ای خیابان های شهر همدان 
نیســت، عنوان کرد: با اجرای طرح مدیریت 
هوشمند پارک های حاشــیه ای شهر باید به 
دنبــال فراهم کردن زمینه اســتفاده از پارک  

حاشیه ای براساس عدالت بود . 
معاونــت زیــر بنایی و حمل ونقل شــهری 
در بــاره ضــرورت پارک های حاشــیه ای 
گفت: ســاماندهی پارک های حاشــیه ای در 
سطح شــهر همدان می تواند رضایتمندی و 
نارضایتی مردم را در پی داشته باشد ولی اگر 
قانون را رعایت کرده و پلیس براساس شرح 
وظایف خود همراه شهرداری باشد می توان 

رضایت حداکثری مردم را رقم زد. 
یوسفی با اشاره به اینکه پارک حاشیه ای باید 
برای کارهای فوری و کمتر از نیم ســاعت 
استفاده شــود، گفت: در راســتای رعایت 
حقوق شــهروندی خیابانی که پارک حاشیه 
در آن وجــود دارد باید بــرای تمام مردم و 
شــهروندان باشــد نه اینکه برخی افراد این 
پارکینگ ها را به پارک شخصی تبدیل کنند. 
سرپرســت ســازمان حمل ونقل و ترافیک 

شــهرداری از شــهروندان خواست ضمن 
شــارژ کردن پالک خودرو با عوامل پارکبان 

مشارکت داشته باشند. 
 غفاری ادامه داد: که شــهروندان با پرداخت 
معوقات خود از طریــق مراجعه به پارکبان 
یا امور مشــترکان شرکت الیت یا مراجعه به 
سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری نسبت 

به تسویه بدهی خود اقدام نمایند. 
رئیــس پلیــس راهور اســتان در جلســه 
ســاماندهی پــارک حاشــیه ای اظهار کرد: 
مدیریت پارک حاشــیه ای از سوی پیمانکار 
دارای نواقصی بوده است که قطعا با درایت 
ناظر پروژه ســازمان حمل ونقــل وترافیک 

مرتفع می گردد. 
فکری رعایت نکردن زمان توقف رایگان را 
از عمده اشکاالت این کار دانست وخواستار 

رفع این نقیصه شد. 

5 هزار ناظر، انتخابات مجلس در همدان را 
رصد می کنند

 رئیــس هیأت نظــارت بر انتخابات اســتان همــدان با اعالم 
اینکه بیــش از 5 هزار ناظر بر یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس 
شــورای اسالمی در استان همدان نظارت می کنند، گفت: این افراد 
آموزش های الزم را دیده اند و تــا پایان انتخابات نیز آموزش های 

آنها به روز می شود. 
حجت االســالم جالل مرادی در گفت وگو با تسنیم، پس از آخرین 
مرحله بررســی صالحیــت نامزدهای یازدهمیــن دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی 181 نفر از داوطلبان در استان همدان تائید 
صالحیت شدند که با انصراف ۹ تن از نامزدها در چندروز گذشته، 

تعداد آنها به 173 نفر کاهش یافته است. 
 وی با اعالم اینکه شــورای نگهبان 22 بهمن ماه لیست نامزدهای 
تأیید صالحیت شــده را به فرمانداری ها ابالغ کرد، افزود: با اعالم 
لیســت نامزدهای تأیید صالحیت شــده از ســوی فرمانداری ها 
تبلیغات انتخاباتی نامزدها رسما از نخستین دقایق امروز 24 بهمن 

ماه آغاز شده و تا صبح یکم اسفندماه نیز ادامه خواهد داشت. 
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات اســتان همدان با اعالم اینکه بیش 
از 5 هزار ناظر بر یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 
در استان همدان نظارت می کنند، عنوان کرد: این افراد آموزش های 
الزم را دیده اند و در ادامه نیز تــا پایان انتخابات آموزش های آنها 

به روزرسانی می شود. 
وی درباره میزان تخلفات انتخاباتی رخ داده در اســتان همدان نیز 
ابراز کرد: تا پیش از شــروع رســمی زمان تبلیغات انتخاباتی، 50 
مورد تخلف که شــامل تبلیغات زودهنگام می شود در سطح استان 
رخ داده اســت که 32 مورد از آن توسط دادستان کل استان همدان 
اعالم شــد.  مرادی بــا اعالم اینکه از زمان آغاز رســمی تبلیغات 
انتخاباتی در اســتان همدان تا این لحظه تخلفی به ما گزارش نشده 
است، گفت: ســتاد انتخابات و تمام دستگاه های انتظامی و قضایی 
موظف هستند بر امر انتخابات نظارت کرده و مانع از بروز تخلف 

توسط نامزدهای انتخابات شوند زیرا این حق مردم است. 
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حواسمان را براي انتخاب جمع کنیم
 جانشین بدریون بسیج دانشجویی مریانج با اشاره به درپیش بودن 
انتخابــات مجلس گفت: باید ضمن حضــور حداکثری در انتخابات 

حواسمان به انتخابمان باشد.
به گزارش فارس، صابر جمشــیدی در سخنان پیش از خطبه های نماز 
جمعه همدان از مردم خواســت نسبت به شرکت دوستان و آشنایان 
در انتخابات بی تفاوت نباشــند و در ادامه اظهار کرد: ما برای داشتن 
آینــده ای بهتر وظیفه داریم اهمیت انتخابات را برای دیگران آشــکار 
ســازیم و خودمان نیز بــا آگاهی کامل از کاندیداهــا رأی بدهیم نه 

تحت تأثیر شرایط و تبلیغات آنها.
وی گفت: اگر چنانچه خواســته یا ناخواسته نمایندگانی که انتخاب 
کردیم به کشور صدمه بزنند ضرر آن را چندجانبه و چندبرابر خواهیم 

دید و باید در قبال مردم و خدای خود پاسخگو باشیم.
صابری با بیان اینکه باید نماینده اصلح را به مردم معرفی کنیم، تأکید 
کرد: نباید صرفا از روی شــعارهای کاندیداها به آن ها رأی داده شود، 
باید هر کاندیدا را به طور همه جانبه مورد بررســی قرار دهید زیرا به 

عمل کار برآید به سخنرانی نیست.

صداقت نخستین شرط است

 مســئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی گفت: بعضی ها 
در جریان انتخابات، خود را بازنده می بینند و برای اینکه اعتراف نکنند 
مردم آنها را حذف کرده اند برای فرار به جلو، این شکست را به گردن 
نهادهای نظارتی می اندازند. یونس اکبری در سخنان پیش از خطبه های 
نماز جمعه شهرســتان بهار با بیان اینکه عالج مشــکل ما با دشمنان 
ظالم فاســد بین المللی این اســت که باید مجلس قوی داشته باشیم، 
اظهار کرد: اگر مجلس قوی نباشد، مؤلفه های قدرت در کشور تحقق 
پیدا نمی کند. وی گفت: نخســتین شرط انتخاباتی صداقت است، آن 
هم صادق بودن با مردم و نظام اســالمی.اکبری با بیان اینکه مردم باید 
مراقب انتخاب خود باشــند، گفت: مجلس در رأس امور کشور است 

بنابراین باید افراد صاحب فکر و انقالبی وارد آن شوند.

مجلس تراز انقالب کارآمد و شجاع است

ــاور اســت  ــن ب ــر ای ــان ب  مســئول سیاســی بســیج دانشــجویی دانشــگاه فرهنگی
ــد. ــته باش ــجاعت الزم را داش ــارت و ش ــد جس ــالب بای ــراز انق ــس ت مجل

 محمدمهــدی ســهرابی در ســخنان پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعــه تویســرکان بــا 
تأکیــد بــر لــزوم حضــور پرشــور مــردم در انتخابــات اظهــار کــرد: بایــد کاندیداهــای 

ــم. ــی را وارد مجلــس کنی ــه، مجاهــد و انقالب ــد، بابرنام ــد، کارآم دغدغه من
وی گفــت: مــا دنبــال ایــن هســتیم بــاز هــم مجلســی روی کار نیایــد کــه در عــرض 
20 دقیقــه ســند برجــام را تصویــب کنــد مــا دو ســال تمــام درگیــر تصویــب قانــون 

شــفافیت آراء خــودش باشــد.
به گزارش فارس،مســئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشــگاه فرهنگیان با بیان اینکه ما 
مجلسی نمی خواهیم که مهمترین دســتاورد آن سلفی با مسئوالن خارجی باشد افزود: 
نباید کســانی را روانه مجلس کنیم که ارزشــی برای مردمســاالری و دموکراسی قائل 

نیستند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مگــر می شــود مجلــس در تمــام مســائل یــا اغلــب آنهــا بــا 
ــا نشــان دهنده  ــودن نظــرات ی ــت هم نظــر و هــم رای باشــد؟ گفــت: یکســان ب دول
تــرس مجلــس از دولــت اســت و یــا عــدم کارامــدی مجلــس را نشــان می دهــد کــه 

هــر دو بــه ضــرر کشــور خواهــد بــود.

ســهرابی بــا تأکیــد بــر اینکــه مجلــس تــراز انقالب بایــد جســارت و شــجاعت الزم را 
داشــته باشــد اظهــار کــرد: در ایــن اوضــاع حســاس بــه خصــوص در منطقــه، دشــمن 
ــدا  ــف خ ــه لط ــه ب ــه البت ــد ک ــت می کن ــرن صحب ــه ق ــور از معامل ــک کش ــه ی درج
هیــچ غلطــی هــم نخواهــد کــرد امــا انتظــار مــی رود دولــت و مجلســی شــجاع بــرای 

ــیم. ــته باش ــای دشــمن داش ــا یاوه گویی ه ــه ب مقابل
ــردم و  ــرت م ــه و بابصی ــاب آگاهان ــا انتخ ــال ب ــم امس ــار داری ــت: انتظ وی گف
حضــور کاندیدهــای جــوان و پرانــرژی، شــاهد انتخــاب مجلســی باشــیم 
کارآمــد، اصلــح و باجســارت کــه مــورد رضایــت خــدا و مــورد خشــنودی امــام 

ــرد. ــرار بگی ــان ق زمانم

آگهی مناقصه 

شهرداری منطقه یک همدان

شهرداری منطقه یک همدان در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید. لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت به 
عمل می آید از تاریخ ۹۸/۱۱/23 تا تاریخ ۹۸/۱2/03 جهت دریافت اسناد مربوط به شرکت در مناقصه به آدرس: همدان، میدان امامزاده عبدا...، ابتدای بلوار 

کاشانی، شهرداری منطقه یک مراجعه نمایند.
*خالصه شرایط شرکت در مناقصه:

۱. حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهردای منطقه یک از تاریخ ۹۸/۱۱/23 لغایت ۹۸/۱2/03
2. چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید، تضمین شرکت در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم 

نیز به همین منوال عمل خواهد شد.
3. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج، به صورت نقدی به حساب 0۱0۸۱270۸5002 بانک ملی شعبه امامزاده عبدا... در وجه شهرداری 

منطقه یک یا اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماهه خواهد بود.
۴. متقاضی باید بر اساس ظرفیت کاری مورد تأیید از طرف معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قیمت پیشنهادی خود را ارائه 

نماید. بدیهی است در غیر این صورت تضمین شرکت در مناقصه ضبط و برابر مقررات اقدام می گردد.
5. کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

6. سایر اطالعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
7. شهرداری در رد یا قبول یک یا کل پیشنهادات مختار است.

۸. شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده ۱0 آیین نامه شهرداری می باشد.
۹. تضمین شرکت در مناقصه افرادی که در مناقصه برنده نگردیده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از یک هفته از ابالغ صورتجلسه کمیسیون معامالت 

مسترد خواهد شد.
۱0. بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان تعیین شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر 

دوم آزاد خواهد شد.
۱۱. ارزیابی توانمندی فنی، بازرگانی و مالی پیشنهاددهنده به عهده کمیسیون می باشد و در صورت تأیید توسط کمیسیون پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی 

خواهد شد.
۱2. به این پیمان ها پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

۱3.به این پیمانها تعدیل تعلق می گیرد.
 ۱۴. زمان بازگشایی پاکت ها مورخه ۹۸/۱2/0۴ ساعت ۱۸ در محل شهرداری ستاد خواهد بود و حضور نمایندگان پیمانکاران در این جلسه بالمانع می باشد.

۱5. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 325۱۹2۴5 و 3252023۱-0۸۱ تماس حاصل نمایید.
)م.الف۱۸۴0(

مبلغ برآورد اولیه نام پروژهردیف
)ریال(

مدت 
پیمان

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

مبلغ تضمین انجام رتبه پیمانکار
تعهدات

محل تأمین 
اعتبار

احداث مخزن ۱
2000 مترمکعبی 

در بلوار ارم

حداقل پایه پنج ۸۱/000/000/000 ماه20/۴76/۹72/663
حقوقی ابنیه

پنج درصد کل مبلغ 
پیمان

درآمدهای 
عمومی شهرداری

آگهي مزایده امالک )شماره شش (

   بانک مهر اقتصاد

 بانک مهر اقتصاد در نظر دارد تعدادی از امالک مازاد بر نیاز خود در استان همدان را به شرح ذیل از طریق مزایده کتبي عمومي  به فروش 
برساند . متقاضیان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید امالک، دریافت برگ مزایده و درخواست شرکت در مزایده و تسلیم  

پیشنهادات خود ازساعت ۸ صبح الي  ۱۴  به سرپرستی بانک مهر اقتصاد واقع در خیابان شریعتی چهار راه شریعتی مراجعه نمایند.
توضیحات و شرایط :

۱. مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهي مي باشد که باید توسط متقاضي به حساب 605۸۸3۸2/7۹ 
نزد بانک ملت به نام بانک مهر اقتصاد واریز و رسید آن را با قید ردیف و مشخصات دقیق ملک مورد انتخابي متقاضي، به صورت جداگانه 

تحویل گردد.
2. کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسد . 

3.  هزینه هاي آگهي مزایده و سایر هزینه هاي مرتبط از برندگان مزایده اخذ مي گردد .
۴. تلفن های تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید از ملک عبارتند از : 325۱۸۴36 و 3252۹۴32

5. بانک در قبول یا رد پیشنهادها مختار است .
6. جمع آوری پیشنهادات تا تاریخ ۹۸/۱۱/2۹ خواهد بود.

ف
ردی

کد ملک
)شامل کد 

شعبه تسهیالت 
دهنده  برای 

امالک 
تملیکی وکد 

تمرکزی 
برای امالک 

مازادو…(

نشانی ملک 

نوع ملک
)آپارتمان،

مغازه،اداری
،زمین

کارخانه
کارگاه
و…(

قیمت پایه)ریال(اعیانعرصه پالک ثبتی

شرایط 
پرداخت

مشخصات ملک
)وضعیت فعلی، 

تخلیه،تصرف
 انشعابات،امتیازات
کاربری و کلیات 

ضروری(

وضعیت 
انتقال 
اسناد

قد
ن

ت
یال

سه
ت

همدان خ شهدا ۱6337-2
تجاری طبقه همکف *2۹77۴052۱6.250.000.000-2۹72مغازه روبه روی سرگذار 

وبالکن 
انتقال 
سرقفلی

263۱0
همدان میدان 

امامزاده عبداهلل 
جنب بانک انصار  

تجاری-  همکف *3۹۸2/2/35۹5۴۱623۸.000.000.000مغازه
انتقال زیرزمین و طبقه باال

قطعی

همدان خ اکباتان 363۴۱
زیرزمین-طبقه همکف*۹۸۱/۴۸2۱۴755.000.000.000الی۹۸۱/۱مغازه جنب بانک ملی

نیم بالکن

انتقال 
سرقفلی 
۱دانگ 
مالکیت

۴63۱5

همدان خ 
باباطاهربازار 
مظفریه نبش 

کیوسک نیروی 
انتظامی

*۱20۹27.5۹۴60.000.000.000مغازه 
زیرزمین

 طبقه همکف
 ۱.5طبقه اداری

انتقال 
سرقفلی 
رضایت 
مالک با 
خریدار 

56300
همدان-خیابان 

تختی نبش کوچه 
مکتب زینب

طبقه باالی همکف*۴.5۱0.000.000قدرالسهم۱3/3۹۱/۱5۱00.25آپارتمان 
انتقال بدون پارکینگ وانباری

قطعی

6630۴
مالیر میدان شکیبا 

خیابان شکیبا 
کوچه ایثار ۹

انتقال ۱.5 طبقه مسکونی *20۴3/۴0502۸523۱7.300.000.000مسکونی
قطعی

763۱3

تویسرکان - بلوار 
امام حسین )ع( 
کوچه خردمند 
بن بست بنفشه 

پالک 7۴

انتقال مسکونی*۱۹62۱60250۱.060.000.000یک باب خانه
قطعی

روابط عمومی شرکت توزعی نیروی 
ن ربق استان همدا

فیض ا... مظفرپور «

 روز چهارشــنبه گذشته اسامی قطعی 
نامزدهــای تأییدصالحیت شــده از طرف 
شــورای نگهبان از طریق فرمانداری های 
کشــور به صــورت اطالعیه رســمی در 
اختیار رســانه ها قرار گرفت و آنگونه که 
وزارت کشور و سخنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرده انــد، بیش از 7 هزار و 100 نفر 
تأییدصالحیت شــده اند. یعنی حدود 50 
درصــد داوطلبــان که 14 هــزار و اندی 
بوده اند. در اســتان همدان نیــز 173 نفر 
تــا این لحظه به صورت رســمی و قطعی 

تأییدصالحیت شده اند.
با این اعالم رسمی، از ساعت صفر روز 
پنجشــنبه 24 بهمن ماه با شروع تبلیغات 
شــکل گیری  شاهد  کاندیداها  رســمی 
لیســت ها و ائتالف های جدید درسطح 
کشور و استان هستیم. جناح ها و احزابی 
که تا آخریــن لحظات منتظر رســیدن 
تأییدصالحیت های جدید بودند، به ناگاه 
آرایش سیاســی خــود را تغییر دادند و 
لیســت ها یکی پس از دیگــری همانند 
احزاب فصلی کــه قارچ گونه می رویند، 
در حــال رویش هســتند. این موضوع 
در طیــف اصولگــرا و اصالح طلب که 
مدعی 2 جریان اصلی کشور هستند نیز 
صدق می کند. البتــه آن گونه که آخرین 
نظرســنجی ایسپا نشــان می دهد، این 2 
جریان دیگــر مورداقبال مردم نیســت 

و نمی تواننــد مدعــی نمایندگی طیف 
وســیعی از مردم باشــند؛ زیرا براساس 
این نظرسنجی این 2 جریان که در طول 
40 سال گذشته همواره در رأس قدرت 
بوده انــد و دولت و مجلــس میان آنان 
دست به دست می شده  است، دچار افول 
شــدید سیاسی شده اند و اکنون فقط 25 
درصد افراد جامعه به این 2 جریان اقبال 
دارند و 75 درصــد دیگر رأی دهندگان 
دنبــال جریان هــای سیاســی جدید و 

چهره های مستقل هستند.
از آنجایی که این 2 جریان در درون خود 
نیز دچار چالش های شــدید و اختالفات 
زیادی شــده اند، نمی توانند درباره ورود 
به انتخابات نیز وحدت رویه ای در پیش 
گیرنــد. از اصولگرایان که مدت هاســت 
دنبال ائتالف فراگیر بوده و لیســت واحد 
بوده اند، گرفته تا اصالح طلبانی که تحریم 
از انتخابــات تا ندادن لیســت از طرف 
شــورای عالــی خــود و درنهایت عبور 

از پدرخوانده های  احزاب اصالح طلــب 
سیاسی خود شــده و هر کدام با ائتالف 
بــا احزاب دیگر و یا به طور مســتقل در 
جریان اصالح طلبی لیســت های متعددی 
را بسته اند و وارد گود انتخابات شده اند. 
احزابی نظیر کارگزاران و حزب »اسالمی 
کار« و »خانه کارگر« لیســت جداگانه ای 
داده انــد و برخی نیــز ائتالف های جدید 
تشــکیل داده اند تا لیست ائتالفی بدهند. 
اصولگرایان نیز از لیست واحد به حداقل 

4 لیست رسیده اند.
از شورای ائتالفی که قرار است یک لیست 
تهیه کند تاکنون 3 شــعبه جدا شده اند. از 
یــاران قالیباف تــا وزرای احمدی نژاد با 
عنــوان ائتالف مردم و جبهــه  پایداری و 
خود شورای ائتالف 4 لیست ارائه داده اند 
و جریانی نیز با عنوان مســتقلین در تهران 
در حال تهیه لیســت است و ممکن است 
تعداد آن به ده ها لیست برسد که حداقل از 
هر جناح اصولگرا و اصالح طلب 5 لیست 

ارائه شده است.
اگر به آسیب شناســی انتخابات در ایران 
بپردازیم، یکی از آســیب های اصلی، نبود 
احزاب قوی و فراگیر در کشــور اســت 
و دوم نبــود قانــون جامــع انتخابات در 
کنار قانون احــزاب که بتواند انتخابات را  
به جای شخصی محور، برنامه محور کند و 
کاندیداهای حزبی مجبور باشند به حزب 
که نمایندگی تعداد زیادی از مردم اســت، 
پاســخگو باشــند. به هر دلیــل در ایران 
مردم نتوانســته اند خود را با احزاب آشتی 
بدهند و به همین دلیل افراد و اشــخاص، 
می شــوند  انتخابات  نتیجه  تعیین کننــده 
که خــود را نه تنها پاســخگوی احزاب، 
بلکه در مقابل احزاب دانســته و نه تنها به 
تقویت احزاب کمکی نمی کنند، بلکه سعی 
می کنند به تضعیف آنها پرداخته و خود را 
فراحزبی و فراجناحی بدانند و به نوعی از 

پاسخگویی مبّرا کنند.
بســیاری از نمایندگان مجلس نیز حاضر 
نیســتند خــود را نماینده یــا کاندیدای 
اختصاصی یک حزب معرفی کنند و سعی 
می کنند خود را فراتــر از احزاب معرفی 
کنند و اگر بســیاری از نمایندگان کنونی 
دچار ناکارآمدی و فساد شده و صالحیت 
آنها تأیید نمی شود، نتیجه پاسخگو نبودن 
آنها و نظارت نکردن بر رفتار آنها از طریق 
احزاب اســت که باید در آینده به سمت 

انتخابات حزبی حرکت کنیم.

لیست ها در نبود احزاب شناسنامه دار هر روز تغییر دارند

ائتالف های بی نتیجه
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خبر

آگهی مزایده 
نظر به اینکه به موجب دادنامه شــماره ۹70۹۹7۸۱۱0۹0۱۱2۱ مورخ ۱3۹7/۱0/۱۸ صادره از شــعبه 
نهم دادگاه حقوقی همدان حکم ورشکســتگی شرکت در حال تصفیه صنعتی سرد و گرم یخ ریزان 
غرب )ثبت ۱2۹2( صادر و قطعیت یافته اســت. لذا در اجرای مــواد ۴57 الی 5۱0 قانون تجارت در 
امور ورشکســتگی و ماده 6 نظامنامه قانون مذکور و همچنین مفاد آیین نامه اجرای اســناد رسمی 
الزم االجرای ثبت اســناد مصوب ۱3۸7/6/۱۱ )مواد ۱22 و ۱26 و ۱2۹( اموال و اثاثه شرکت در حال 

تصفیه شامل:
۱-ماشین آالت و تجهیزات

خم :کــن دو متری، قیچــی 2 متری، نقطه جوش، دســتگاه ترانس، پمپ باد، اره صابونی، ســه 
کاره چوب بری، پرس دســتی، دستگاه جوش، موتور برق سیار، ســنگ رو میزی، قیچی دستی، 
دریل ســتونی، گیره رو میزی، تنگ دستی، کپســول هوا و آرگن 60 کیلویی، دستگاه برش، میز 
کارگاهی، مکد فلزی، گاری کارگاهی، پرس حاشــیه انداز، دســتگاه پرس رادیاتور یخچال، پرس 
ســوراخ کن، دســتگاه نورد، دریل، گربر برقی، عمود بر، قیچی ورق بر، گیچ شارژ گاز یخچال، 
موتور وکیوم، لوله بر مســی، لوله پرچ کن، میخ پرچ کن، گریس پمپ دستی، روغن دان، دستگاه 
پنس، انبر قفلی، پیچ گوشــتی، انبردســت، ســیم چین و دم باریک، پیچ و پرچ، مهر و چوب، 
الستیک دور درب فریزر، هویه چکشی، خم کن لوله مسی، چکس الستیکی، سوهان در سایزهای 
مختلف، پیچ گوشــتی خوکار، تراز بنایی، ســرپیک برش، متر، گاری حمل بار، یخچال ایستاده 
ســونی دو متری بدون موتور، یخچال ایستاده سونی ۱/20 بدون موتور، یخچال ایستاده دو متری 
دســتک دار بدون موتور، یخچال ایستاده شیشه دو خم یک متری زرد رنگ بدون موتور، فریزر 
چهار درب باریک بدون موتور، فریزر شیشــه ای بدون موتور، آب سردکن دستی 2 شیره کامل، 
آب سردکن دستی 3 شیره کامل، آب سردکن دســتی ۴ شیره کامل، اجاق گاز دسته دوم، کمد 
لباس دسته دوم، بخاری گازی دسته دوم، فریزی صندوقی دسته دوم، کابینت فلزی دیواری سه 
درب، آبگرمکن ایســتاده که کارشناس رسمی دادگســتری بهای کل ماشین آالت و تجهیزات و 

اثاثه فوق الذکر را مبلغ ۱.۴2۹.500.000 ریال ارزیابی کرده است.
شرایط مزایده: مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی کارشــناس )پایه( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود متقاضیان شــرکت در مزایده باید ۱0% مبلغ پایه را به حساب 0225۸22۹۹600۴ نزد 
بانک ملی دادگســتری واریز و اصل فیش را در جلسه مزایده ارائه نمایند فروش کال نقدی یا توافق با 
هیأت تصفیه بوده و تمامی هزینه ها )هزینه آگهی، کارشناسی و مالیات( بر عهده برنده مزایده خواهد 
بود بدیهی است برنده مزایده کسی تلقی می گردد که بیشترین قیمت را پیشنهاد و ظرف یک ماه مبلغ 
را تأدیه نماید در غیر این صورت مبلغ ۱0% واریز و به نفع شرکت در حال تصفیه ضبط خواهد شد %۱0 

واریزی سایر متقاضیان در مورخ ۹۸/۱2/۴ مسترد می گردد.
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل انجام مزایده 

حاضر و در جلسه شرکت نمایند.
زمان و مکان اجرای مزایده: مزایده فوق الذکر در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱2/3 رأس ساعت ۱0 صبح در 
محل دفتر تصفیه شرکت واقع در همدان، خیابان بوعلی روبه روی اداره دارائی طبقه دوم آزمایشگاه نور 

دفتر تصفیه برگزار می گردد.
متقاضیان محترم جهت کســب اطالعات بیشــتر از ســاعت ۹ صبح الی ۱2 ظهر با شــماره تلفن 
3۸26572۹)0۸۱( تماس حاصل نمایند و با هماهنگی مدیر تســفیه از تاریخ نشر آگهی از ملک مورد 

مزایده بازدید به عمل آورند.)م الف ۱6۹۸(
مدیر تصفیه علی هاشم کریمی 

پدر تئاتر ایران را می شناسید؟
 58 ســال پیش در چنین روزی پدر تئاتر ایران درگذشت. سیدعلی 
خان نصــر یکی از بزرگان تئاتر کشــورمان بود که باعث و بانی ایجاد و 
شــکل گیری »تئاتر دائمی« یا به قولی »تماشــاخانه های دائمی تئاتر« در 
ایران زمین بوده و هم نسالن او عنوان »پدر تئاتر ایران« را به نصر داده اند.

 سیدعلی نصر، فرزند نصراالطباءکاشانی و ازسادات شهر کاشان بود که 
در سال 1270، درتهران به دنیا آمد. 

او پس از تحصیالت به شغل معلمی پرداخت و در مدارس نظامی، علوم 
سیاسی، اسالم و اقدسیه مشغول به تحصیل شد و سپس در وزارت مالیه 

مشغول به کار شد و نزدیک 20 سال در آن وزارتخانه بود. بعدها وقتی 
حسن علی  منصور به سمت نخست وزیری رسید، کفالت وزارت پیشه و 
هنر به عهده ســیدعلی نصر گذاشته شد. وي در آغاز مشروطیت به کار 
نمایش و تئاتر روي آورد و اقدام به تأســیس تئاتر ملي کرد. نصر براي 
آموختــن فن تئاتر به اروپا رفت و پس از بازگشــت، کمدي ایران را به 

سبک تئاتر اروپایي تأسیس کرد.
 او در راســتاي گسترش این فن، هنرستان هنرپیشگي را بنا نهاد و خود 
به تدریس تاریخ هنر پرداخت. ســید علي نصر را به ســبب تالش هاي 
فراواني که در عرصه تئاتر و نمایش به انجام رســانده اســت به عنوان 
پــدر تئاتر ایران مي دانند و نــوروز )درام در 3 پرده(، کوچولو موچولو 

)در 3 پرده(، یتیم )نمایشــنامه در 7 صحنه(، تا این جوریم همین است 
)نمایش در 3 پرده(، مجیــد و کلفتش )کمدی در یک پرده(، 3 خواهر 
خجول )کمدی در یک پرده(، نتیجه تعدد زوجات )کمدی در 3 پرده(، 
حرف های بکر)کمدی در یــک پرده(، مردها این جوری اند )کمدی در 
یک پرده(، آشــتی کنان زن و شوهر )کمدی در یک پرده(، اپرت قوزی 
)در 3 پرده(، طلســم خانم بزرگ )کمدی در یک پرده(، خانم خانه دار 
)کمدی در یک پرده(، ســر به سر گذاشتن جمشید و زینب )کمدی در 
یک پرده(، زن باوفا، عروســی حسین آقا، عجب پکری جمشیدجون و 
کوروش کبیر از جمله آثار نصر اســت. سید علي نصر سرانجام در 70 

سالگي در سال 1340 درگذشت. 

فیلم جدید اصغر فرهادی در شیراز ساخته می شود
»قهرمان« بازی فرهادی

 نشریه ســینمایی ددالین از 
آغاز ســاخت پــروژه جدید و 
فارســی زبان اصغر فرهادی از 
تابســتان ســال آینده در ایران 

خبر داد. 
به گزارش ایسنا، این فیلم جدید 
با عنوان »قهرمان« در 2 ماه آینده 
وارد مرحله پیش تولید می شود 
و قرار اســت در تابستان سال 
جاری میالدی در شــهر شیراز 

مقابل دوربین برود. 
کمپانی فرانسوی ممنتو پخش بین المللی ساخته جدید فرهادی را نیز 
بر عهده خواهد داشــت و این پروژه سینمایی جدید را در بازار فیلم 
اروپا که از هفته آینده در جشــنواره برلین برگزار می شــود رونمایی 

می کند. 
هنوز جزئیاتی از داســتان پروژه جدید فرهادی فاش نشده است که 
جدیدترین اثر او پس از فیلم اســپانیایی زبان »همه می دانند« با بازی 
»خاویر باردم« و »پنه لوپه کروز« خواهد بود. بر اســاس اعالم ددالین 
فیلم » قهرمان« باز هم در فضای تعلیقی آثار فرهادی ســاخته می شود 
و بازیگــران سرشــناس ایرانی که پیش از این بــا فرهادی همکاری 

نداشته اند در این فیلم نقش آفرینی خواهند کرد. 
»الکســاندر مالگی« که با کمپانی ممنتو تهیه کنندگی 3 فیلم گذشــته 
فرهادی را بر عهده داشــته نیز در ایــن فیلم جدید به همراه فرهادی 

تهیه کننده خواهد بود. 
قرار اســت نســخه انگلیســی فیلم نامه »قهرمان« این هفته و پیش از 
رونمایی در بازار فیلم اروپا )EFM(  در جشــنواره برلین در اختیار 

خریداران بین المللی قرار بگیرد. 
گفته می شــود فرهادی که برای فیلم »جدایی نادر از ســیمین« نامزد 
اســکار بهترین فیلم نامه شــده در فیلم جدیدش نیز از فیلم نامه ای به 
همــان اندازه تأثیرگــذار و فوق العاده بهره خواهد بــرد و با توجه به 
موفقیــت تاریخی فیلم کره ای »اَنگل« در جوایز اســکار، تقاضا برای 

ساخته هایی این چنین در بازار جشنواره برلین بیشتر خواهد بود. 
»الکســاندر مورو« نایب رئیس فــروش و بازاریابــی کمپانی ممنتو 
که تاکنون پخــش بین المللی 5 فیلم فرهادی را بر عهده داشــته نیز 
دربــاره این پروژه جدید ســینمایی گفت: مفتخریــم که یک پروژه 
جدید سینمایی از ســینماگر م ؤلف بزرگ اصغر فرهادی ارائه دهیم. 
او کارگردانی ثابت قدم و اســتاد تعلیق است که مخاطبان را به سینما 
می کشاند. فیلم نامه »قهرمان« مشخصا فوق العاده است و به بسیاری از 

مسائل روز و معاصر جوامع مدرن می پردازد. 
اصغــر فرهــادی یک از تنها 6 کارگردانی اســت که 2بــار موفق به 
کسب اسکار شــاخه بهترین فیلم خارجی شده است و همچنین تنها 
کارگردانی اســت که از اوایل دهــه 1۹80 میالدی این جایزه را 2 بار 

دریافت کرده است. 

کرونا یکی از اجراهای جشنواره موسیقی 
فجر را لغو کرد

 گروه »پلوان حمیداف« از کشــور ترکمنســتان به ســی وپنجمین 
جشنواره موسیقی فجر نمی آید. 

به گزارش ایسنا، به نقل از ستاد خبری سی وپنجمین جشنواره موسیقی 
فجر، اجرای »پلوان حمیداف« از کشــور ترکمنستان که قرار بود شنبه 
)26 بهمن ماه( ســاعت 18:30 در تاالر رودکی برگزار شود؛ به دلیل 

حضور پیدا نکردن این گروه برگزار نمی شود. 
بنابر اعالم وزارت خارجه، وزارت فرهنگ کشــور ترکمنستان به دلیل 
شــیوع بیماری کرونا در منطقه و با توجه به مسدود شدن مرز زمینی 
ترکمنســتان با ایران، به گروه »پلوان حمیداف« برای اعزام به ایران و 

حضور در سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر مجوز نداده است. 

تهران هزارنفر، همدان 63 نفر
2 درصد متقاضیان شرکت کننده در 

جشنواره تجسمی فجر، همدانی هستند

 63 هنرمند از استان همدان متقاضی شرکت در جشنواره تجسمی 
فجر هســتند. به گــزارش هنرآنالین، نخســتین دور انتخاب آثار  در 
مؤسسه هنرهای تجســمی معاصر، دبیرخانه جشنواره، به پایان رسید 
و شورای هنری دوازدهمین  جشنواره هنرهای تجسمی فجر، از میان 
5 هزار و ۹68 اثر رســیده به دبیرخانــه از 3 هزار و 32 هنرمند، 450 
اثر را از   336 هنرمند در مرحله نخست برای نمایشگاه انتخاب کردند. 
این آمار نشان می دهد که همدانی ها 2 درصد متقاضیان این جشنواره 
را تشکیل می دهند که خود نشان دهنده جایگاه استان در هنر تجسمی 

سطح کشور است. 
بنابر اعالم دبیرخانه جشنواره تجسمی فجر امسال زنان پیشتاز شرکت 
در جشــنواره تجسمی فجر شدند و  بیشترین آثار ارسالی به ترتیب از 

استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی است.
از میان 3 هزار و 32 هنرمند شــرکت کننده در این دوره از جشنواره، 
هزار و 6۹2 شرکت کننده زن و هزار و 340 شرکت کننده مرد هستند. 
همچنین بر اساس مدرک تحصیلی بیشترین شرکت کنندگان را افرادی 
با کارشناسی و  کارشناسی ارشد تشکیل می دهند که هزار و 415 نفر از 
شرکت کنندگان دارای مدرک کارشناسی،   833 نفر از شرکت کنندگان 
دارای کارشناسی ارشد، 486 شــرکت کننده دارای دیپلم، 247 نفر از 
شــرکت کنندگان دارای کاردانی، 6 شــرکت کننده دارای تحصیالت 

حوزوی و 45 شرکت کننده نیز دارای مدرک  دکترا هستند. 
بنابــر اعــالم دبیرخانه تعــداد هنرمندان شــرکت کننده به تفکیک 
اســتان ها عبارت اند  از: 1 هزار و 68 هنرمند از استان تهران، 276 
هنرمند از اســتان اصفهان، 225 هنرمند از اســتان خراسان رضوی، 
  158 هنرمند از اســتان البــرز، 135 هنرمند از اســتان فارس، ۹۹ 
هنرمند از استان خوزســتان، ۹8 هنرمند از  استان آذربایجان شرقی، 
۹7 هنرمنــد از اســتان مازندران، 78 هنرمند از اســتان گیالن، 75 
هنرمند از اســتان  قم، 63 هنرمند از اســتان همدان، 61 هنرمند از 
اســتان آذربایجان غربی، 57 هنرمند از استان کردستان،   51 هنرمند 
از استان اردبیل، 51 هنرمند از استان کرمانشاه، 42 هنرمند از استان 
لرســتان، 42 هنرمند از  استان مرکزی، 41 هنرمند از استان زنجان، 
41 هنرمند از اســتان کرمان، 3۹ هنرمند از اســتان یزد، 37  هنرمند 
از اســتان چهارمحال وبختیاری، 36 هنرمند از اســتان قزوین، 34 
هنرمند از استان ســمنان، 30  هنرمند از استان گلستان، 21 هنرمند 
از استان کهگیلویه وبویراحمد، 17 هنرمند از استان خراسان  جنوبی، 
16 هنرمند از استان هرمزگان، 15 هنرمند از استان خراسان شمالی، 
11 هنرمند از استان  سیستان وبلوچستان، 10 هنرمند از استان ایالم، 

8 هنرمند از استان بوشهر اثر ارسال کردند. 
گفتنی است در نهایت از میان آثار ارسالی شورای هنری جشنواره 120 
اثر در بخش نقاشی، 50 اثر در  بخش عکس، 2۹ اثر در بخش پوستر، 
37 اثر در بخش تصویرســازی، 53 اثر در بخش نگارگری، ۹7 اثر در 
 بخش خوش نویسی، 22 اثر در بخش کارتون و کاریکاتور، 18 اثر در 
بخش مجسمه، 12 اثر در بخش  سرامیک و 12 اثر در بخش رسانه های 

هنری جدید را در مرحله انتخاب اولیه پذیرفتند. 
دوازدهمین جشــنواره هنرهای تجسمی فجر از روز 2۹ بهمن ماه تا 5 

اسفند ماه در فرهنگستان هنر، مؤسسه صبا  برگزار می شود.  

آگهـی مجمع عمـومی 
عادی سالیـانه

انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده وفرآورده های بتنی استان همدان

بــه اســتحضار کلیــه اعضــا محتــرم انجمــن بتــن مــی رســاند، 
ــر  ــد ازظه ــن بع ــن انجم ــالیانه ای ــادی س ــی ع ــع عموم مجم
روزچهارشــنبه مــورخ ۱3۹۸/۱2/2۱ از ســاعت۱6الی۱۹، در محــل 
ــت  ــوار والی ــاهنگی - بل ــدان پیش ــع در می ــن واق ــر انجم دفت
ــه 3  ــال- طبق ــاختمان ش ــالت - س ــدان رس ــه می ــیده ب - نرس
واحــد ۱ منعقــد مــی گــردد ، لــذا از کلیــه اعضــا محتــرم دعوت 
بعمــل مــی آیــد در مجمــع فــوق حضــور بــه هــم رســا ننــد.

دستـورجلسـه:
■ ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره در سال ۹۸

■ ارائــه گــزارش مالــی ســال ۹۸و تصویــب بودجــه پیشــنهادی 
ســال ۹۹

■ برگزاری انتخابات بازرسان
 سایر موارد 

ــرایط  ــط و ش ــاس ضواب ــه براس ــی ک ــا محترم ــه اعض کلی
اساســنامه، عالقمنــد بــه کاندیداتــوری بــرای انتخابــات 
ــان  ــا پای ــر ت ــد حداکث ــی توانن ــتند؛ م ــن هس ــان انجم بازرس
وقــت اداری روز ســه شــنبه مــورخ ۱3۹۸/۱2/06تقاضــای 
کتبــی خــود را بــه همــراه تســویه حســاب مالــی بــه دبیرخانه 

ــد. ــاد فرماین ــن ایف انجم

 از آن »ماشین کالسیک« چهارراه سعیدیه 
که بازار عکس با آن داغ است تا آن »نیم تنه 

اسب های ســر برآورده« در بلوار جوان 
و یا آن »مردی که کتاب به دســت« 

مشــغول  بعثت  میــدان  حوالی 
مطالعه است، بخشی از زندگی 
روزمره همدانی ها شــده، اما 
یک ســوال؛ این آثــار زیبا 

متعلق به کیست؟
برخــی از ایــن المان هــا 
توجهمــان را جلب می کند 
و روی لبمان خنده می نشاند، 

شاید هم گوشــه ذهن  آدم ها 
به عنوان یک ســؤال جا خوش 

می کند که اینهــا از کجا آمده اند؟ 
اغلب مواقع همین اتفاق هم می شــود 

بهانه ای برای حرف زدن. 
خیلی ها دوســت دارند بدانند این آثار را چه 
کسی خلق کرده و کدام ذهن خالق، نزدیک 
عید که می شود به یکباره چهره شهر را تغییر 
می دهد و از هر گوشــه آن سازه ای کوچک و 

بزرگ از ذوق هنری سر برمی آورد؟
زندگیدوبارهدرختان

باالخــره پیدایــش می کنیــم و کنــار اثــر 
شگفت انگیزش ـ طوطی ـ در خیابان بوعلی 
قرار می گذاریم مردی کــه به تازگی به دوره 
میانســالی پا گذاشــته اما هنوز جوان است، 
همان ابتدا گفت و گو آغاز می شود و هر لحظه 
بر هیجان ما افزوده می شود. علیرضا کریمی، 
هنرمند خوش ذوق ما 40 ســال دارد و حدود 
8 سال است مجسمه سازی را پیشه خود قرار 
داده و با ایده پــردازی، طرح های خود را در 
ذهن تجســم می کند و نتیجه نهایی با ســر 

انگشتانش متبلور می شود. 
او به صورت تمام وقت مجسمه  می سازد و از 
همیــن هنر کم نظیر هم امرار معاش می کند و 
زندگی می چرخاند، می گوید: این هنر سینه به 
سینه از پدرانش به او رسیده و از کودکی هم 
عالقه مند به تصویر و تصویرسازی بوده است. 

چهآثاریدارم؟
می گوید: »از کودکی به هنر و مجسمه ســازی 
عالقه مند بودم و جسته و گریخته به این کار 
می پرداختم از سال ۹1 به صورت مستمر این 
کار را آغــاز کردم و به عنوان شــغل حرفه ای 

برگزیدم، با مواد اولیه از جمله ســنگ، چوب 
به طوری که  فایبرگالس مجسمه  می ساختم  و 
25 نوع کار برای المان شهری طراحی و اجرا 
کرده ام. نخســتین کارم »خودروی کالسیک 
قدیمی« بود و پس از آن »نیم تنه اسب های اول 
بلــوار جوان« را طراحی و اجرا کردم، یکی از 
افتخاراتم این است که ساخت »سردیس سردار 
همدانی« هم کار من است، تا اینکه به درختان 
خشکیده که شــهرداری آنها را از ریشه قطع 
نمی کرد، رســیدیم؛ اغلب این درختان که در 
کنار خیابان های اصلی شهر خشک و بی جان 
شــده اند را به اثری هنری تبدیل کردم. وقتی 
در معرض دید مردم یک درخت خشکیده را 
تراش می دهــم و بر پیکره بی جان آن طرحی 
نو می اندازم شــور و شــعف آنها انگیزه ام را 
دوچندان می کند. البته برخی هم فکر می کنند 
روی یک درخت زنده در حال تراش هستم، 
بنابراین شــروع می کنند به اعتراض کردن، اما 
وقتی موضوع را برایشــان توضیح می دهم با 

عالقه کارم را دنبال می کنند.« 
فضایوســیعهمدانبرایایجاد

المان
تعــدادی از درختان را به شــکل گل و بوته 
یا چهره ای از یک مرد ســالخورده به تصویر 
کشیده ، در طرحی دیگر یک »جغد« به عنوان 

از  نمــادی 
دانش بر پایه چند کتاب 

استوار تراشیده و جانی دوباره به 
آن داده است. 

در ادامه صحبت هایش می گوید: »تمام تالشم 
بر این است که طرح های روی درختان بی رمق 
آمیختــه از طرح هایی با فرهنگ اصیل همدان 
باشــد هرچند اندازه و قطر درخت در تعیین 
طرح آن اهمیت خاصــی دارد. مردم به دنبال 
شادی و نشاط هســتند که معتقدم هنرمندان 
با راه های مختلف می توانند شــور و نشاط را 
به آنها منتقل کنند، طراحی و نصب المان های 
زیبا توســط هنرمندان در شهر موجب ایجاد 
فضای شاد و جذاب می شود، همدان شهری 
است که فضای وسیعی برای ایجاد مجسمه ها 

و المان های خاص دارد.«
به گزارس فارس، علیرضا کریمی قباًل مشغول 
به حرفه دیگری بود، نیاز به یک تلنگر داشت 
تا اعتماد به نفســش را به دست آورد، وحید 
علی ضمیر، مدیر جوان و خوشفکر شهرداری 
این تلنگر را می زنــد، وقتی طرح هایش را به 
شــهرداری ارائه می دهد ایــن مدیر جوان از 
او حمایت می کند. این مجسمه ســاز همدانی 
در ادامه می گوید: »ســال های گذشته تعدادی 
هنرجو را برای آموزش ایــن حرفه پذیرفتم 
اما به خاطر ســختی کار، تاب نیاوردند و کار 
را رها کردند چون مجسمه ســازی برخالف 
ظاهر چشــم نواز و دلنوازش کاری سخت و 

طاقت فرساست.«
عاشقاینکارم

وی می گویــد: »این هنر را بــدون گذراندن 
دوره های آموزشــی و با آزمون و خطا ادامه 
دادم و هر ســال بر تجربه ام اضافه شده است. 
برای تک تک ایــن آثار با تمام وجودم تالش 
کــردم و معتقــدم آن هــا را از اعماق روحم 
خلق کــرده ام، به همین خاطــر وقتی برخی 
از روی شــیطنت خراش و یا آســیبی به آنها 
وارد می کنند احســاس می کنم بر جان خودم 
خراش کشــیده اند تا حدی که دردی به جانم 

می نشیند.«
در مورد حق الزحمه اش می پرســم که پاسخ 
می دهد »مبلغی که برای خلق مجســمه ها و 
آثار هنری دریافــت می کنم، کفاف تالش و 
زحمتــم را نمی دهد، اما چه کنم که عاشــق 
این کارم و عشــق و عالقــه هم کار را پیش 
می بــرد. حق الزحمه ای که برای مجســمه ها 
و آثار هنری دیگر دریافــت می کنم، کفاف 
تالش و زحمتی که به خرج می دهم، نیست؛ 
اما چه کنم که عاشــق ایــن کارم. آرزو دارم 
جــز خودم، چند نفــر از عالقه مندان به این 
هنــر را در کارگاهی بــزرگ جمع کنم و به 
آنها آموزش دهم تا در ســال های آینده این 
جریان ادامه داشته باشد، دلم می خواهد آثارم 
را نه تنها در کشور که حتی خارج از کشور به 

نمایش بگذارم.«

درباره هنرمندی که آثارش را در سطح شهر می بینیم

عاشقانه هایی روی سنگ و چوب

»بلندشو قهرمان« 
منتشر شد

 رمان »بلندشــو قهرمان« نوشته علیرضا 
جوانمرد منتشر شد. رمان »بلندشو قهرمان« 
آخرین اثر علیرضا جوانمرد است که پیش 
از این نیز مجموعه داســتان کوتاهی با نام 
انتشارات  توســط  را  »پیشانی نوشــت ها« 
»اســم« منتشــر کرده بود. در ایــن اثر نیز 

همچون داســتان های کوتاه خود، داستانی 
پست مدرن را برای مخاطب روایت می کند. 
یوسفی  قهرمان  داســتان  اصلی  شخصیت 
کارمنــد پســت خانه ای در پارک اســت، 
درحالی که همســرش، ســاقی، کیلومترها 
نیویورک  آن طرف تــر دارد در گالری های 
می گردد تا اســتعداد هنری اش را شــکوفا 

کند!
تنها همنشین قهرمان یوسفی، پس از یاد یار 
مهربانش، آقای »مرد« اســت، مرد بزرگوار 

مهربان و حکیمی که کتاب مقدســی دارد 
به نام »ملکوت«. 

در پشت جلد کتاب نیز می خوانیم: »باید 
از دوســت شــفیق و رئیس رفیقم، آقای 
ســاقدی که این امکان را برای همسرم، 
ســاقی عزیز، فراهم کرده تشــکر کنم و 
روی پایم بایســتم و مسابقه مشت زنی را 
ادامــه دهم و با یک ضربه معجزه آســای 
ناهنگام حریف را از پــا دربیاورم، نه به 
خاطر خــودم، به خاطر خــودم بود که 

ترجیح مــی دادم همین  جــا بخوابم؛ من 
کال خواب را به بیداری ترجیح می دهم، 
بــه خاطر ایــن مردم شــریف، همه این 
تماشــاچیان حاضر در ســالن »ارث« که 
با شــور و هیجان، همه امیدشــان را به 
من بســته اند و فریاد می زنند: »بلند شــو 

بلند شو« قهرمان! 
به گزارش ایسنا، این کتاب در 120 صفحه 
با شمارگان هزار و 500 نسخه و قیمت 24 
هزارتومان در نشر »اسم« عرضه شده است. 
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خبر یادداشت

هدف مجلس یازدهم
وعده های انتخاباتی 

محمد ترابی «

 اکنون که در زمان تبلیغــات کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی هستیم و تا تعیین سرنوشت این مجلس زمان زیادی 
نمانده اســت، رقابت در میان کاندیداها شــدت گرفته و در این میان 
گاهی رقابت ها به حاشیه کشیده شده و اصل موضوع"چرایی حضور 

یک نماینده در مجلس" فراموش می شود.
کاندیداها برای جلب اعتماد اقشار مختلف مردم وعده های انتخاباتی 
گوناگونی را ارائه می دهند. این وعده های انتخاباتی را که برای آن ها از 
لحاظ قانونی حد و مرز هم مشخص شده است،  می توان یکی از مسائل 

مهم در به حاشیه رفتن انتخابات دانست.
در شرایط نامســاعد اقتصادی این روزهای کشورمان و توجه بیش از 
پیش مردم به مســائل معیشتی، زمینه ای شده اســت که کاندیدا های 
مجلــس در مورد بهبود وضع اقتصادی کشــور وعده هایی داده و در 
خوش بینانه ترین حالت برنامه هایی هم برای رســیدن به این اهداف 

ارائه بدهند.
امــا این وعده هایی که کاندیداهــا از آن صحبت می کنند چه میزان از 
تحقق آن مطمئن هســتند و چه اندازه ای در مــورد برنامه های ارائه 
داده، تحقیق کرده اند.  گاهی شاهد آن هستیم که کاندیداها وعده های 
انتخاباتی خود را از قوانینی که در مجلس ادوار گذشــته مطرح شده 
که یا با شکست روبه رو بوده و یا حتی مجلس به آن رأی نداده است 

انتخاب می کنند و وعده تحقق آن را می دهند.
حتی برخی نمایندگان ادوار گذشته برای انتخابات آینده از برنامه هایی 
برای بهبود وضع معیشتی مردم وعده می دهند که در زمان حضور خود 
در مجلس متوجه موانع و دالیل محقق نشدن آن را به خوبی می دانند.

عامه مردم کشورمان جویای تمامی مسائل و اتفاقات پیرامون مجلس 
شورای اســالمی نیســتند و در جریان روند کاری مجلس در وضع 
قوانین مختلف قــرار نمی گیرند و حتی می توان گفت تنها اخبار مهم 

مجلس به صورت جامع، پوشش خبری داده می شود.
قوانین تعیین کننده چهارچوب وعده های انتخاباتی شــاید آن طورکه 
باید به دلیل حضور نداشــتن عوامل نظارتی در جلسات و گردهمایی 
تبلیغاتی، قدرت پیشگیری از بروز تخلفات در وعده های انتخاباتی را 

نداشته باشند. 
از این رو اگر مراجع ذی ربط به منظور جلوگیری از تخلفات نمایندگان 
در حوزه وعده هــای انتخاباتی همانند انتخابات ریاســت جمهوری، 
جلســات مناظره ای بیــن کاندیدا های مجلس به صــورت اصولی و 
قانونمند تشکیل دهند، نمایندگان مجلس شواری اسالمی برنامه های 
خود را درحضور رقبای انتخاباتی خود ارائه می دهند تا خود کاندیداها 

فیلتری بر وعده های انتخاباتی یک دیگر باشند.
مجلس شورای اسالمی یکی از ارکان اصلی قوه مقننه است که وظیفه 
قانونگذاری را در کشــورمان ایفا می کند. از این رو می توان نمایندگان 
مجلــس را یکی از تأثیرگذارترین افراد در تعیین سرنوشــت کشــور 
دانســت و به همان اندازه تشخیص افراد صالح و کارآمد توسط مردم 

برای این کرسی ها دارای اهمیت است.
شورای نگهبان و سایر مراجع تعیین صالحیت در کشورمان می توانند 
گذشته افراد را مورد بررسی قرار داده و تأییدصالحیت را انجام دهند. 
اما قوانین مشــخصی در این زمینه که کاندیداهایــی که تمایل برای 
حضــور در خانه ملت دارند چه هدفــی را دنبال می کنند و اینکه چه 

برنامه هایی برای احقاق این اهداف دارند، وجود ندارد.

وابستگی اروپا به آمریکا مانع حمایت 
جوزپ بورل از برجام است

 وابستگی ساختاری اروپا به آمریکا در تمامی زمینه ها به ویژه در حوزه 
امنیت و اقتصاد عامل بازدارنده  تالش های جوزپ بورل در حمایت و 

حفظ برجام است.
یک کارشناس مسائل بین الملل در گفـــت وگو با ایسنا با اشاره به سفر 
جوزپ بورل گفت: به نظر، رئیس جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
شخصیتی منطقی و معقول دارد و بسیاری پیش بینی کردند که به برجام و 
تعامل با ایران رویکرد مثبت دارد. اعضای اتحادیه اروپا برای او احترام و 
اهمیت قائل هستند و او قادر است در دیدگاه آنها نسبت به مسائل ایران 
تغییر ایجاد کند و حتی گفته می شود که تمدید زمان فعال کردن مکانیسم 

ماشه، بخشی از تالش های او بوده است.
نوذر شفیعی درباره رابطه تأثیر و نفوذ اقدامات و رویکرد جوزپ بورل بر 
سیاست و رویکرد اروپا در مقابل فشارهای آمریکا به ایران گفت: به طور 
ساختاری اروپا به آمریکا وابســته است و به لحاظ اقتصادی، فرهنگی 
ـ تمدنی و امنیتی این وابســتگی وجود دارد از این رو این محدودیت 

ساختاری، یک عامل بازدارنده بر فعالیت بورل است.
وی  اظهارکرد: پس از این مدت روشن شده است که اروپا توان مقابله با 
آمریکا در اعمال تحریم ها علیه ایران ندارد. آنها ابتدا اعالم کردند که از 
برجام و ماندن ایران در آن حمایت و حفاظت می کنند اما سپس گفتند که 
با وجود خروج آمریکا از برجام اروپا به تعهداتش ادامه می دهد و خالء 
آمریکا را پر می کند اما دیدیم که این امر محقق نشد و حتی اینستکس را 
که یک ظرف توخالی بود، نتوانستند راه اندازی کنند. پس از آن نیز گفتند 
که ایران و آمریکا خودشان بنشینند و مسائل شان را حل کنند، از این رو 
معتقدم روی اروپا نمی شود حســاب باز کرد که بتواند در روند فعلی 
تغییری ایجاد کند. این کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: اروپا 
در نهایت از ایران می خواهد که رفتارش را در واکنش به خروج آمریکا 
و اجرا نشدن تعهدات برجامی آنها تغییر دهد و برنامه عملی و مشخصی 
برای حل بحران به وجودآمده در روند اجرای برجام ندارد و رفت وآمد 
مقامات اروپایی به ایران و رایزنی های آنها در گوشه و کنار دنیا تا وقتی 

به نتیجه ملموسی منجر نشود تنها نمایش تبلیغاتی است.

سیاست
 siasat@hamedanpayam.com
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هنوز نشان داده نشده است
 آمریکایی ها اعتراف دارند که قدرت و توانمندی جمهوری اسالمی به حدی 
رسیده که آن ها باید بروند و به دنبال توانی باشند که در برابر ما بازدارنده باشد.

به گزارش ایســنا، جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت: دائم به توانمندی، قوه  
و استطاعت نیروهای انقالب اسالمی و توانمندی های کشور اضافه شده است. 
به توانمندی های سپاه پاسداران انقالب اسالمی هر لحظه افزوده شده و طبیعتا 
این یک وظیفه ای بوده اســت. به ویژه که این آیه شــریفه بر روی آرم سپاه و 
لباس ســپاهیان نوشته شده که باال بردن قوه و اســتطاعت یک تکلیفی است 
که حد یقفی ندارد و دائم باید برقرار باشــد. این روند برقرار اســت و قسمت 
زیادی از آن اســتطاعت  و قوه و توانمندی  که به وجود آمده تاکنون امکان بروز 

پیدا نکرده است.

ادعای نماینده آمریکا در سازمان ملل 
درباره حمله به آرامکو

 هیأت آمریکا در ســازمان ملل بار دیگر گفت که واشــنگتن اطمینان دارد 
ایران مســئول حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربســتان سعودی بوده و 
خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شــد.به گزارش ایسنا، پایگاه اینترنتی 
هیأت آمریکا در ســازمان ملل در گزارشی مدعی شد: ایران مسئول حمله 14 
سپتامبر به تأسیســات نفتی آرامکو در عربستان سعودی بوده است. این حمله 
نه تنها حمله ای علیه یک کشــور مستقل، بلکه علیه اقتصاد جهانی بود. شواهد 
علیه ایران است؛ برخالف ادعاهای اثبات نشده که مسئولیت این حمله را متوجه 
حوثی های یمن می داند. در این گزارش همچنین ادعا شــده است: گزارشی از 
جانب هیأت کارشناسان در شــورای امنیت سازمان ملل این واقعیت را تأیید 

می کند که حوثی ها نمی توانستند چنین حمله ای را انجام بدهند.

ترامپ برای خصومت با ایران
 جان نظامیان ما را به خطر می اندازد

 رئیــس مجلس نمایندگان آمریکا جوانب تصویــب قطعنامه محدودکردن 
اختیارات جنگی رئیس جمهور این کشور را در برابر ایران تشریح کرده و آن را 

در راستای حفاظت از امنیت مردم آمریکا تلقی کرد.
به گزارش ایسنا، نانسی پلوسی در بیانیه ای درباره قطعنامه مصوب سنای آمریکا 
درباره محدودکردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ در برابر ایران، گفت: تصمیم 
نابخردانه رئیس جمهور در خصومت ورزیدن علیه ایران، بدون مشاوره با کنگره 
همچنان جان نظامیــان و دیپلمات های ما و دیگــران را به خطر می اندازد. در 
بیش از 100 نفر از نظامیان ما عالیم آسیب مغزی تشخیص داده شده است که 
ناشــی از حمله انتقام جویانه ایران بوده است و در عین حال، رئیس جمهور آن  را 

انکار کرده و می گوید که »سردرد« بوده و خیلی جدی نیستند.

 در صورتی که انتخابات در برخی 
حوزه ها به دور دوم کشــیده شود، 
پس از ســیزدهم فروردین سال ۹۹، 
2 جمعه متوالــی را درنظر گرفته ایم 
و به شــورای نگهبان پیشنهاد دادیم 
که هرکدام را قبول کنند، ما آمادگی 

برگزاری داریم.
به گــزارش وزارت کشــور، وزیر 
کشور در پایان همایش استانداران که 
در آســتانه انتخابات برگزار شد، در 
جمع خبرنــگاران درباره محورهای 
این همایش گفت: با توجه به اینکه 
تبلیغات برای انتخابات مجلس آغاز 
شــده است، نشست با اســتانداران 
برای بررسی و تحلیل مجدد فضای 

انتخابات و باالبردن و نحوه مشارکت، اجرای 
قانونی، امنیت و سالمت در انتخابات بود.

عبدالرضــا رحمانی فضلی تصریــح کرد: با 
توجه به گزارشی که تاکنون به بنده داده شده 
اســت ازنظر امنیت، فضای انتخاباتی خوب 
اســت و ازنظر تدارکات و پشــتیبانی همه 
امکانات مهیا اســت و ازنظر آموزشی تمام 

عوامل اجرا، آموزش الزم را دیده اند.
وی خاطرنشــان کــرد: بــه اســتانداران و 
فرمانداران، باتوجه به نقش هماهنگ کنندگی 
که در این حوزه دارند، تأکید و توصیه شــد 
که فضــای تبلیغاتی و امکانات رســانه ای 
و دعوت به مشــارکت ازطریــق مراجع و 
گروه هــای مرجــع در اســتان های خود را 
تقویت کنند تا انتخابات با مشارکت باالیی 

برگزار شود.
رحمانی فضلــی ادامــه داد: وظیفه وزارت 
کشــور، ابالغ مصوبه اســت که ما به همه 
ابالغ کرده ایم. یکی از وظایفی  فرمانداری ها 
هم که به عهده وزارت کشــور گذاشته شده 
تعیین میزان منابع الزم سرانه برای تبلیغات 
هــر نامزد در انتخابات اســت کــه این را 
گفته ایم تا محاسبه کنند ولی نحوه محاسبه و 
نظارت بر آن به دلیل آنکه زمان خیلی کوتاه 
اســت، حتما امسال نامزدها به صورت کامل 

نمی توانند دنبال کنند.
وی گفت: تعداد واجدین شــرایط اخذ رأی 
را همچنان که از پیش اعالم کرده ایم، بیش از 

57 میلیون نفر ) 57.۹28.15۹ ( است.
تخلفات  به  درباره رسیدگی  رحمانی فضلی 

انتخاباتی هم گفــت: البته امیدواریم تخلفی 
صورت نگیــرد، زیرا همــه باید به صورت 
قانونی و دقیــق طبق قانون عمل کنند. لکن 
ما در وزارت کشــور گروه های بازرســی 
داریم که از یک ماه پیش فعال شدند و تمام 
اقدامــات و تمام رفتارها و عناصر مرتبط به 
نامزدها و خود نامزدها را در نظر داشته اند که 
تاکنون گزارشات زیادی مبنی بر امر تخلف 

نداشته ایم.
همچنین به گزارش وزارت کشــور، رئیس 
ستاد انتخابات کشور در این همایش افزود: 
سیاست وزارت کشــور، رعایت بی طرفی، 
قانونمداری و اجرای قانون اســت، بنابراین 
همه باید مواظب باشــند کــه در برگزاری 

انتخابات رفتار شائبه انگیز نداشته باشند.
جمــال عرف با بیان اینکه که همایش امروز 
برای بررســی راهکارها وتبادل نظرها برای 
زمینه ســازی تحقق مشــارکت مطلوب در 
انتخابات برگزار می شود، اظهارکرد: 4 اصل 
همیشگی در انتخابات وجود دارد که 2 اصل 
ذاتی و 2 اصل ملی است؛ سالمت و امنیت 
انتخابات، جزو وظایف ذاتی وزارت کشور 
محســوب می شــود و 2 اصل مشارکت و 

رقابت نیز وظیفه ملی است.
وی به قانون شــفافیت و نظــارت بر تأمین 
مالــی فعالیت های انتخاباتــی در انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی اشاره کرد و اظهار 
داشــت: این قانون را کــه چهاردهم بهمن 
ازسوی رئیس جمهور ابالغ شد، بالفاصله به 
ستادهای انتخابات ابالغ کردیم. آن چه از این 

قانون 12 ماده ای مورد انتظار اســت در این 
دوره عمل کنیم عمدتاً مواد 7 و 8 آن است 
که این امر البته به معنای نادیده انگاشتن سایر 
موادی که در ایــن دوره قابلیت اجرا دارند، 
نیست؛ یعنی نامزدها حسابی را در یک بانک 
معتبر افتتاح کرده و آن را به فرمانداری اعالم 
کنند تا ورود و خروج پول در چارچوب این 
حساب صورت بگیرد. همچنین فردی را هم 

به عنوان نماینده مالی خود معرفی کنند.
معــاون سیاســی وزیر کشــور گفت:  در 
حوزه ســالمت هــم بایــد نهایت تالش 

خودمان را بکنیم. استانداران در این 
زمینه جدیت کاملی داشــته باشــند. 
فرماندار و بخشــدار ما کــه متولی 
صندوق هــا هســتند هیــچ اقدام و 
ندهند؛  انجام  حرکت شائبه برانگیزی 
باید در چارچوب سیاست های  همه 
وزارت کشــور یعنــی بی طرفــی و 
قانونمداری حرکت کنند؛ سیاســت 
رعایت  انتخابات،  در  کشور  وزارت 
2 اصــل بی طرفــی و قانونمــداری 
است؛ زیرا ما مجری قانون انتخابات 
هســتیم. نظارت، کار خــود را دارد 
و ما هــم به عنوان مجــری باید کار 
خودمان را انجــام دهیم؛ بنابراین از 
همین ابتدا باید جلوی هرگونه رفتار 

شائبه انگیز گرفته شود.
عرف در پایان با اشاره به این که مردم شریف 
ایران، در طول 41 سال انقالب اسالمی و در 
36 دوره انتخابــات، 866 میلیون برگه رأی 
در صنــدوق ریخته اند، اظهار امیدواری کرد 
که در این انتخابات به آســتانه ۹00 میلیون 
برگه رأی برســیم. وی افزود: تحقق این امر 
با تالش و زحمت شــما استانداران صورت 
می گیرد که فضا را به ســمتی ببریم تا در گام 
دوم انقالب در حوزه مشــارکت و حضور 

مردم رکورد جدیدی ثبت شود.

وزیر کشور: 

2 جمعه متوالی را 
برای دور دوم انتخابات پیشنهاد دادیم
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نا نام و نام خانوادگى:
ح حوزه انتخابيه:

ك كد كانديدا:
ش شعار: حداكثر 10 كلمه

ر رئوس برنامه ها: حداكثر 10 عنوان/ 80 كلمه
س سوابق شغلى گذشته: 5 عنوان/ 35 كلمه

ز زندگينامه حداكثر 50 كلمه
ت تلفن تماس با ستاد انتخاباتى

ا ارتباط با كانديدا: (شــماره همراه كانديدا يا رئيس 
ســتاد انتخاباتى/ آدرس سايت اينترنتى/ كانال تلگرامى/ 

ايميل)

براى كانديداهاى
انتخابات مجلس يازدهم

روزنامه همدان پيام در راستاى 

در نظر دارد ويژه نامه اختصاصى با حضور تمامى كانديداهاى محترم استان را به صورت رايگان 
و در تيراژ و توزيع گسترده در سراسر استان منتشر نمايد. 

كانديداهاى محترم لطفاً اطالعات فرم زير را حداكثر تا عصر روز دوشنبه 28 بهمن ماه 98
يا شماره فكس 081-38279013  info@hamedanpayam.com به ايميل
يا شماره تلگرامى 09358701438 (خانم كاظمى) ارسال نماييد.
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نگاه

انتخابات و تأثیر آن 
در مناسبات بین المللی ایران

 انتخابات، در نظام جمهوری اسالمی فارغ از اهمیت و تأثیر داخلی 
در روابط بین الملل و دیپلماســی کشور تأثیرات غیرقابل انکار داشته 
اســت. کیفیت و کمیت این حضور بسیاری از اقدامات دیپلماتیک را 
تحت الشعاع خود قرار داده و معادالت بسیاری را به نفع یا ضرر ایران 

رقم زده و خواهد زد. 
سیاســت و روابط پیچیــده  بین المللی در جهان امــروز منابع قدرت 
نظام های سیاســی را از 2 نوع نظامی و اقتصادی خارج کرده و نقش 
مــردم را هم به یکــی از مهم ترین منابع قدرت تبدیل کرده اســت. 
مشــارکت بیشتر مردم در امر سیاســی به ویژه انتخابات صرف نظر از 
جناحی که به آن رأی داده می شود، منبع مهم قدرت نظام سیاسی برای 

اجرای برنامه های خود در سطح بین المللی است. 
انقالب مردم در ســال 57 نوع نظام سیاســی در ایران را از مشروطه 
ســلطنتی به جمهوری اسالمی تغییر داد. رأی مردم و انتخابات هم از 
ویژگی های اصلی نظام های جمهوری بود و بر همین اساس جمهوری 
اســالمی ایران در 4 دهه حکومتداری، به طور میانگین ســاالنه شاهد 
انواع مختلفی از انتخابات از ریاست جمهوری و مجلس تا خبرگان و 
شورای شهر بوده است. شیوه، کیفیت و نتایج هر یک از این انتخابات 
هم تأثیرهای متفاوتی هم بر مســائل داخل مرزهای ایران داشته و هم 

سیاست خارجی آن را متأثر کرده است. 
*مروری بر رابطه 40 ساله انتخابات و دیپلماسی در ایران

اگر تاریخ دیپلماسی جمهوری اسالمی را از ثبات نسبی پس از انقالب 
یعنی از ســال 60 تا ۹8 به چند دوره تقســیم کنیــم، می توان مالک 
تقســیم بندی ها را دولت ها قرار داد و 5 دوره برای آن مشخص کرد: 
دولت جنگ، دولت سازندگی، دولت اصالحات، دولت عدالت خواه 
و دولت تدبیر و امید. به یقین تأثیر رأی و مشارکت مردم در انتخابات 
در هر یک از این دوره ها نیازمند ساعت ها مطالعه و پژوهش است اما 

می توان به صورت خالصه به آن پرداخت. 
22 بهمن 1357 قیام مردم ایران علیه رژیم محمدرضا پهلوی به پیروزی 
رسید و در عمل این رژیم سرنگون شد. کمتر از 2 ماه پس از پیروزی 
انقالب مردمی ایران انقالبیان نخستین انتخابات یا همه پرسی نظام را در 
11 فروردین 1358 برگزار کردند و ۹8 درصد از مردم ایران بار دیگر 
جمهوری اسالمی را به عنوان نظام حکومتی تازه در کشور مورد تأکید 
قرار دادند. این رأی قاطعانه مردم، راه را بر تجاوز و لشکرکشــی های 
خارجی دســتکم تا شهریور همان سال بست. صدام حسین دیکتاتور 
عراق در آن ماه و سال با پشتیبانی آمریکا و دلگرمی جهانی علیه ایران 
اعالم جنگ کرد. ایران پس از حمله عراق غافلگیر شد اما نه آن میزان 
که در 5 بهمن 1358 انتخابات ریاســت جمهوری را فراموش کند در 
این انتخابات که 4/67 درصد واجدین شرایط در آن شرکت کردند، در 
مجموع 14 میلیون و 152 هزار و 887 رأی به صندوق ها ریخته شد و 
»ابوالحسن بنی صدر« با 10 میلیون رأی نخستین رئیس جمهوری ایران 
شد. پشتیبانی مردم از نظام با انتخاب رئیس جمهوری مشخص و دست 
مسئوالن برای مانور در عرصه سیاســت خارجی باز شد. تکرار این 
تجربه در نخستین انتخابات مجلس شورای اسالمی و دیگر انتخابات 
برگزار شده قدرت های متخاصم را به این نتیجه رساند که برای از میان 
برداشــتن نظام جمهوری اسالمی روی مردم ایران نمی توانند حساب 
کنند. اقتضای شرایط جنگ دیپلماسی را مهجورتر از همیشه کرده بود 
و در 8 سال دوران جنگ ایران و عراق، اقدامات دیپلماتیک مسئوالن 
جمهوری اسالمی در تأمین مایحتاج مردم و سالح برای ادامه دفاع از 

کشور با وجود تحریم های شدید جهانی بود. 
پایان یافتن جنــگ در ایران مصادف با چند اتفاق بزرگ بود؛ رحلت 
امام خمینی)ره(، انتخاب رئیس جمهوری وقت یعنی آیت ا... خامنه ای 
به سمت رهبری و در نهایت برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری در ســال 68، که علی اکبر هاشمی رفسنجانی را از مجموع 
16 میلیون و 452 هزار و 677 رأی مأخوذه با کســب 15 میلیون رأی 
رئیس جمهور ایران کرد. دولت سازندگی مرحوم هاشمی آغاز دوران 
دیپلماسی با جهان برای رهیدن از حجم ویرانی های جنگ با پشتوانه 
مردمی بود. مردم در ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بازهم 
با میزان مشارکت 64 درصد آیت ا... هاشمی را به عنوان رئیس جمهوری 
انتخاب کردند تا بتواند برنامه سازندگی خود را با تکیه بر توان داخلی 

و دیپلماسی خارج به اتمام برساند. 
نقطه عطف در انتخابات ایران اما در سال 76 رقم خورد و در حالی که 
تصور بسیاری، دلســردی مردم از نظام ایران بود. جهان باید ایستادن 
مــردم در پای نظام مشــاهده می کرد که در هفتمیــن دوره انتخابات 
ریاست جمهوری این فرصت را یافت. 20 میلیون رأی ریخته شده به 
نفع »سیدمحمد خاتمی« و مشارکت 84 درصدی در انتخابات، کتاب 
حمایت مردم را از نظام ورق زد. به پشــتوانه این رأی مردمی خاتمی 
راه گفت وگو با جهان را در پیش گرفت. در بسیاری از مجامع جهانی 
حاضر شــد و سخنانش به نمایندگی از مردم ایران در دنیا شنیده شد. 
بسیاری از سوءتفاهمات ایجاد شده در روابط خارجی ایران کم رنگ تر 
شد و صلح طلبی ایرانیان بیشتر مورد توجه قرار گرفت. حمله عجیب 
اســامه بن الدن به برج های دوقلو در شهریور سال 80 می توانست با 
وجود دیوانه بازی های »جرج دبیلو بوش« آغازگر جنگ تازه ای برای 
ایران باشــد اما دولت دوم خاتمی به پشــتوانه 21 میلیون رأی مردم 

توانست سایه جنگ را از سر ایران دور کند. 
دور دیگر دیپلماسی در جمهوری اسالمی با رئیس جمهوری محمود 
احمدی نژاد آغاز شــد. او در تیر ماه سال 84 با مشارکت 60 درصدی 
مردم به پاســتور راه یافت اما در عرصه دیپلماســی راهی متفاوت از 
سلف خود برگزید، چندان به عرف بین الملل پایبند نماند و اظهارات او 
درباره برخی وقایع تاریخی موجب شد مواضعی علیه ایران در برخی 
مجامع جهانی اتخاذ شود. انتخابات بحث برانگیز 88 و اعتراضات پس 
از آن با وجود آنکه احمدی نژاد را بار دیگر رئیس جمهور کرد اما میزان 
مشــارکت مردم پس از آن در انتخابات کاســته شد. در همین دوران 
هم بیشترین میزان قطعنامه های تحریمی علیه ایران صادر و اجرا شد. 
صندوق های رأی در نظام جمهوری اســالمی بار دیگر در ســال ۹2 
حضور پررنگ مردم را به خود دید و حســن روحانی با شعار رابطه 
با جهان توانســت با 18 میلیون رأی و میزان مشــارکت 72 درصدی 
رئیس جمهور ایران شــود. جهان با این رأی پیام مردم ایران را شنید، 
برجام به عنوان ســندی برای برداشته شدن تحریم های کمرشکن علیه 
ایران مورد توافق کشورهای قدرتمند جهان قرار گرفت. گشایش های 
ایجاد شــده در زندگی مردم و دور شدن سایه جنگ و تحریم از سر 
ایران، بار دیگر اعتماد مردم به روحانی را موجب شد و او در سال ۹6 
هم با 23 میلیون رأی و مشارکت 73 درصدی مردم در انتخابات برای 
بهتر شدن رابطه با دنیا کوشید و به دلیل همین رأی باال هم قدرت های 

جهان پشت میز مذاکره نشستند و قرارداد امضا کردند. 

سبقت اجتماع از احزاب سیاسی
سعید زارع صفا «

ــن  ــت. دو رک ــر نیس ــکان پذی ــن ام ــد رک ــتوانه چن ــی پش ــاالری ب ــردم س ــق م  تحق
ــتمرار  ــرای اس ــده ب ــت کنن ــاز و ضمان ــی بسترس ــان نقش ــن می ــزاب در ای ــانه و اح رس
خواســته و اراده مــردم در تصمیــم گیــری هــا را دارنــد. حــزب در ایــن دیــدگاه نقــش 
آموزشــگاه نیروهــای سیاســی و مرجعــی قابــل اتــکا در معرفــی چهــره هــا بــرای عهــده 

داری مســئولیت هاســت.
ایــن تعریــف، بــرای وضعیــت احــزاب در ایــران کمــال گرایانــه و ایــده آلــی اســت 

چــه اینکــه احــزاب در ایــران از نقــص هــای ســاختاری، فکــری و عملکــردی رنــج 
ــع و معــذورات  ــه موان ــه روشــنفکر، ب ــن طبق ــد و شــگفت آنکــه فعــاالن ای ــی برن م
ــود را  ــد خ ــا رون ــن داده و ب ــد ت ــه ان ــرار گرفت ــه در آن ق ــی ک ــی و وضعیت زمان

ــد. ســازگار کــرده ان
اگــر چــه احــزاب در جامعــه ای زمینــه رشــد پیــدا خواهــد کــرد کــه فضــا و زمــان بــرای 
فعالیــت هــای حزبــی گشــوده و بــه آن اهمیــت داده شــود -نــه از ســِر لطــف بلکــه از 
ــدازه گشــایش و  ــه ان ــته ب ــالهای گذش ــن شــرایط احــزاب در س ــا ای ــا ب ــاز- ام ــِر نی س

ظرفیــت موجــود نیــز ایفــای نقــش نداشــته انــد.

در چنیــن وضعیتــی، عملکردهــای بــازاری و منفعــت گرایانــه جــای نــگاه بلنــد مــدت 
و مبتنــی بــر الگوهــای ترقــی جویانــه را مــی گیــرد و احــزاب بــه »غرفــه هــاِی شــِب 
انتخابــات« بــدل شــده و بــا ُمهــر و عنــوان خــود در پــی منفعتــی از ایــن کارزار هســتند. 
ــتمر  ــهای مس ــا و تالش ــش کارکرده ــدان نمای ــات، می ــه انتخاب ــی اســت ک ــن در حال ای

گذشــته اســت.
در اســتان همدان نیز به تبع کشور، حال و روز احزاب تعریفی نیست بطوریکه بیشتر احزاب 
در این استان موقعیت گرایانه حرکت کرده و در شب انتخابات چراغ خود را روشن می کنند. 
فعالین حزبی در ارتباط با رسانه ها نیز غافل بوده و کارکردهای حزبی را در گعده های دوستانه  انتخابات

 entekhabat@hamedanpayam.com

تاچهزمانمیخواهیدنمایندهباشید؟
تا وقتی که توان دارم و مردم می خواهند.

بهنظرمیرسدمجلسدرحوزهبرنامهریزی
ضعیفعمــلمیکندیابرایایــنموضوعدر
درازمدتفکراساسینشدهاست،دیدگاهشما

دراینزمینهچیست؟
در مجلس برنامه های 5 ســاله مصوب می شود در قالب 
برنامه های چشــم انداز و سیاست های کلی. برنامه ششم 
نخســتین برنامه ای بــود که مجلس می نوشــت، دولت 
حاضر نبود این برنامه را بنویســد، رهبری دستور دادند 
ما با دولــت صحبت کردیم دولت آمــاده نبود ما انجام 
دادیم بهترین برنامه هایی بود که پس از انقالب نوشــته 
شــده اســت این برنامه هم در همه زمینه ها برنامه های 

قابل قبولی بود.
در مورد نظــارت معتقدم مجلس دهــم مجلس مقبولی 
از نظــر نظارت نبــود. کار مثبت هم داشــت برای مثال 
سوال از رئیس جمهور و... اما در زمینه قانون گذاری هم 

اقدامات خوبی انجام شد. 

ازدیدگاهشماکدامدولتقانونمندتربود؟
ــه ایــن ســوال ســخت اســت و نیــاز بــه  پاســخ دادن ب
بررســی دارد امــا بــه نظــر مــن دولــت روحانــی تاکنون 
ــه  ــون داشــته اســت درحالی ک ــرار را از قان بیشــترین ف
ــگ  ــم هماهن ــا ه ــی ب ــه نوع ــس ب ــت و مجل ــن دول ای

ــد.  ــان نمی کنن ــتند و بی هس
آقــای الریجانــی بــه مقــام رهبــری گفتنــد ایــن تعــداد 
ــد  قانــون داریــم و دولــت اجــرا نمی کنــد، آقــا فرمودن
ــان  ــد مقابلش ــان بروی ــد خودت ــن می گویی ــه م ــرا ب چ
ــا  ــون حقوق ه ــته قان ــال گذش ــال س ــرای مث ــتید ب بایس

ــت اجــرا نکــرد.  ــا دول ــم ام را بررســی کردی
و  نظــارت  حــوزه  در  هــم  دولــت  مجمــوع  در   
قانون گــذاری زحمــت کشــید امــا مقبــول نیســت. 

نظرشمادرزمینهخألهایقانونیکهبهفساد
درکشورمنجرمیشــودمانندتعارضمنافعیا

گرفتنهدایاچیست؟
اینکه می گویم دولت قانون را اجرا نمی کند همین است؛ 
مجلس گفته از ســال۹7 حقوق تمام مسئوالن نظام باید 
در یک ســامانه ثبت شــود تا هر کس دلش می خواست 
ببیند اما اجرا نمی شود یا در طول 5 سال باید فاصله بین 

حقوق ها 20 درصد بشود اما دولت اجرا نمی کند. 
البته فقط دولت را مقصر نمی دانم برخی از این مصوبات 
برای دولت مشــکل اســت اما در مجموع بودجه ای که 
دولت آورد به مجلس کمترین سنخیت را با برنامه ششم 

دارد. 

دربینمسئوالنانشــقاقیوجودداردبرای
یا کــهمیگویدحکمتســینوی مثالمدیری
همدانپایتختتاریخوتمــدنیعنیچه؟این
انشــقاقراچگونهبایدحلکــرددرحالحاضر
دستگاهای هســتم مشکل دچار برندسازی در
مختلــفمســیرهایمختلفــیمیروند؟نقش
نماینــدهبهعنوانناظروکارشــناساینحوزه
چیست،واقعابهاینموضوعورودپیداکردید؟

از روزی کــه به نمایندگی در مجلــس ورود پیدا کردم 
تاکنون هر آنچه که در ذهنم برای همدان بود با برنامه ها 
و پیشرفت و توسعه اســتان مطابقت دادم یک مورد هم 
متوقف نشــده و کار در تمام زمینه ها پیشــرفت داشــته 

است. 
خوب طبیعتا هرکاری جدیدی که بخواهید انجام بدهید 
با ممانعت هایی روبه رو می شــوید، ممکنه خواســته یا 

ناخواسته باشد، همیشه دشمنی و کینه توزی نیست. 
معتقدیــم پایتخت تاریخ و تمدن در همدان به عنوان یک 
تفکر مثبت ریل گذاری شــده است، شاید 12 سال طول 
کشــید تا به همه بگوییم بنویسید پایتخت تاریخ وتمدن، 
خیلی مقاومت می شــد. سخت می توان فرهنگی را تغییر 

داد. 
راه آهن و اتوبان را 20 ســال پیــش مصوب کردیم، در 
تلویزیــون گفتم مردم کــوی محمدیــه زمین هایتان را 
نفروشــید با این راه آهن و اتوبان قیمــت زمین ها چند 
برابر خواهد شد؛ خود این موضوع قیمت ها را تغییر داد. 
من دوست ندارم بگویم همدان یک منطقه محروم است 
می خواهم بگویم ما خیلی دارا هســتیم البته دنبال اغراق 
نیســتم حتی برنامه هایی که دادند در اســتان نوشته شده 
براســاس کارهایی اســت که ما از 20 ســال پیش آغاز 

کردیم. 
ــی در  ــم یعن ــاز کردی ــدان آغ ــی در هم ــروژه مل 65 پ
ــام همــدان مصــوب کــردم، هــر  ــت به ن مجلــس و دول
ــتان  ــعه اس ــرای توس ــذاری ب ــی ریل گ ــه نوع ــدام ب ک

ــود.  ب
بــرای مثــال اتوبــان تهران-همــدان، راه آهــن ســال 78، 
ــره  ــات چه ــن اقدام ــا ای ــدان 84، ب ــن تهران-هم راه آه
ــه تهــران  همــدان را پشــت قزویــن و کــرج مســتقیم ب

ــباندیم.  چس
ایــن ریل گــذاری انجــام شــد تــا از نظــر سیســتم 
ــود  ــل ش ــب تبدی ــه قط ــور ب ــدان در کش ــی هم ارتباط
ــی را  ــات ارتباط ــن اقدام ــاله، ای ــول دوره 20 س در ط
ــان  انجــام دادم. راه آهــن تهــران- همدان-ســنندج، اتوب
ــر، ســال گذشــته  تهران-همــدان، راه آهــن همدان-مالی

اکرم چهاردولی «

 انتخابــات مجلس یازدهم بیــش از تمام ادوار 
مجلس با حاشیه ها و بحث های فراوان در راه است 
و نمایندگان آن با دقت و نظارت بیشــتری از صافی 
شــورای نگهبان خواهند گذشــت تا شاید برخی 
بدعت های غلط و ســنت های ناشایست گذشته از 
مجلسیان دور شود و مردم با اعتماد بیشتری به آن ها 

رأی دهند. 
شهر همدان از دیرباز معرف نمایندگانی به ملت ایران 
بوده اســت که گاه زبانزد عام و خاص شــده و در 

سطوح عالی نظام اثرگذار شده اند. 
دکترحمیدرضا حاجی بابایی نامی که برای 2 نسل در 
همدان آنچنان آشناست که دیگر مجالی برای مطرح 

شدن دیگران نمایندگان نگذاشته است. 
وی که ۴ دوره در کســوت نمایندگی و یک دوره 
به عنوان وزیر آموزش وپرورش به کار در ســطوح 
باالی نظام مشغول است، اینک برای پنجمین بار آماده 
می شــود تا با ورود به مجلس، عالوه بر طرح مبانی 

توسعه استان، به قانون گذاری کالن نیز دست یابد. 
حاجی بابایی با حضور در دفتر روزنامه همدان پیام، به 
سواالت خبرنگاران و کارشناسان ما پیرامون شرایط 
حضورش در عرصه رقابت، وضعیت توسعه استان و 

نیز نقد دولت یازدهم، پاسخ داد. 
حضور کارشناسان همدان پیام به این مصاحبه فضایی 
تخصصی داد و نماینده ۴ دوره پیشــین همدان، به 
رسم گذشــته به سؤاالت پاســخی مختصر داد تا 

حاشیه ای جدید بر سخنانش تولید نکنند!
حاجی بابایی در ابتدای نشســت سخن آخر را بیان 
کرد و تأکید نمود تا زمانی که مردم بخواهند و توان 
داشته باشم به عنوان نماینده مردم خدمت گزار ملت 

خواهم بود. 
وی که اینک با رد صالحیت بسیاری از کاندیداها، 
در جایگاهی ممتاز قرار گرفته و مورد توجه اقشــار 
مختلف مردم است، در این نشست با نقد رویه مجلس 
دهم، عملکــرد آن از نظر نظارت و قانون گذاری را 
نامقبــول خواند و دولت روحانــی را نیز به فرار از 

قانون متهم کرد. 
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی سپس 
با اشاره به وضعیت استان در مسیر توسعه، به حوزه 
راه های ارتباطی از طریق راه آهن و اتوبان اشاره کرد 

و آن را زیرساخت توسعه استان دانست. 
وی اما از وضعیت فعلی فرودگاه  ابراز نارضایی کرد و 
مدعی شد در همه زمینه ها به جز فرودگاه، پیشرو هستیم. 
حاجی بابایــی که در دوره های گذشــته با تکیه بر 
آمارهای واقعی، مدیران دولتی را به چالش کشــیده 
اســت در این گفت وگو به موضوع جمعیت همدان 
و آمار ناقصی اشــاره کرد که سبب شده یک اشتباه 
مهلک در کارنامه دولت ثبت شــود. وی جمعیت 
همدان را بیش از ۷۰۰ هزار نفر ذکر کرد و پیشــنهاد 
داد تا درسال ۱۴۰۰ با بســیج کردن تمام امکانات 

استان، به دنبال ارائه آمار دقیق باشیم. 
وی در این نشست که بیش از ۳ ساعت طول کشید به 
تخریب هایی که علیه اش صورت گرفته نیز اشاره کرد و 
گفت: به تخریب ها خیلی توجه نمی کنم گرچه افزایش 
رای می شود و مسلما از جانب کسانی صورت می گیرد 

که از حضور من احساس خوشایندی ندارند. 
انتخابات  دوره  یازدهمین  برگزاری  آســتانه  در 
نشست  این  کامل  متن  اســالمی  مجلس شورای 
را بــرای اطالع خواننــدگان همدان پیام در زیر 

می آوریم:

حاجی بابایی در گفتگوی  3ساعته در تحریریه: 

هر چه دارم از  همدانیهاست
■ برای پروژه ها 65 ردیـــف بودجه ملی گرفته ام

راه آهــن زنجان-تبریــز کــه خطــش بــه همــدان متصــل 
می شــود، مصــوب شــد. 

ــردم و  ــال ک ــی دنب ــا کار کارشناس ــتان را ب ــن اس ــه راه آه نقش
اکنــون بــه نقشــه جامــع اســتان تبدیــل شــده اســت. مــا نقشــه 
را آمــاده کردیــم قانــون را مصــوب کردیــم فقــط از نظــر اجــرا 

بایــد کار را جلــو ببریــم. 
ــه و  ــوان برنام ــن به عن ــان و راه آه ــه اتوب ــده ب ــوع بن در مجم

ــروژه.  ــک پ ــط ی ــه فق ــردم ن ــگاه ک زیرســاخت ن

تکلیفکنارگذرشرقیوغربیچهمیشود؟
در حال حاضر کنارگذر غربی و شــرقی را قبول ندارم البته خودم 
این طرح را در ردیف بودجه بردم اما به دلیل اینکه قرار اســت 
کالن شهر همدان را توسعه بدهیم؛ در کالن شهر همدان کنارگذر 

شرقی و غربی نمی تواند معنی داشته باشد. 
ما باید دور شــهر حلقه ایجاد کنیم شهر را حذف نکنیم تا همه 

خودروها از داخل شهر همدان عبور کنند. 

آیــاوضعیتفــرودگاههمــدانرارضایتبخش
میدانید؟

برای شهرهایی مانند شهرکرد یا مشهد نیاز نیست نماینده تالش 
کند؛ به دلیل دوری هواپیما در نظر گرفته می شــود، اگر مســیر 
همدان تا تهران را 3 ســاعت فرض کنیم اگــر بخواهیم برویم 

فرودگاه ممکن است معطلی داشته باشید. 
بنابراین در جلســه  با وزیر دفاع یکی از مواردی که مطرح شــد 
فرودگاه همدان بود در این زمینه نیاز داریم شــرکتی که هواپیما 
دارد ورود پیدا کند اما اختیار با همدان باشد بتواند جاهای دیگر 
هم ســرویس بدهد، پس می توان همدان را بیس کار قرار داد در 

غیر این صورت راه دیگری نداریم. 

 دربــارهنقشنمایندگاندرحــوزهفرهنگتوضیح
دهید؟

پیگیــری می کنیــم همــدان در کشــور قطــب شــود و در منطقــه 
ــدف  ــن ه ــرای م ــوع ب ــن موض ــد ای ــی باش ــب اصل ــز قط نی
ــک  ــی کم ــه کس ــن ب ــود بنابرای ــوب می ش ــر محس اول و آخ

می کنــم کــه منطقــه ای کار می کنــد. 
ــرب  ــوزه غ ــم؛ م ــوب کردی ــوزه مص ــگ 2 م ــوزه فرهن در ح
کشــور بــا مخــزن امــن و مــوزه هنرهــای معاصــر کــه درواقــع 

ــود.  ــامل می ش ــروژه را ش 3 پ
هــر 3، مصوبــه ســال 85 یــا 86 اســت. مــوزه منطقــه ای 
ــود،  ــف ب ــال متوق ــوزه کام ــرار دارد، م ــه ق ــه هگمتان روی تپ
ــه  ــش رفت ــم پی ــوب ه ــت خ ــری اس ــال پیگی ــون درح هم اکن

ــت.  ــف اس ــت متوق ــکالت دول ــل مش ــا به دلی ام
مــوزه هنرهــای معاصــر هــم بــاالی تپــه قــرار دارد، زمانی کــه 
ــوزه  ــن م ــا ای ــد م ــه دادن ــتان نام ــدم از اس ــتم دی ــن برگش م
را نمی خواهیــم چــون بــه دفتــر اشــراف دارد، هــر چنــد 

ــت.  ــده اس ــال ش ــر فع در حال حاض
از ســوی دیگــر تمــام مناطــق بــاالی شــهر همــدان را به عنــوان 
ــال بیمارســتان  ــرای مث مناطــق گردشــگری مصــوب کردیــم، ب
هــزار تخــت خوابــی همــدان بــا وجهــه گردشــگری تعریــف 

شــده اســت.
ــا اقدامــات انجــام شــده می تــوان گفــت در حــوزه  بنابرایــن ب
ــا  ــم ی ــوم پزشــکی حــرف اول و آخــر را در منطقــه می زنی عل
آقــای احمدی نــژاد کــه بــه همــدان آمدنــد، گفتنــد نماینــدگان 
ــت  ــردم نخس ــرح ک ــنهاد را مط ــده 2 پیش ــد بن ــنهاد بدهن پیش

 دکتر محمدرضا عراقچیان
کارشناسبرنامهریزی،معماریوشهرسازی

 دکتر حسین رضا طاهری
کارشناسسیاسی
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و دورهمی های سیاسی منحصر دیده اند. 

ایــن در حالــی اســت کــه ظرفیــت و نــوع مســائل اســتان همــدان، کارکردهــای دیگــر 
ــه فعالیــت هــای سیاســی  ــی تنهــا مختــص ب ــد. کارکردهــای حزب احــزاب را مــی طلبی
ــا میتینــگ هــای انتخاباتــی نیســت و دیــده مــی شــود کــه بیشــتر احــزاب در دنیــای  ی
ــات  ــی در انتخاب ــی و فرهنگ ــتی، اجتماع ــط زیس ــعارهای محی ــا ش ــه ب ــعه یافت توس

ــد. ــی یابن حضــور م
در بعــد دیگــر، احــزاب اســتان همــدان در بیــان خواســته هــا و تشــخیص مطالبــات از 
ــات  ــت گــری مطالب ــرای هدای ــی الزم ب ــده و توانای ــاز مان ــز، ب ــران نی دســتگاهها و مدی

ــت  ــد گف ــی بای ــه حت ــد بلک ــته ان ــت را نداش ــت و دول ــه مل ــی در رابط ــش آفرین و نق
کــه کنشــگران اجتماعــی، رســانه هــا، فعــاالن محیــط زیســتی و مطالبــه گــران میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری در همــدان نقشــی بــه مراتــب پــر رنــگ تــر از احــزاب سیاســی 

را داشــته انــد.
ایــن در حالــی اســت کــه احــزاب در اســتان نتوانســتند در تغییــر و تحــوالت مدیــران 

ارشــد، تصمیــم گیــری هــا و انتقــال مطالبــات اعتبــار خــود را تقویــت کننــد. 
ــوع  ــای خــود در ن ــی ه ــرای ناکام ــد پذی ــا ناخــواه بای ــان اســتان خــواه ی اصــالح طلب
ــی  ــتان در برخ ــول اس ــا و اف ــری ه ــم گی ــت تصمی ــش کیفی ــتان، کاه ــات اس انتصاب

جایگاههــا باشــند. اصولگرایــان همــدان اگرچــه در جنــاح منتقــد واقــع شــده انــد امــا 
ــات اســتان را  ــوع تصمیمــات و انتصاب ــوع خــود در ن ــدگان متب ــد نقــش نماین نمی توانن
ــدگان در  ــف نماین ــن طی ــتر ای ــهم بیش ــان از س ــواهد نش ــه ش ــه اینک ــد  چ ــان کنن کتم

ــته اســت.    ــتان داش ــات اس تصمیم
ــگاه  ــت جای ــات و تقوی ــه حی ــان ادام ــر خواه ــدان اگ ــتان هم ــی در اس ــزاب سیاس اح
ــی  ــروج از وضعیت ــرای خ ــول ب ــد. تح ــول دارن ــه تح ــاز ب ــتند نی ــود هس ــی خ اجتماع
اعتمــاد ســوز کــه دچــار آن شــده انــد. اصــالح و انعطــاف در روش هــا، جــزو اصلــی 

ــزوم اســت. ــع ل ــران سیاســی در مواق ــش گ ــص ُکن ــن خصای انتخاباتتری
 entekhabat@hamedanpayam.com

حاجی بابایی در گفتگوی  3ساعته در تحریریه: 

هر چه دارم از  همدانیهاست
■ برای پروژه ها 65 ردیـــف بودجه ملی گرفته ام

ــاد  ــود دوم ایج ــدن ش ــخ و تم ــت تاری ــدان پایتخ ــه هم اینک
منطقــه مبتنــی بــر فناوری هــای برتــر در کنــار قطب هــای 
ــه 5  ــور را ب ــت کش ــان دول ــور. آن زم ــی کش ــی و صنعت علم
ــم همــدان را هــم  ــالش کردی ــا ت ــود م ــرده ب ــه  تقســیم ک منطق
ــدم آن 6  ــدم، دی ــده ش ــه نماین ــن دوره ک ــم، ای ــه کردی اضاف
منطقــه بــه 3 منطقــه کاهــش یافتــه اســت یعنــی همــدان حــذف 
ــا  ــم ت ــت کار کردی ــتاندار وق ــا اس ــال ب ــه 2 س ــود ک ــده ب ش

ــم.  ــه کردی ــدان را اضاف هم
درحال حاضــر 50 هکتــار از منطقــه قطعه بنــدی می شــود و 
ــم وزارت  ــد داری ــد، قص ــترش یاب ــد گس ــار بای ــزار هکت ــا ه ت
ــکل  ــر ش ــود. اگ ــتقر ش ــه مس ــن منطق ــی از ای ــاع در بخش دف
ــد  ــی کار تولی ــان بوعل ــای خیاب ــام مغازه ه ــرد از داخــل تم بگی

می شــود. 
در مجمــوع معتقــدم هــر چــه صنعــت در همــدان داریــم یــک 

طــرف ایــن پــروژه یــک طــرف. 
اســتادیوم علمــی )مرکــز همایش هــای بین المللــی( را هــم 
ــا  ــد. م ــری کنن ــد پیگی ــتان بای ــردم، دوس ــال نک ــدان دنب چن
ــز  ــوان مرک ــور به عن ــرب کش ــه در غ ــتیم ک ــن هس ــال ای به دنب
مطالعــات و پژوهــش شــناخته شــویم به طوری کــه »مرکــز 
نخبــگان شــهید فهمیــده غــرب کشــور« را تــا 10 روز دیگــر در 

ــم.  ــاح می کنی ــدان افتت هم

درحــوزهفرهنگواصالحرفتارشــهروندینهکار
مناسبیازسویدولتانجامشدهونهکارقانونمندیاز

طرفمجلسدراینحوزهچهبرنامهایدارید؟
مهندسی فرهنگی در شورای انقالب فرهنگی مصوب شده است، 
زیرســاخت این موضــوع در آموزش وپرورش هســت. فرهنگ 

به گونه ای نیســت که یک ســخنرانی بکنیم تا فرهنگ تغییر بکند 
بلکه باید فرهنگ را نهادینه کرد. 

در واقع تحول در حوزه فرهنگ کند صورت می گیرد و به نوعی 
نسلی است. با حرکاتی که در همدان انجام دادیم به نظرم نگاه ها 
به همدان نسبت به گذشته مثبت تر شده است. اگر نگاه دقیقی کنیم 
فارغ از خوبی و بدی جمعیت، شــهر هایی چون ایالم، کرمانشاه، 
لرستان و استان مرکزی به ســمت همدان می آیند و خیلی کم به 
تهران می روند حتی در 2 ســال گذشته تمام روستایی های فامنین 

و بخش قهاوند از قم و تهران به همدان بازگشتند. 
بــه نوعی مهاجرت معکوس در همدان آغاز شــده اســت. البته 
بزرگترین اشــتباه مهلک ما این بود در آماری که به تازگی گرفتند 
از اســتان همدان 130 هزار نفر از جمعیت همدان اشتباهی دیده 

نشده است. 
در حال حاضر جمعیت اســتان همدان از اســتان کرمانشاه بیشتر 
اســت اما طبق آمار اعالم شده همدان و خراسان جنوبی 2 استان 
مهاجرفرست هستند. این آمار برای همدان کشنده بود در حالی که 

ما جز 2 یا 3 اســتان کشور هستیم که جمعیت می پذیریم. 
بنابراین این ســوال مطرح می شود که آیا شــهر همدان 550 نفر 
جمعیــت دارد؟ درحالی که جمعیت همدان بیش از 700 هزار نفر 
است پس باید تا سال 1400 با تعطیل کردن تمام امکانات استان، 

به دنبال ارائه آمار دقیق باشیم. 

دربــارهادغــامروســتاهاومریانــجشــفافتر
توضیــحدهیــدچــهاتفاقــیافتــادوچــهچیــزیمــد

ــودهاســت؟ ــرشــماب نظ
سال 1388 همراه با رشت، کرمان، استان مرکزی و ارومیه همدان 

را به عنوان کالن شهر مصوب کردیم. 

ــل  ــم تعطی ــوع ه ــن موض ــم ای ــه رفت ــس ک ــن از مجل م
را  بازگشــتم موضــوع  بــه مجلــس  زمانی کــه  شــد، 
دوبــاره پیگیــری کــردم چــون معتقــدم بــا ایــن کار 
و  اتوبــان  بــا  را  تهــران  بــه  همــدان  شــاهرگ های 
ــت و  ــک اس ــش کوچ ــا قلب ــم ام ــر کردی ــن 2 براب راه آه
بایــد بزرگ تــر شــود بــه انــدازه شــاهرگ هایی کــه 
ــاری  ــودن اختی ــدان ب ــهر هم ــن کالن ش ــم. بنابرای داری

نیســت، اضطــرار اســت. 
باید ما از امکاناتش اســتفاده کنیم 20 ســال گذشته ظلم 
بزرگــی به همدان شــد، همدان 7 هــزار و 200 کیلومتر 
محدوده اش بوده، هزار و 500 مترش را مسئوالن به کشور 
بخشــیدند. گفتند نمی خواهیم و محدوده را کم کردند در 
حالیکه اســتان های دیگر تالش می کنند محدوده خود را 

زیاد کنند.

چرا؟
گفتند می خواهیم از تفکیک باغــات باال جلوگیری کنیم. 
درحالی که تمام باغات را تقســیم و به خانه تبدیل کردند. 

کمربند را بســتند و به مــردم خضر اجــازه ندادند خانه 
بســازند؛ در نهایــت شــهر همدان بــه خیابــان بوعلی، 

عباس آباد، خیابان باباطاهر و سنگ شیر محدود شد. 
تاکنون دخالتی در وصل شــدن منطقــه ای به منطقه دیگر 
نداشتم یا ادغام روستاها اصال به من ربطی ندارد. فقط در 
یک جا تأکید داشــتم مبنی بر اینکــه جورقان را اگر جزو 
همدان نکنید هیچ سیاستی در همدان شکل نمی گیرد چون 

در این منطقه 5 گروه دستور خانه سازی می دهند!
البته برخی نمی دانند طرح جامع چیســت؟ یا کالن شــهر 
چیســت؟ برخی هم طــرح جامع را با کالن شــهر قاطی 
می کننــد درحالی که ربطی نــدارد. همچنین طرح الحاق 
روســتاها هم به مجلس ربطی ندارد؛ در کمیته برنامه ریزی 

شهرستان، استان، وزارت کشور و دولت مصوب شد. 
با این تفاســیر کارشناســانی وجود دارند که در این شهر 
زمین هــا را متراژ می کردند و پیش از کشــاورز می خرند، 
تفکیــک می کننــد و بــا 20 برابر قیمت می فروشــند من 

می خواهم این موارد را هوا کنم. 
کالن شــهر شــدن هم ممکن است معایبی داشــته باشد؛ 
طبیعتا هر طرحی نکات مثبت و منفی دارد. کالن شــهری 
کــه من میگم اگر همدان بخواهد در منطقه غرب کشــور 
حرفی برای گفتن داشته باشد ما چاره ای نداریم جز اینکه 

کالن شهر باشیم. 
کالن شــهر به نام من ثبت شــده می دانید چــرا؟ راه آهن 
را هــزار نفــر در راه می دزدند اما کالن شــهر را هیچ کس 
راضی نیســت بدزدد! چون هزینه دارد باید منتظر بود. 2 
شهر قطارش مصوب شده یکی رشت دیگری همدان، آیا این 

اقدامات آسان است؟ 
بهعنوانرئیسیکیازفراکســیونهامجلس
چقدرخودرادرکاســتیهاییکــهدولتداردو
مشــکالتیکهمردمباآنمواجههســتند،مقصر

میدانید؟
مجلس شــورای اسالمی از 2۹0 نماینده تشکیل شده؛ این 
نمایندگان تا کاری را »نصف + یک« با هم نشوند اسمش 

نمی شود مجلس. 
برخــی مواقع بحث چانه زنی هم نیســت مثال به جاهایی 
رسیدیم که به دولت فشار بیاریم، 124 نفر همراه با دولت 
هستند به هر دلیلی این نمایندگان را توجیه کنیم یا نکنیم؟ 
70 نفر مســتقل هستند و معموال با آن 124 نفر هم همراه 
هستند؛ بنابراین اقلیت نمی تواند در مجلس کاری کند، من 
به کل مجلس ایراد داشــتم به این دلیل کاندیدای ریاست 

مجلس شدم چون این مدیریت را نمی پذیرم. 
به اعتقاد من اکثریت مجلس باید از نمایندگان کارکشــته 
و پخته باشــد یعنی مجلس با اجرا فرق می کند کســی که 
می خواهد نماینده مجلس شود حتما باید کار اجرایی کرده 

باشد از کالس دانشگاه نمی شود به مجلس رفت. 

کاندیداهاییکهبرایمجلسداوطلبشــدند
چنینمشخصهایدارند؟

انشــاا... که دارند. اقلیتی هم می تواننــد وارد این عرصه 
شوند و برای آینده کارکشته شوند. 

باید تلفیقی باشــد؛ نکته دیگر اینکه نماینده مجلس باید وقت 
بگذارد و قانون را بررســی کند؛ برای برنامه ششم من 8 ماه در 
کمیســیون برنامه وبودجه مستقر شدم اما فالن نماینده یک بار 
هــم در مجلس حضور ندارد؛ زمانی هــم که حضور می یابد، 
می گوید در مورد چه چیــزی بحث می کنید؟! بدبختی مجلس 
این است که نماینده ای که 20 سال در مجلس حضور دارد یک 

بار هم پیشنهاد نداده است. 

ــام ــارهگامدومانقــالبکــهمق ــاندرب نظرت
معظــمرهبــریفرمونــدچیســت؟بــرایتحقــق

آنوظیفــهمــردمچیســت؟
 گام دوم خیلــی مظلــوم اســت یعنــی هر کســی برداشــت 

خــودش را از فرمایــش مقــام معظم رهبــری دارد. 
ــا در  ــد م ــا فرمودن ــت؛ آق ــت اس ــور گام دوم عدال مح
بودیــم  موفــق  زمینه هــای مختلــف  در  نخســت  گام 
بایــد  امــا در عدالــت اشــکال داشــتیم. در گام دوم 

کنیــم.  دنبــال  را  عدالت خواهــی 
ــز  ــد نی ــا مفاس ــارزه ب ــر مب ــری ب ــام رهب در گام دوم، مق
ــی  ــاح سیاس ــه جن ــگاه ب ــه ن ــدون اینک ــد؛ ب ــد دارن تأکی
ــد خال هــای ســیاه را از روی  خاصــی داشــته باشــیم بای

ــم. ــالب برداری ــه انق آیین
ــد  ــر اســتفاده از تجربه هــا هــم تأکی ایشــان در گام دوم ب
ــاره  ــان؛ یکب ــد اســتفاده از جوان ــی فرمودن ــد در جای دارن
ــن رو  ــد از ای ــی ش ــن حــرف برداشــت های متفاوت از ای
مقــام معظــم رهبــری هفتــه بعــدش فرمودنــد باتجربه هــا 
ــان  ــرای جوان ــن ب ــود در ضم ــرم ب ــد نظ ــا م و انقالبی ه

ــردم.  ــرح ک ــی را مط پســت های میان
نماینــده جــوان هــم در مجلــس کارآزمــوده می شــود؛ مــا 
بیشــتر در اجــرا نیــاز بــه جوانــان داریــم. بنــده معتقــدم 
ــفاته  ــعاری برخــورد می شــود متأس ــن موضــوع ش ــا ای ب
ــن کاری  ــالب بدتری ــر انق ــش رهب ــتفاده از فرمای سوءاس

ــرد.  ــه انجــام می پذی اســت ک

چــرابیشــترازهمــهداوطبــانمجلــسشــما
ــا ــنتخریبه ــهای ــویدونتیج ــبمیش تخری

ــد؟ ــهمیدانی راچ
ــه  ــکل گرفت ــته ش ــال گذش ــک س ــه ای از ی ــک لوجن ی
اســت کــه بــه هــر شــکل موجــود، رأی مــن را بشــکنند؛ 
همــه اینهــا برنامه ریــزی شــده حتــی در شــورای ائتــالف 

ــد.  ــال می کنن ــن کار را دنب ــدرت ای ــام ق ــا تم ــم ب ه
در ایــن قضایــا واقعــا صبــور هســتم چــون اعتقــاد دارم 
هــر چــه مــن را تخریــب می کنــد دروغ اســت و چــون 
دروغ اســت خیلــی حساســیت نــدارم. می خواهنــد فضــا 
را غبارآلــود کننــد تــا در ایــن فضــا خودشــان مشــخص 
نشــوند. اگــر دقــت کــرده باشــید شــب رد صالحیت هــا 
یــک دفعــه علیــه مــن بیانیــه می دهنــد. رابطــه مــردم بــا 
ــردم  ــرای م ــام دادم ب ــرکاری انج ــم ه ــودم را می دان خ

بــوده و هســت. 
معتقــدم  نمی کنــم،  توجــه  تخریب هــا  بــه  چنــدان 
موجــب افزایــش رأی می شــود تخریــب را کســانی 
احســاس  مــن  وجــود  از  کــه  می دهنــد  انجــام 

ندارنــد.  خوشــایندی 

ــت ــهدول ــارشــماازمجموع ــنانتظ مهمتری
ــمچیســت؟ ــسیازده درمجل

بــه مجموعه دولت هیچ وقت سیاســی نگاه نکــردم در مورد 
همه اســتانداران از جمله آقای مرادی که از اســتانداران اسبق 
و هــم جناح من در مورد همدان بوده درگیر شــدم، با برخی 
اســتانداران از نزدیک کار کردم و تاکنون مطالبه خصوصی از 

هیچ استانداری نداشتم. 
ــن  ــت همی ــاط کاری اس ــط ارتب ــتاندار فق ــا اس ــم ب ارتباط
تعامــالت موجــب شــد بســیاری از اتفاقــات در اســتان 

ــود.  ــرل ش کنت
زمانی که در همدان راهپیمایی می شــد؛ اگر یکی ســخنرانی 
می کرد، دیگری بیانیه می داد از زمانیکه من نماینده شــدم چرا 
اینگونه نیست. چطور می شــود آیت ا... موسوی اصفهانی در 

استانداری سخنرانی می کند؟
چــرا االن هیچگونه درگیری وجود ندارد کســی باألخره این 
وسط نقش آفرینی می کند؛ اگر بنده و استاندار هماهنگ نباشیم 
اقدامی در شهر انجام نمی شــود، معتقدم وحدت استان حول 

محور مردم و کار است. 
ــه اســتانداری در  ــال اگــر مــن یــک ســخنرانی علی ــرای مث ب
ــکل  ــچ کاری ش ــاه هی ــل 6 م ــم حداق ــام بده ــدان انج هم
نمی گیــرد؛ نقــد بــه دولــت دارم امــا امــروز در همیــن 
ــت و  ــم دول ــک نکن ــر کم ــالمی اگ ــورای اس ــس ش مجل

مجلــس ســرو ســامان نمی گیــرد. 
دولت شرایط لغزنده عجیب و غریبی از نظر اقتصادی دارد؛ ما 

چه چیزی را بزنیم ؟کی هست که بزنیم؟ 
در مجلس کارهایی انجام می دهم که خیلی وقت ها اعتقاد ندارم 
اما باألخره به خاطر مردم انجام می دهم؛ در اســتان هم به این 
شکل است؛ معتقدم در طول دوره هایی که بودیم هیچ دوره ای 
به این اندازه شــرایط کاری آماده نمی شود؛ امکان ندارد پیش 
وزیری برویم هر درخواستی داشته باشیم انجام نشود، هر چه 

بخواهی هست به شرطی که پیگیری شود. 

 توکل دارائی
کارشناسفرهنگی

پایان نشســت با چند پرســش تک جوابی جمع بندی شد که 
پرسش ها و پاســخ های کوتاه حاجی بابایی در این ستون آمده 

است.
 مدیر بومی یا غیربومی؟

مدیر کارآمد 
 اصولگرا یا اصالح طلب؟ 

انقالبی 
 نماینده ولی فقیه فعلی یا قبلی؟ 

هردوشون؛ هر کدام جای خودش خوب بود 
 استاندار فعلی یا قبلی؟

فعلی، هر 2 خوب بودند ولی من سالمت را در این دوره می بینم
 نمایندگان رد صالحیت شــده یا تأیید صالحیت شده این 

دوره؟
هر 2 باید حساب پس بدهند

 جوانان یا پیرها؟
هر دو، اینطور سوال بپرسید جوانان یا انقالبیون یا باتجربه ها 

 کار تیمی یا فردی؟ 
متفاوت است، کار تیمی معموالً بهتر است. 

 بهترین مصوبه مجلس و بدترین مصوبه مجلس؟
بهترین مصوبه اش برنامه ششم بود. یکی هم 3 فوریتی که در رابطه 

 .FATF با زنان آمریکا داشتیم، بدترین مصوبه هم

  نظر خود را راجع به این شــخصیت ها در حد یک کلمه یا 
جمله بفرمایید. 

 هاشمی رفسنجانی؟
رئیس جمهور 2 دوره ایران. 

 آقای الریجانی؟
رئیس قوه قضائیه ایران 

 علی الریجانی؟
مدیریت خوب اما بیش از حد همراه با دولت 

 آقای محمد خاتمی؟ 
رئیس جمهور دوره هفتم و هشتم. 

 آقای قالیباف؟
شهردار تهران. 

  آقای حسن روحانی؟
ای کاش رئیس جمهور نمی شد. 
 آقای محمود احمدی نژاد؟

رئیس جمهور پرکار
 مدیریت شهری همدان 

می توانست قوی تر باشد. 

معاون سیاسی سپاه:
کشور نیازمند مجلس قوی است

 معاون سیاسی سپاه پاسداران تشکیل یک مجلس قوی را از نیازهای 
ضروری امروز کشور برای رسیدن به اهداف متعالی دانست و یکی از 
شــرایط دستیابی به مجلس قوی را پشتوانه ی عظیم رأی مردمی عنوان 
کرد. یدا... جوانی تأکید براینکه مجلس قوی از مؤلفه های داشتن کشوری 
قوی اســت، ابراز امیدواری کرد که با یاری خداوند، در انتخابات دوم 

اسفند شاهد شکل گیری یک مجلس قوی باشیم.
وی با بیان اینکه نیاز امروز کشــور و انقالب داشتن یک مجلس قوی 
است که عزت، سربلندی و حرکت پرشتاب به سمت جلو را تضمین 

کند، تصریح کرد: ملت است که مجلس قوی را می سازد.
این مقام نظامی ادامه داد: البته مجموعه های مسئولیت دار در بحث انقالب 
اسالمی نیز نسبت به این مسأله بی تفاوت نیستند به عنوان مثال بسیج و 
سپاه بی تفاوت نیست و بسیجیان هم که خود مردم هستند. اگرچه سپاه 
و بســیج به معنای آن مجموعه سازمان یافته رفتار حزبی ندارد و ورود 
مصداقی نخواهد داشت و دنبال لیست دادن و تبلیغ از افراد نیست اما در 

بحث اصل انقالب هدف راهبردی دارد.
سپاهحزبنیستکهلیستبدهد

معاون سیاسی سپاه تأکید کرد: سپاه را در تراز حزب نمی دانیم اما دارای 
کنش های سیاســی فعال است. مگر می شــود در زمانه ای که دشمن، 
ضد انقالب و غربگرایان در تکاپوی این هســتند که یک مجلس غیر 
انقالبی شکل بگیرد ما بی تفاوت باشیم. وی هدف ترغیب به مشارکت 
حداکثری مردم در انتخابات را یک هدف راهبردی دانســت و گفت: 
ســپاه در برگزاری انتخاباتی امن و برقــراری امنیت انتخابات با دیگر 
نهادها همکاری خواهد داشت. این مقام نظامی همچنین گفت: سپاه با 
بصیرت افزایی، روشنگری، تبیین وضعیت و شرح وضعیت برای اینکه 
مردم انتخابی هوشمند و آگاهانه داشته باشند و در نهایت یک مجلس در 

تراز انقالب و قوی شکل بگیرد، فعالیت می کند.
جوانی تأکید کرد: یک مجلس قوی می تواند حرکت انقالب اســالمی 
را شتاب بخشــد و با حل سریع مشکالت و برداشتن موانع بر سر راه 
پیشرفت جامعه کمک کند و البته دشمن همچین مجلسی را بر نمی تابد.

این مقام ارشــد ســپاه پاســداران با تأکید بر اینکه امروز مجلس قوی 
مجلسی است که ترکیب نمایندگان و نگاهشان همانند سردارسلیمانی 
باشد، گفت: امروز راه و مکتب سردار سلیمانی گره گشای ملت ماست.

وی ادامــه داد: با انتخاب صحیح نماینــدگان مجلس می توانیم افرادی 
دلســوز، مردمی، صادق، والیت مدار، انقالبی و استکبارستیز که بتوانند 
فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( را عملیاتی و به جای نگاه 

به دست بیگانگان به دست ملت خود نگاه کند، راهی مجلس کنیم.
جوانی همچنین گفت: حرکت انقالب اسالمی ایران نه ایستاد و نه متوقف 
شــد و نه به عقب برگشت بلکه این حرکت یک حرکت رو به جلو بود؛ 
به طوری که می توان گفت امروز در شــرایطی قرار داریم که یک کارنامه پر 
افتخار از گذشته داریم که در آن 40 سال ملت ایران در مقابل تمامی دشمنان 

بشریت، زورگویان عالم، طواغیت مقاومت کرد و شکست نخورد.

کوتاه اما بلند

■ کنارگذر همدان را قبول ندارم؛ قرار است کالنشهر 
توسعه یابد

■ در حوزه پزشکی حرف اول منطقه را می زنیم
■ گام دوم انقالب مظلوم است

■ می خواهند فضا را غبارآلود کنند تا دیده 
شوند

■ به کل مجلس ایراد دارم
■ جمعیت استان صحیح 

نیست؛آمارها ُکشنده است
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حضور حداکثری در انتخابات
مهر ابطالی بر دسیسه ها علیه امنیت ملی

 حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شــورای اسالمی مهر 
ابطالی بر دسیسه های دشمنان علیه امنیت ملی کشور خواهد بود. 

انتخابات مجلس شورای اسالمی که دوم اسفند ماه برگزار خواهد شد 
تفاوت هایی با سال های گذشته دارد و تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم 
مستکبران جهان علیه انقالب اسالمی ایران بیشتر شده است. از سوی 
دیگر آمریکا و اســرائیل تمام تالش خود را برای ضربه زدن به ملت 
ایران می کنند. تحریم های ظالمانه، ضد بشــری و یکسویه علیه مردم 
ایران مشــکالتی را برای آنها فراهم کرده است و دشمنان امنیت ملی 
کشــور عزیزمان را نیز اشــاره رفته اند؛ در این میــان حفظ »اتحاد« و 

»همبستگی« می تواند امنیت ملی کشور را به خوبی حفظ کند. 
به گزارش مهر، عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
با انتقــاد از تالش های دولت برای ربط دادن گله های مردم به بررســی 
صالحیت نامزدهای انتخابات اظهار کرد: گالیه های مردم از عملکرد دولت 
است. دولت به وعده هایش در زمینه اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی عمل 
نکــرد.   هدایت ا... خادمی تأکید کرد: رد صالحیت نامزدهای متخلف 
و مفسد انتخابات مجلس بهترین اقدام شورای نگهبان بود. کسانی که 
غرق در فساد اقتصادی هستند، نباید تأیید صالحیت شده و به مجلس 
راه یابنــد. نامزدهای انتخابات مجلس باید تصمیم بگیرند یا مدیریت 

سالم را انتخاب کنند و یا از حضور در مجلس انصراف دهند. 
وی یکی از نقاط ضعف مجلس دهم را ورود نمایندگان به فعالیت های 
اقتصادی و تجاری خواند و گفت: بســیاری از نمایندگان در مجلس 
دهم به دنبال فعالیت های اقتصادی بودند که همین امر موجب فســاد 

اقتصادی آنها شد و شورای نگهبان این افراد را رد صالحیت کرد. 
نماینده ادوار مجلس شــورای اســالمی در رابطه با ارزیابی خود از 
مجلس دهم و شاخصه های مورد نیاز برای تشکیل مجلس قوی مورد 
تأکید مقام معظم رهبری، اظهار کرد: به عقیده من آنچه مهم اســت تا 
مجلس یازدهم کمی متفاوت از مجلس دهم آن را رعایت کند بحث 
اســتقالل است. در جمهوری اسالمی قوا کاماًل مجزا هستند و این به 

معنای همکاری نکردن نیست. 

مشارکت مردم در انتخابات 
شکستی دوباره برای آمریکا است

 نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی تأکید کرد که امروز آمریکا 
سیاســت دلســرد کردن مردم و گرفتن امید را در پیش گرفته و مشــارکت مردم در 
انتخاب نمایندگان خود که از مهم ترین ارکان نظام اســت می تواند پاســخی کوبنده 

برای آمریکایی ها باشد. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــوی بیوک ــل موس ــید ابوالفض س
ضــرورت مشــارکت مــردم در انتخابــات بیــان کــرد: نظــام جمهــوری اســالمی 

ــردم  ــه اســت و م ــی شــکل گرفت ــردم و مردم ســاالری دین ــه رأی م ــران برپای ای
ــر  ــد. از نظ ــتفاده کنن ــود اس ــق رأی خ ــات از ح ــارکت در انتخاب ــا مش ــد ب بای
ــی  ــات شــورای شــهر و حت ــات مجلــس شــورای اســالمی از انتخاب مــن انتخاب
ریاســت جمهــوری نیــز باالتــر اســت، زیــرا نتیجــه انتخابــات راه یافتــن 
ــی)ره(  ــام خمین ــه ام ــه گفت ــت و ب ــالمی اس ــورای اس ــس ش ــه مجل ــی ب گروه

ــرار دارد.  ــور ق ــس در رأس ام مجل
وی در ادامه اظهار کرد: انتخاب نمایندگان مجلس شــورای اســالمی اهمیت زیادی 
دارد. آمریکا 40 ســال اســت که تمامی تالش خود را به کار گرفته تا انقالب را کنار 
بزند و از تمام ابزارهای خود نظیر تحریم، جنگ، مقابله مســتقیم و محاکم بین المللی 

استفاده کرده، اما موفق نشده است. 
موســوی بیوکی تأکید کرد: مردم با مشــارکت حداکثری خود در انتخابات بار دیگر 
آمریکا را شکســت خواهند داد. با انجام اقداماتی می توان میزان مشارکت مردم را در 

انتخابات افزایش داد. 
نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: بنده پیش بینی 
می کنم باالی 50 درصد مردم در انتخابات شــرکت کنند و هرچقدر مشــارکت مردم 
در انتخابات بیشــتر باشــد در مجامع بین المللی و مواضع دیپلمات های ما تأثیرگذار 
بوده و موجب حضور مســتحکم ایران در مجامع بین المللی می شود. مشارکت مردم 

اهمیت باالیی دارد.  گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

نیلوفر بهرمندنژاد «

 با نزدیک شــدن به انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی در اسفندماه امســال، بار دیگر به تدریج 
گفت وگو درباره شــرکت یا شرکت نکردن در آن، 
در میان بازیگران عرصه سیاست، و نه لزومًا مردم، 
در گرفته اســت. در مسأله انتخابات آن چه که مهم 
اســت، انتخاب بهترین گزینه از بین کاندیداهای 
موجود است. به این معنی که الزم است انتخاب ما 
بر اساس بینشی عقالنی باشد به گونه ای که بتوانیم 

از آن در برابر عقل سلیم دفاع کنیم. 
یکی از افراد فعال سیاسی که خودرا رضایی معرفی 
کرد در این باره چنین بیان کرد: میزان مشــارکت 
شــهروندان در انتخابات ، نه تنهــا در ایران، که در 
همه نظام های سیاســی که برگــزاری انتخابات را 
مبنای شــکل گیری فرایندهای تصمیم گیری خود 
قرار داده اند، با میزان اثرگذاری رأی آنها، نســبت 
مستقیم داشــته است. از همین روست که می بینیم 
در مقاطع تاریخی معینی مثل سال های نخست پس 
از پیروزی انقالب مشــروطیت تا کودتای 12۹۹، 
از ســقوط و خروج پهلوی اول در شهریور 1320 
تا کودتای 28 مــرداد 1332 و از پیروزی انقالب 
اسالمی تاکنون، شــاهد حضور فعال تر شهروندان 
هستیم، در نظام های سیاسی مردم  ساالر، ضرورت 
شرکت در انتخابات در یک منظومه حق و تکلیف 
حاکم بر رابطه میان شهروندان و حکومت تعریف 
می شــود. این منظومه، بر اساس رابطه ای دو سویه 

شــکل می گیرد؛ حکومت موظف به حفظ حقوق 
تعریف شــده شــهروندان هم در عرصه عمومی و 
هم در عرصه خصوصی در قانون اساسی و جاری 
در قوانین عادی در جهت برآورده شــدن مطالبات 
عمومی آنان است و شهروندان نیز خود را مکلف 
به پیروی از قوانین و دســتورالعمل های ناشــی از 

آن می دانند. 
حســنی که تمایلی به معرفی شغل خود نداشت به 
خبرنگار همدان پیام گفت: رأی دادن حق ماســت، 
شــرکت در انتخابات یک وظیفه قانونی نیســت، 
چون قرار نیســت کســی به خاطر رأی ندادن، ما 
را تنبیه یا جریمه کند. در واقع رأی دادن یک حق 
است که در صورت تمایل می توانیم از آن استفاده 

کنیم. 
همین امروز مردم زیادی در جهان برای داشتن حق 
رأی می جنگند و عده بسیاری در این راه می میرند. 
امروز در برخی کشــورهای عربی، زنان حق رأی 
ندارند و فعاالن سیاســی و اجتماعی برای احقاق 
این حق تــالش می کنند و در مــواردی هزینه ای 

سنگین می پردازند. 
حاال این حق در کشــور ما وجــود دارد. حقی که 
برای داشتنش تالش کردیم. حقی که برای داشتن 
آن زحمت بسیاری کشیدیم. امروز زنان و مردان، 
مســتقل از زبان و رنگ و قومیــت، حق دارند که 
رأی خــود را در صندوق بیندازنــد و از این حق 

استفاده کنند. 

دانشجوی  که  کســانی  از  یکی 
است  حقوق  ارشــد  کارشناس 
در این بــاره  گفت: برخی مردم 
فکر می کنند که شــرکت نکردن 
در انتخابات، یعنی رأی دادن به 
موجود.  گزینه های  از  هیچکدام 
آن ها فکر می کنند که رأی ندادن 
به معنای اعتراض به فهرســت 
نامزدهــای انتخاباتی اســت و 
دوست دارند صدای اعتراضشان 

شنیده شود. 
 وی در ادامه گفت: هر برگه رأی 
اهمیت دارد ممکن نیست که تمام 
نامزدهای انتخابات مثل هم باشند 

و پیروزی هرکدام از آن ها بر زندگی ما اثر نگذارد. 
حضور مردم و انتخابــات، از مهم ترین المان های 
یک نظام مردم ساالر است. شرایط در هیچ کشوری 
ایده آل نیست. اما حضور مردم موجب می شود که 

یک کشــور رفته رفته به ایده آل 
نزدیک شود. هر رأی خاموش، 
رسیدن به بلوغ کامل سیاسی را 

کند می کند.
یک مدیر بانــک که در یکی از 
کار می کند،  بانک های همــدان 
گفــت: واقعا نمی شــود همه را 
شــناخت اما به آنهایی که نباید 
رأی بدهیم را می شود به راحتی 
شــناخت و آنها را پیــدا کرد. 
به  را  نماینده ای  می خواهیم  اگر 
پارلمان بفرستیم که به فکر مردم 

شهرش و کارهای آنها باشد و
 وظایف نمایندگی خود را انجام 
دهد باید به کســانی کــه رأی بدهیم که اهل زیاد 
خرج کردن و بریز و بپاش های انتخاباتی نیستند. 

آنهایی که در ایام انتخابات هر روز ناهار و شــام 
می دهند، رأی می خرند، ســالن های آنچنانی برای 

مراســم خود رزرو می کنند و هــزار کار دیگر که 
به واســطه آن به صندلی های ســبز برســند قطعا 

نمایندگان خوبی برای مردم نیستند. 
ایــن افراد اگر بــه مجلس بروند بــرای مردم کار 
نمی کنند. آنهــا به مجلس می رونــد تا خرج های 
انتخاباتی شــان را با هزینه کننــدگان صاف کنند. 

باالخره همه اینها بدهی است و باید پاس شود. 
کســی که هر روز شــام و ناهار می دهد و اندازه 
یک ریاســت جمهوری بــرای انتخابات مجلس 
خــرج می کند و تبلیغاتی خارج از عرف شــهر و 
اســتانمان دارد، بیایید این قرار را با هم بگذاریم 
که به او رأی ندهیم. اگر دیدیم از ستاد او، ظرف 
غذاســت که به نقاط مختلف شهر می رود، به او 
رأی ندهیــم. اگر دیدیم کارت هــای هدیه بدون 
حســاب و کتاب پخش می شود به او رأی ندهیم 
و هر کس در شهر خودش می تواند به چشمانش 
اعتماد کند و به آنهایی که نمی خواهد رأی بدهد 

را بشناسد. 

رأی بدهیم یا نه
 مسأله این است!

انتخابــاتازمهمتریــن
نظام یــک المانهــای
شرایط است. مردمساالر
ایدهآل درهیچکشــوری
اماحضورمردم نیســت.
یک که میشــود موجب
ایدهآل به رفتهرفته کشور
نزدیکشــود.هــررأی
بلوغ به رسیدن خاموش،
کاملسیاسیراکندمیکند
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خبر

پویش اجتماعی برای چه بیماری های مؤثر است؟
 مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت معتقد است که اجرای 
پویش های اجتماعی برای هر نوع بیماری  مؤثر نیست و می توان از روش های دیگری 
به جز پویش برای کنترل بیماری های غیرواگیر استفاده کرد. افشین استوار در گفت  وگو 
با ایرنا درباره تأثیر پویش های اجتماعی سالمت بر انواع بیماری های غیرواگیر بیان کرد: 
هــر بیماری یا اقدامی را نمی توان با پویش اجتماعی تحت کنترل قرار داد. به طور مثال 
درباره فشــار خون، نیمی از مردم اطالعی از بیماری خود نداشــتند، اما درباره دیابت 
این طور نیســت و 75 درصد مردم از ابتال به دیابت خود اطــالع دارند.وی ادامه داد: 
بیماری دیابت، آزمایش های عینی و عالئم واضح و آشــکاری دارد. در نتیجه برگزاری 

پویش اجتماعی برای دیابت خیلی نمی تواند به اندازه فشار خون مؤثر باشد.

کانون های قرض الحسنه در مساجد و پایگاه های بسیج 
راه اندازی می شود

 مدیرعامل صندق قرض الحســنه امــداد والیت کمیته امداد امــام خمینی)ره( از 
راه اندازی کانون های قرض الحسنه در مساجد و پایگاه های بسیح سراسر کشور خبر داد.

مجید باجالن در گفت وگو با ایرنا با بیان این که تاکنون جای کانون های قرض الحســنه 
مساجد و پایگاه های بسیج خالی بوده، گفت: با توجه به برنامه ریزی های به انجام رسیده، 

اکنون تفاهم نامه راه اندازی کانون های یادشده در حال انجام است.
وی درباره تســهیالت ارائه شده به مددجویان در ســالجاری نیز اظهارکرد: از ابتدای 
سالجاری تاکنون 2 هزار میلیارد تومان تسهیالت در قالب وام های مسکن، کارگشایی، 

اشتغال و غیره به مددجویان پرداخت شده است.

اختصاص بودجه 150 میلیارد تومانی برای 
دانش آموزان استثنایی در سال 99

 به طور کلی بودجه ای که دولت به مجلس ارائه کرده است حدود 482 هزار میلیارد 
تومان است که 8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. 

رئیــس ســازمان آموزش وپــرورش اســتثنایی کشــورگفت: بخــش تحقیقات و 
آموزش وپرورش باالترین میزان رشــد را در بودجه کشور داشته و این افزایش بیش از 

23 درصد بوده است.
ســیدجواد حســینی در گفت وگو با فارس افزود: بودجه ســازمان آموزش وپرورش 
اســتثنایی درون بودجه آموزش و پرورش قرار گرفته اســت و بخشی از بودجه مانند 

تأمین حقوق پرسنل و مخارج مدارس ازسوی وزارتخانه پرداخت می شود.

بهترین روش درمان اعتیاد چیست؟
 انتخــاب روش درمان، نــوع دارو و میزان آن بایــد تنها ازطریق 
مشورت با پزشــک درمانگر دوره دیده، روانپزشک و... انجام شود و 
اعتماد به سایر افراد ممکن است دردسرهای غیرقابل جبرانی به همراه 

داشته باشد.
رئیس کمیته پژوهش انجمن صنفی مراکز درمان اعتیاد کشور، درمان 
اعتیاد با اســتفاده از داروهای جایگزین به همراه مداخالت غیردارویی 
را بهترین، مؤثرتریــن و مقرون به صرفه ترین روش درمانی می داند و 
می گوید: برای درمان این بیماری چندوجهی باید بر تمامی جنبه های 
پدیدآورنده آن مداخله کرد، به طوری که باید درمان شامل پکیج کاملی 
از مداخالت دارویی و غیردارویی باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای 
فردی، روانی، طبی، خانوادگی، شغلی، قضایی، اقتصادی،... بیمار باشد 
و هر نوع درمانی که حتی یکی از این نیازها را فراموش کند محکوم به 

شکست درمان و عود بیماری در فرد معتاد خواهد بود.
محمدهــادی فــرح زادی در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: طبق 
پژوهش هــای انجام شــده در حوزه درمان اعتیاد، مشــخص شــده 
اســت که کماکان درمان جایگزین با دارو متادون، بوپرنورفین، اپیوم، 
تینکچر،... به همراه مداخالت غیردارویی مشاوره فردی، آموزش بیمار 
و خانواده، مشــاوره خانواده، خدمات مددکاری( بهترین، مؤثرترین و 
مقــرون به صرفه ترین روش درمانی اســت. اثرات این مدل درمان در 
کاهش آســیب اعتیاد، کاهش رفتارهای پرخطر، کاهش بیماری های 
طبی، کاهش جــرم و بزهکاری و افزایش بهره وری فردی، شــغلی، 
خانوادگی و اجتماعی است، اما شرط موفقیت این مدل درمانی، اعتماد 
سیاست گذاران، مسئوالن و خانواده ها به آن است و جامعه ای که این 
مدل درمانی در آن نهادینه شــده باشد افراد آن جامعه آسیب کمتری 

از اعتیاد خواهند برد.
فــرح زادی ادامــه داد: اما نگاه بیشــتر مــردم و حتی مســئوالن و 
سیاســت گذاران بر رویکرد پرهیزمدار اســت و اغلــب قائل به قطع 
مصرف دارو هســتند، حتی در برخی مواقع بــر طوالنی بودن درمان 
بیمــاران خرده می گیرند، این در حالی اســت که فقــط در بیماران با 
وابستگی پایین که هنوز دچار عوارض مصرف مواد نشده اند )هرچند 
تعداد کمی از مصرف کنندگان را شــامل می شوند( باید انتظار درمان 
پرهیزمدار داشت و بالعکس در گروه کثیری از بیماران که با عوارض 
شدید جسمی و روانی و رفتارهای پرخطر همراه است و هرچه طول 
دوره درمان طوالنی تر باشــد احتمال موفقیت در درمان باالتر خواهد 

رفت.
رئیــس کمیته پژوهش انجمــن صنفی مراکز درمان اعتیاد کشــور با 
بیان اینکه با تغییر شــیوه و نوع مصرف مواد از مواد مخدر ســنتی و 
نیمه صنعتی به مواد محرک و توهم زای صنعتی رویکردهای درمانی نیز 
در حال تغییر هســتند، تأکید کرد: درمان های غیردارویی و مشاوره ای 
منسجم تر و قوی تر مانند درمان گروهی ماتریکس، درمان های شناختی 
رفتــاری و درمان های افزایش دهنده تعهد بیمــار در پاکی مورد نیاز 
اســت. تحریک مغناطیسی مغز و همچنین تحریک الکتریکی مغز نیز 
از روش های نوین در درمان اختالل مصرف مواد محســوب می شود. 
استفاده از برنامه های منظم فعالیت فیزیکی و شبکه های اجتماعی در 

درمان وابستگی به مواد موردتوجه پژوهشگران قرار دارد.
بنابــر اظهــارات وی، داروهای مختلفی از گروه هــای مختلف و با 
عملکرد متفاوت در درمان اعتیاد در حال آزمایش است، اما هیچ یک 
نتوانسته اند به اندازه داروی متادون و بوپرنورفین ایمنی باال، عوارض 
پایین و اثربخشی قابل قبولی داشته باشند. انتخاب روش درمان، نوع 
دارو و میزان آن نیز باید تنها از طریق مشــورت با پزشــک درمانگر 
دوره دیده، روانپزشــک و پی اچ دی اعتیاد انجام شــود و اعتماد به 
ســایر افراد ممکن است دردســرهای غیرقابل جبرانی را به همراه 

داشته باشد.

اقتصاد: رونمایی از داالن سود بین بانکی 
 رونمایی در این  روزها رو بورسه!! 

ایران: منابع مالی نامزدها باید مشخص باشد 
 مالی برای نامزدها نمونده همه  رو هزینه تبلیغات کردن!!

همدان پیام: کاندیداها با بنر به مجلس می روند 
  آدم های کله گنده فقط تو بنر جا می شن!!
تجارت: تکذیب هرگونه شایعه استعفا در دولت

 توی این بی شغلی مجبورن با شایعه برای خودشون شغل ایجاد 
کنن!!

جام جم: روزهای زیر صفر آمد 
 نگران نباش روزای خربزه با خیار هم میاد 

همدان پیام: تنور سرد انتخاباتی در استان
 فشار گاز کم شده 

ابتکار: جنگ خودی ها بر سر مجلس 
 جنگ نیست احتماال دارن حالجی یاد می گیرند؟؟!

تجارت: گره زدن چرخ صنعت به پژوهش 
 حواستون باشه با زنجیر گره بزنید!!

جوان: غافلگیری تکراری برف ماقبل تاریخی 
 احتماال نسل ها دارن برمی گردن عقب!! 

افکار: موشک با کالهک هسته ای در ایران وجود ندارد
 آره درسته فعال کاله هسته ای تازه داره بافته می شه!!

خراسان: آوار برف، دپوی خودروها و هراس از ریزش بهمن 
 احتماال خودروها در زیر برف ارزون بشن!!

تجارت: ترامپ از چه کسی شکست می خورد؟
 بدون شرح

شهروند: سهم دو نیمه تهران از بودجه 
  مردم تهران زیاد گریه می کنن بودجه بیشتر می گیرن

قدس: واکسن کرونا 18 ماه دیگر آماده می شود 
 کورونایی ها نمیرید، تا ۱8 ماه دیگه

شروع: الیحه همه پرسی دست خالی دولت را پر نمی کند 
 بدون شرح 

خیریه ها باید در مسیر افزایش بقا 
و کیفیت زندگی حرکت کنند

 معاون کل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد 
که خیریه ها پول خیرین را هزینه می کنند و باید بســنجند و در جایی 
هزینه کنند که افزایش بقا و کاهش مرگ ومیر دهد و یا کیفیت زندگی 

افزایش دهد.
به گزارش ایســنا، ایرج حریرچی بیان کرد: در ســال ۹6 مردم ایران 
از درآمدهای خودشــان یا درآمدهای دولت 137 هزار میلیارد صرف 
سالمت کردند. یعنی 5/8 درصد تولید ناخالص کشور صرف سالمت 
شــده یعنی از هر 12 تومانی کــه ایرانی ها خرج کردند یک تومان آن 
در حوزه سالمت بوده است. اگر خیریه ها بخواهند یک درصد از این 

هزینه ها را تأمین کنند نیاز به مبلغ باالیی است.
وی در ادامه اظهار کرد: در کشــورهای اروپا غربی و آمریکا شــمالی 
خیریه هــا بین 7 الی 14 درصد هزینه های درمــان را بر دوش دارند. 
مسأله دیگری که دارای اهمیت است هزینه کرد منابع است. بنده اگر از 
پول خودم برای کسی هزینه می کنم یا برای درمان بیماری فرد دیگری 
می توانم هر تصمیمی بگیرم اما خیریه ها پول خیرین را هزینه می کنند و 
باید بسنجند و در جایی هزینه کنند که افزایش بقا و کاهش مرگ ومیر 

دهد و یا کیفیت زندگی را افزایش دهد.
معاون کل وزارت بهداشت و درمان تصریح کرد: داروی شیمی درمانی 
را که پزشــکی تجویز کرده اما می دانیم نتیجه ندارد نباید در این مسیر 
هزینه کنیم. باید پزشک را توجیه کنیم که این داروها را تجویز نکنند 
و مریض را توجیه کنیم که درخواســت نکنند. اعتماد مردم به پزشک 

این گونه است که به هرچه بگوید ایمان دارند.
وی در پایان افزود: خیریه ها موظف هستند هزینه ها را در جایی صرف 
کند که درمان مؤثری داشــته باشد. بعضی از اقداماتی که می کنیم باید 
نتایج آن را اندازه گیری کنیم. ما به افرادی که مبتال به افسردگی هستند 
می گوییــم بیا برویم تفریح؛ ثابت شــده اون فرد اصال انرژی ندارد و 
گردش عادی برای او مضر است. هر مداخله فرهنگی را باید سنجید. 

خیریه ها عین خیر هستند و سرمایه های عظیمی هستند.
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انتخابــات مجلس   فرصت زیــادی تا 
باقی نیســت و فعاالن سیاســی و مدنی در 
حــوزه زنان تالش می کنند تا عموم زنان را 
پای صنــدوق رأی بیاورند و با جذب رأی 
آن ها، نمایندگان زن بیشــتری را به مجلس 

بفرستند. 
قرار گرفتــن در روزهایی که حال و هوای 
انتخابات پیچیده شــده در عطر یاس نبوی 
اســت فرصتی را ایجاد کرد تا پای سخنان 
زنانی از قشــر های مختلف جامعه بنشینیم 
که در کالبد های مختلف زنانه از مادر بودن 
تا همســر بودن را تنها با عشق طی می کنند 
و در بیرون از چهاردیواری چنان قدرتی را 
از خــود در جامعه به نمایش می گذارند که 
قطع به یقین برخاســته از اصول اسالمی و 

فاطمی است.
آنچه امروزه شــاکله حضور زنان در جامعه 
را تشکیل داده است شکل گیری این سؤال 
است که باید دید افزایش تعداد زنان ازنظر 
زنــان در موقعیت های اجتماعی و شــغلی 

مختلف چقدر دارای اهمیت است؟
یک پرس وجوی ساده از چندنفر از فعاالن 
مدنی در حوزه زنان و قراردادن نظرات آنها 
در کنار آنچه تعدادی از زنان در شــغل ها، 
ســن ها و موقعیت هــای اجتماعی متفاوت 
گفتند، بیانگر آن است که خواسته های مهم 
آنان شامل بهبود شرایط اقتصادی، وضعیت 
اشــتغال، رفع تبعیض ها و پیگیری حقوق 

زنان است.
بنــا بــر گفتــه اســتاد فلسفســه یکی از 
دانشــگاه های اســتان زنان نیز مانند مردان 
و کل جامعه در درجه نخســت از مجلس 
یازدهم انتظار دارند تا برای حل مشکالت 
اقتصادی کشور حرکت  نابســامانی های  و 

کنند. 
م. ایزدی می افزاید: ایجاد اشتغال و افزایش 
درآمــد خانوارها تا جایی کــه افراد نیازمند 
دیگران نباشــند یکی از اصلی ترین مطالبات 

مردم، به ویژه زنان است. 
وی با بیــان اینکه حفــظ و تقویت کانون 
خانوادگی با حمایت از زنان تأمین می شود، 
عنوان کرد: زنــان امروز جامعه ما باید آگاه 
باشــند و با تدبیر و مدیریت فضای خانه را 
امــن کنند تا جایی که مردان نتوانند خانواده 
را به سادگی با مشــکل طالق و مشکالت 

پس از آن مواجه کنند. 
وی تأکیــد کرد: امنیت روانی در شــغل از 
جمله مطالبات زنان است به ویژه گروهی از 
آنان کــه در بخش خصوصی فعالیت دارند 
متأسفانه رفتارهایی با برخی از زنان در این 
بخش صورت می گیرد کــه زنانگی آنها را 
به چالش می کشــاند، بر این اســاس مردم 
انتظار دارند نمایندگان مجلس از قدرت و 
اختیارات خود برای رفع این مسائل استفاده 

کنند.
وی معتقد است: یک زن به عنوان سرپرست 
و نان آور خانه وقتی در جامعه حضور بهم 
می رســاند به دنبال آن اســت که نان حالل 
وارد خانــواده شــود بنابرایــن ایجادزمینه 
اقتصادی سالمت یکی از وظایف نمایندگان 

مجلس است. 

مجلــسدردورههــایپیــش
انتظاراتزنانرانشناخت

یک فعال مدنی نیز در گفت و گو با خبرنگار 
ما گفت: بر این بــاورم که در مجلس های 
گذشــته نمایندگان حاضر چــه زن و مرد 
نتوانســتند از آنهــا حمایت کننــد، حتی 
نتوانستند بلندگوی مشکالت آنها باشند، نه 
تصویر مناســبی از جایگاه زنان در عرصه 
سیاســت ارائــه کردند و نه توانســتند که 
مطالبات حقوقی و اجتماعی آنها را پیگیری 

کنند.
زهــرا عبدی نصــب افــزود: از نمایندگان 
مجلــس آینده به ویــژه نماینــدگان انتظار 

مــی رود صدای بلنــد و رســای زنان در 
قشــر های مختلف به گــوش همه جامعه 
باشــند تا بتوانند به خواســته ها و نیازهای 
زنان در شــهر و روستا توجه الزم را نشان 
داده و برای مشکالت آنها اقدامات قانونی 

انجام دهند.
وی با بیان اینکه برخی دیگر از خواسته های 
زنان می تواند اصالح قوانین و مقررات در 
کشور باشد، تأکید کرد: متأسفانه در برخی 
قوانین موجود شــاهد نکات تبعیض آمیزی 
هســتیم که انتظار می رود در مجلس آینده 

مورد پیگری قرار گیرد.

تعداد زنان در مجلس ارتباطی به رفع نیازها 
ندارد

یک وکیــل پایه یــک دادگســتری نیز به 
همدان پیام گفــت: مطالبات زنان از مجلس 
شورای اسالمی و برآورده شدن آن، ارتباط 
چندانی با تعداد خانم ها در مجلس ندارد. 

عاطفه. ر می افزایــد: به نظر من نباید خیلی 
حســاس بود کــه تعداد زنــان در مجلس 
افزایش یابد، بلکه اعتقاد دارم موضوع مهم 

اثرگذاری زنان راه یافته به مجلس است. 
ــد از  ــح می ده ــه ترجی ــان اینک ــا بی وی ب
جامعــه حقوقــی نماینــده زنــی از همــدان 
ــد:  ــد، می افزای ــدا کنن ــس راه پی ــه مجل ب
بــه عقیــده مــن زنــان حقوقــدان بــه 
مســائل حقوقــی کشــور در زمینه هــای 
ــد  ــر می توانن ــتند و بهت ــی آگاه هس مختلف

ــند.  ــردم باش ــای م ــخگوی نیازه پاس
ــه  ــی ب ــص حقوق ــرد: تخص ــان ک وی بی
ــر  ــاره تغیی ــد درب ــدگان کمــک می کن نماین
ــر  ــد بهت ــن جدی ــم قوانی ــا تنظی ــن ی قوانی
ــاس  ــن اس ــر ای ــد ب ــل کنن ــر عم و مؤثرت
ــه  ــه ب ــرادی ک ــی اف ــتیم برخ ــاهد هس ش
ــتند،  ــرده هس ــد تحصیل ک ــس می رون مجل
حوزه هایــی  در  آنهــا  تحصیــالت  امــا 
اســت کــه ارتبــاط چندانــی بــا موضوعات 

ــدارد.  ــه ن روز جامع
این اســتاد دانشــگاه همچنین عنوان کرد: 
انتظار جامعه زنان از مجلس آینده بســیار 
جدی است و شــاید بهتر باشد گفته شود 
دیگر مهم نیســت که نماینــده کدام حوزه 
انتخابیه باشند، بلکه مســأله مهم آن است 
که در مجلس با یک نگاه ملی وارد شــوند 
و عمل کننــد و بدانند مجالس محلی مانند 
شــوراها جای موضوعات محلی مثل آب 
و برق و... اســت، اما جایگاه مســائل ملی 
متفاوت اســت و قوانیــن آن باید فراگیر و 

همه گیر باشد. 
وی کــه معتقد اســت نگــرش نماینده ای 
از گروهی از تفکرات جامعه زنان اســت، 
تأکید کرد: زنان از مجلــس یازدهم انتظار 
دارند نگاه جنسیتی به قوانین را از بین برده 
و به عبارتــی اگر قرار اســت قانونی برای 

موضوع اشتغال وضع شود، برای همه مردم 
چه زنان و چه مردان باشد، زیرا تمام مردم 
ایران براساس قانون اساسی حقوق مشترکی 

دارند.
وی با بیــان اینکه برخی قوانین جنســیتی 
به مســائلی مانند اشــتغال اشــاره دارد که 
ازجمله آن اولویــت مردان متأهل یا مردان 
متأهل بچه دار یا مردان در آســتانه ازدواج 
اســت، گفت: امروزه که هزینه های زندگی 
به صورت مشترک از ســوی زنان و مردان 
پرداخــت می شــود و بســیاری از زنــان 
سرپرســت خانوار هستند دیگر جایی برای 
این نگاه وجود ندارد بر این اســاس به طور 
خالصه مطالبه جامعه زنــان، رفع تبعیض 

برمبنای قانون اساسی است.
وی بیان کرد: به دلیل افزایش آگاهی زنان در 
حوزه های مختلف، انتظار داریم که موضوع 
جنســیت در مجلس بعــدی خیلی مطرح 
نباشــد و همه نمایندگان در کنار هم برای 
حل معضالت ملی و بین المللی تالش کنند. 
وی با بیــان اینکه زنان به عنــوان نیمی از 
جامعــه باید با به کارگیــری توانمندی ها و 
تخصص های خود وارد مجلس شــده، در 
کمیســیون ها و فراکســیون ها به کار گرفته 
شوند، عنوان کرد: خواســته ها و مطالبات 
زنان از مجلس آینــده به طور طبیعی، جدا 
از مردان تعریف نمی شــود و بســیاری از 
تقاضاهای زنان و مردان از مجلس یکســان 

است.
ایــن حقوقــدان تصریــح کــرد: تأثیرگــذاری 
مجلــس در حوزه هــای اقتصــادی، سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی و اعمــال نظــارت بــر 
اجــرای قوانیــن توســط همــه دســتگاه های 
اجرائــی در حوزه هــای مختلــف نیــز از 
ــردان  ــان و م ــارات مشــترک زن ــه انتظ جمل
از مجلــس آینــده اســت درواقــع نماینــدگان 
ــردم  ــوش م ــم و گ ــوان چش ــس به عن مجل
ــرای  ــرای اج ــتگاه ها ب ــه دس ــر هم ــد ب بای
ــن  ــند و در ای ــته باش ــراف داش ــن اش قوانی
ــه و  ــی جامع ــای کارشناس ــه از نظره زمین
ســال های  در  اندوخته شــده  تجربه هــای 

گذشــته نیــز اســتفاده کننــد.

به مناسبت گرامیداشت روز زن

مهم ترین مطالبه زنان 
از مجلس رفع تبعیض  است

مهاجرت ، دلیل کمبود فضای آموزشی

 وزیر آموزش وپرورش »مهاجرت های وسیع« را دلیل کمبود فضای 
آموزشی در پایتخت عنوان کرد. 

محســن حاجی میرزایی در پاسخ به این ســؤال که به تازگی برای 50 
مدرســه ناایمن حکم قضائی قلع و قمع صادر شده، چه اقدامی برای 
این مدارس صورت گرفته اســت، گفت: در برخی مناطق، مدارس ما 
ایمن نیســتند و باید مقاوم سازی شوند. البته در حال حاضر مدارسی که 
دایر هســتند، کنترل شده و مشــکلی از این جهت نداریم. در مجموع 
حدود 30  درصد از مدارس کشــور به مقاوم سازی، بازسازی، تخریب 
و نوســازی نیاز دارند که به تدریج تا جایی که امکان داشته باشد، برای 

بهبودی شرایط مدارس تالش خواهیم کرد. 

بهدلیــلافزایشآگاهی
حوزههــای در زنــان
داریم انتظــار مختلف،
کهموضوعجنســیتدر
مجلــسبعــدیخیلی
مطــرحنباشــدوهمه
نماینــدگاندرکنارهم
ملی معضالت حل برای
وبینالمللیتالشکنند.



C M Y K

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

شنبه  26 بهمن ماه 1398  شماره 3694

10

فناوری

خبر

 fanavari@hamedanpayam.com

صداقت با مردم 
سازنده سرمایه اجتماعی است

 معاون وزیر ارتباطات و رئیس ســازمان فناوری اطالعات پس 
از اعالم رسمی مدیران شرکت »علی بابا« به حمله هکری و سرقت 
اطالعات کاربران این شــرکت تأکید کرد: »صداقت با مردم خود 

نشانه یک سرمایه اجتماعی است؛ و هم سازنده آن سرمایه«
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، روز گذشــته مدیرعامل شرکت فروش اینترنتی 
خدمات مسافرتی »علی بابا« از حمله هکرها به سرورها شرکت و 

سرقت اطالعات کاربران »علی بابا« خبر داد. 
مدیرعامل »علی بابا« در توییتی دراین باره نوشت: »متأسفانه تعدادی 
از ســرورهای »علی بابا« موردحمله هکرها قرار گرفته و به برخی 
اطالعات کاربران و ســورس کدها دسترسی پیدا کردند. تیم امنیت 
»علی بابــا« اقدامــات الزم را انجام داده و با توجه به ســرنخ های 
موجود، این موضوع از طریــق نهادهای ذی ربط در حال پیگیری 

است.«
  مســعود طباطبایــی، ادامــه داد: »مســئولیت ایــن رخــداد را 
می پذیریــم و از کســانی کــه بــه نحــوی آســیب دیدنــد، 
ــت  ــواره اولوی ــات هم ــم. حفاظــت از اطالع ــی می کن عذرخواه
ــه  ــم ک ــما می ده ــه ش ــان را ب ــن اطمین ــت. ای ــوده و هس ــا ب م
اقدامــات الزم بــرای جلوگیــری از تکــرار ایــن اتفــاق صــورت 
از حریــم  بیشــتر در جهــت حفاظــت  باقــدرت  گرفتــه و 

ــت.« ــم رف ــش خواهی ــران پی ــی کارب خصوص
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات و رئیس 
ســازمان فناوری اطالعات در واکنش به اعالم این خبر توســط 
مدیرعامل »علی بابا« در توییتر نوشت: »صداقت شما و همراهی تان 
برای رشــد و توسعه امنیت نشــانه ای از تعهد شماست. همین که 
پنهان کاری رویه شــما نیســت و تعهد به شناسایی مشکل و رفع 
آن دارید، نقطه آغازین توســعه را نشان داده اید. صداقت با مردم 
خود نشانه یک سرمایه اجتماعی است؛ و هم سازنده آن سرمایه.«

مجید حسینی نژاد، بنیان گذار »علی بابا« هم دقایقی بعد ضمن انتشار 
تصویری از بیانیه رســمی »علی بابا« در رابطه با این حمله، افزود: 
»همیشه پشت هر رو دست خوردنی؛ جایی برای یادگیری و رشد 
هست، صمیمانه عذر می خواهم و مطمئنم که تیم عالی تکنولوژی 
و امنیت »علی بابا« با یادگیری از این اتفاق امنیت را به طور بی اندازه 
چشمگیری باالتر می برد و شما ما را یادگیرنده، اهل رشد و توسعه 

خواهید یافت.«
هنوز از وســعت و جزییــات اطالعات لو رفتــه کاربران در این 
پلتفرم چیزی اعالم نشــده اما طبق اعالم علی بابا، قرار اســت در 
اطالعیه های بعدی اخبار تکمیلی بیشتری درباره این حمله منتشر 

شود. 
هفتــه پیش هم در حمله گســترده هکرهــا، بزرگ ترین حمله 
اینترنتی به زیرســاخت های کشــور را انجام گرفت و موجب 
ایجاد اختالل چند روزه در اینترنت ایران شــد. شهریور امسال 
نیــز برخی وب ســایت های عرضه کننــده  ارز دیجیتال ازجمله 
ارزجــو، اول پرداخــت و excoino با حمالت بی ســابقه ی 
ســایبری و تهدید اخاذی مواجه شــدند تا بــه ازای دریافت 
وجــه، حمالت منع ســرویس توزیع  شــده )DDoS( به این 

متوقف شود.  وب سایت ها 

راه اندازی مرکز توسعه نوآوری 
هوش مصنوعی در کشور

 وزیر ارتباطات ایران از راه اندازی مرکز توسعه نوآوری هوش مصنوعی 
ایران در هفته آینده خبر داد. 

به گزارش اسپوتنیک، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران "نبود توان 
پردازشــی و داده ها" را دو چالش اساسی توسعه هوش مصنوعی در ایران 

دانست. 
محمدجــواد آذری جهرمــی در حســاب توئیتری خود نوشــت: هوش 
مصنوعی، محرک پرقدرت پیشــرفت در آینده اســت. دانشمندان هوش 

مصنوعی پرتوانی در ایران داریم اما نبود توان پردازشــی و داده ها، به ویژه 
داده های دولتی، 2 چالش اساسی توسعه این صنعت در کشور است. برای 
رفع این 2 چالش، »مرکز توسعه نوآوری هوش مصنوعی ایران« هفته آینده 

راه اندازی خواهد شد. 
وزیر ارتباطات ایران افزود: این مرکز با مدیریت پژوهشــگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات و با همکاری وزارت علوم و مشــارکت دانشــگاه های 
شریف، تهران و امیرکبیر و به یادبود همه ی جانباختگان هواپیمای اوکراینی 

راه اندازی خواهد شد. 
منتظر سایر دانشگاه ها هم هستیم. این مرکز نقش مهمی در توسعه اقتصاد 

دیجیتال خواهد داشت. 

FBI مدعی جاسوسی های فناورانه چینی ها شد

 پلیس فدرال آمریکا در حال تحقیق در مورد بیش از هزار مورد انتقال غیرمجاز فناوری از این کشــور به چین 
است. از همین رو FBI وارد عمل شده و قصد دارد مانع از تکرار چنین رویدادهایی شود و در مورد موارد مشابه 

نیز تحقیق کند تا دریابد چگونه از انتقال غیرمجاز فناوری های خود به چین جلوگیری کند. 
FBI می گوید: از 4 سال گذشته با همکاری وزارت دادگستری آمریکا در حال تحقیق در این زمینه بوده و امیدوار 
است شرکت های خصوصی و نهادهای علمی و دانشگاهی در آمریکا همکاری های خود با دولت را به منظور تسریع 

به نتیجه رسیدن تحقیقات دولتی جدی تر بگیرند. 
به گزارش ویجیاتو، پلیس آمریکا فناوری های منتقل شده به صورت غیرمجاز به چین را در 56 حوزه مختلف دانسته 

و تعداد آنها را بیش از هزار مورد اعالم کرده است. 

فرایند

ارتباط با ما:
08138264433

admin:
@HPayamonline

 رژیم مدیترانه ای بر اســاس غذاهای 
سنتی که مردم در کشورهایی مانند ایتالیا 
و یونان در دهــه ی ۱۹۶۰ می خوردند، 
پایه گذاری شــده اســت. طبق گفته ی 
محققان این مردم بسیار سالمت بودند و 
خطر ابتال به بسیاری از بیماری های مرتبط 

با سبک زندگی در آن ها کم بود.
رژیممدیترانهایچیست؟

بــه طور کلی می توان گفــت رژیم غذایی 
مدیترانــه ای از مواد گیاهی ســالم و مواد 
حیوانی کمتری تشکیل شــده است و در 
این برنامه مصرف ماهی و غذاهای دریایی 
حداقل 2 بار در هفته پیشنهاد می شود. این 
رژیم سطح کلسترول و فشار خون را بهبود 
می بخشــد و از آنجایی که این 2 از عوامل 
خطرناک برای بیماری های قلبی محسوب 
می شــوند، می تواند برای سالمت قلب هم 

مفید باشد. 
این رژیم مصــرف موادمغذی گوناگون را 
در فرد تشــویق و مصرف مــواد فرآوری 
شــده و شــیرین حاوی قند مصنوعی که 
اغلب کالری زیادی دارند را محدود می کند. 
به همین دلیل رژیــم مدیترانه ای با ترویج 
سبک زندگی ســالم موجب کاهش وزن 
می شود. پس راهکارهای رژیم مدیترانه ای 
برای الغری را در ذهن داشته باشید. سبک 
زندگی مدیترانه ای مــوارد دیگری غیر از 
تغذیه مثل فعالیت های فیزیکی، سهیم شدن 
غذا با دیگــران و لذت از زندگی را نیز در 

بر می گیرد. 
اصــولاصلــیرژیــمغذایی

مدیترانهای
مصــرف کنید: صیفی جات، میــوه، آجیل 
و مغز دانه، حبوبات، ســیب زمینی، غالت 
کامل، نان، سبزیجات، ادویه، ماهی، غذاهای 

دریایی و روغن زیتون فرابکر. 
به مقدار متوســط مصرف کنیــد: ماکیان، 

تخم مرغ، پنیر و ماست. 
به مقدار محدود مصرف کنید: گوشت قرمز. 
مصرف نکنید: نوشــیدنی های شیرین شده 
با قند، قند افزودنی، گوشت فرآوری شده، 
غالت تصفیه شــده، روغن تصفیه شده و 

مواد غذایی فرآوری شده. 
ازمصرفاینموادغذاییناسالم

پرهیزکنید
بــرای دنبال کــردن رژیــم مدیترانه ای از 
مصرف موادغذایی و ترکیبات ناســالم نام 

برده شده اجتناب کنید:
■  قند افزودنی: ســودا، آب نبات، بستنی، 

شکر
■  غالت تصفیه شده: نان سفید، ماکارونی 

تهیه شده از گندم تصفیه شده 
■  چربی ترانس: یافت شده در مارگارین و 

موادغذایی فرآوری شده گوناگون 
■  روغن تصفیه شده: روغن سویا، روغن 

کانوال، روغن پنبه دانه
■  گوشت فرآوری شده: انواع سوسیس و 

کالباس 
■  دیگــر موادغذایی فرآوری شــده: هر 
ماده غذایی دارای برچســب »کم چرب« یا 
»رژیمی« و مواد تولید شده کارخانه ای مثل 

کنسروها. 
در زمان خرید هر ماده غذایی برچسب آن 
را بــا دقت بخوانیــد و از خرید و مصرف 

ترکیبات ناسالم دوری کنید. 
موادغذاییقابلمصرفدررژیم

مدیترانهای
چنانچــه قصد دارید رژیــم مدیترانه ای بر 
پیــش ببرید، باید رژیــم غذایی خود را بر 
اساس این مواد غذایی سالم و فرآوری شده 

برنامه ریزی کنید:
■  صیفی جــات: گوجه فرنگــی، بروکلی، 
کلم کیل، اســفناج، پیاز، گل کلــم، هویج، 

کلم بروکسل، خیار. 
■  میوه: ســیب، مــوز، پرتقــال، گالبی، 
توت فرنگی، انگــور، خرما، انجیر، خربزه، 

هلو. 
■ آجیل و مغزدانه: بــادام، گردو، ماکادمیا، 
فندق، بادام هندی، تخمه آفتابگردان، تخمه 

کدو. 
■  حبوبات: لوبیا، نخودفرنگی، عدس، دال 

عدس، بادام زمینی، نخود. 
■  صیفی جــات غــده ای: ســیب زمینی، 

سیب زمینی شیرین، شلغم. 

■ غالت: جو دوسر، برنج قهوه ای، چاودار، 
جو، ذرت، گندم ســیاه، گندم کامل، نان و 

ماکارونی تهیه شده از غالت کامل. 
■ ماهــی و غذاهــای دریایی: ســالمون، 
ساردین، قزل آال، ماهی تن، ماهی خال خالی، 

میگو. 
■  ماکیان: مرغ، اردک، بوقلمون. 

■  تخم پرندگان: تخم مرغ، تخم بلدرچین 
و تخم اردک. 

■  سبزی و ادویه جات: سیر، ریحان، نعناع، 
رزماری، مریم گلی، جوز هندی، دارچین، 

فلفل. 
■  چربی سالم: روغن زیتون فرابکر، زیتون، 

آووکادو و روغن آووکادو. 
نوشــیدنیهایقابلمصرفدر

رژیممدیترانهای
در ایــن رژیــم آب به عنــوان اصلی ترین 
نوشــیدنی به شمار می رود. نوشیدن قهوه و 
چای هم در رژیــم مدیترانه ای کامال قابل 
قبول است ولی باید از نوشیدنی های شیرین 
شده و آبمیوه ها پرهیز کنید زیرا حاوی قند 

زیادی هستند.  
میان وعده های سالم در رژیم مدیترانه ای

در این رژیم نیاز به مصرف بیش از 3 وعده 

نخواهید داشــت. ولی اگر در ساعات بین 
وعده های اصلی احساس گرسنگی داشتید، 
می توانید از میان وعده های سالم پیشنهادی 

مصرف کنید:
یک مشــت آجیل، یک تکه میوه، هویج، 
بری هــا و انگور، غــذای باقی مانده از روز 
گذشته، ماســت یونانی، برش های سیب با 

کره بادام
دررستورانچهکنیم؟

نگران نباشــید؛ حتــی اگر قرار اســت با 
دوستان و خانواده خود به رستوران بروید 
هم می توانید بــا رعایت چند نکته، غذایی 
ســفارش دهید که در رژیم مدیترانه ای جا 

داشته باشد:
■  بــه عنوان وعده اصلــی ماهی و غذای 

دریایی سفارش دهید. 
■  از کارکنان رســتوران بخواهید که غذای 
مورد نظرتان را با روغن زیتون فرابکر سرخ 

کنند. 

 ■  فقط نان غالت کامل بخورید و به جای 
کره از روغن زیتون استفاده کنید. 

برایشروعرژیم اولیه اقدامات 
غذاییمدیترانهای

بــرای خریــد ســعی کنید تمــام محیط 
سوپرمارکت و فروشگاه را جستجو کنید 
تا مواد غذایی مورد نظرتان یافت شــود. 
همیشه سعی کنید محصوالتی را بخرید که 
کمترین میزان فرآوری روی آنها انجام شده 
باشد. برای این منظور محصوالت ارگانیک 
بهترین انتخاب هســتند ولی معموال برای 
پرداخت  بیشتری  باید هزینه  خریدشــان 
کنید. پس برای شــروع رژیم مدیترانه ای 
باید صیفی جات، میوه، سبزیجات یخ زده، 
غالت، حبوبات، آجیل، ماهی، میگو، پنیر، 
ماست یونانی، مرغ، تخم مرغ غنی از امگا 

3، زیتون و  روغن زیتون فرابکربخریم.
بهترین راه حــل برای مصرف موادغذایی 
ســالم آن اســت که بر وسوســه خرید 

بستنی،  مثل ســودا،  ناسالم  خوراکی های 
آب نبات، شــیرینی، نان سفید، بیسکویت 
شــور و مواد غذایی فرآوری شــده غلبه 
کنید. زمانی که این موارد را در خانه نداشته 
باشــید، چاره ای جز مصرف مواد ســالم 

ندارید. 
کالمآخر

به گزارش مجله سالمت، با وجود این که 
هیچ رژیم مدیترانه ای کامل تعریف شــده 
و مشــخص وجود ندارد، هدف آن است 
که مــواد گیاهی ســالم بیشــتری را در 
برنامه غذایی خود قرار دهید و محصوالت 
حیوانی و لبنی کمتری مصرف کنید و در 
این دســته هم تمرکز بیشــتر بر ماهی و 
غذاهای دریایی داشته باشید. پس از این که 
رژیم مدیترانــه ای را دنبال کنید، حتما در 
انتهای روز احســاس سالمت و رضایت 
بیشــتر و نســبت به خود حــس بهتری 

خواهید داشت. 

جهش بزرگ
ازبکستان برگزیده ی 

2019 اکونومیست
اکونومیســت طبق ســنت   مجله 
همیشگی خود که به انتخاب کشورهای 
برگزیده دست می زند، این بار ازبکستان 
را به عنوان کشور برگزیده سال معرفی 

کرد. دلیل اصلی ایــن انتخاب به طور 
خالصه چنین عنوان شــده اســت که 
هیچ کشــوری در یک ســال گذشته، 
چنین پیشرفتی را از لحاظ اصالحات 
اقتصادی و دیگر اصالحات مرتبط به 

خود ندیده است. 
به گــزارش تجارت فردا، ازبکســتان 
پنجمیــن صادرکننده بزرگ و هفتمین 

تولیدکننــده بزرگ پنبه در دنیاســت، 
نامناسب موجب  اما روش های کشت 
کاهــش کیفیــت خــاک و همچنین 
هدررفت منابع آب شده است. اقتصاد 
این کشــور همچنین به صادرات گاز 
طبیعی و طال متکی است. در واقع طال 
از غنی ترین منابعی است که در کشور 

ازبکستان یافت می شود. 

تولید ناخالص داخلی در ازبکســتان 
حــدود 50 میلیــارد دالر ارزیابــی 
کاری  نیروی  وضعیت  اســت.  شده 
به شــکلی است که  ازبکســتان  در 
بیش از 17 میلیــون نفر از جمعیت 
32میلیونی در این کشــور مشــغول 
بــه کار هســتند. نرخ بیــکاری در 

ازبکستان کم است. 

رژیم غذایی مدیترانه ای 
برای الغری و سالمت
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اعتراض پرسپولیس 
به داوری دیدار با الدحیل 

 پرسپولیس نســبت به داوری دیدار با الدحیل به طور رسمی به 
کنفدراسیون آسیا )AFC( اعتراض خواهد کرد.

باشــگاه پرسپولیس با ارســال فیلم ویدیوی 2 اشتباه تأثیرگذار داور 
دیدار با الدحیل، مراتب اعتراض رسمی خود به کنفدراسیون فوتبال 
اســیا را اعالم  خواهد کرد و ویدیویی از اشتباهات داوران در فصل 

گذشته نیز ارسال می شود.
به گفته برخی کارشناسان داوری، داور دیدار پرسپولیس-الدحیل با 
نادیده گرفتن خطای مانزوکیچ روی نادری نقش مهمی در رســیدن 
حریف به گل زودهنگام داشــت. برخی کارشناسان تأکید داشتند که 
بازیکن الدحیل در دقیقه 41 به خاطر خطای خشــن روی ترابی باید 

اخراج می شد.

قائدی با استقالل به کویت رفت

 تیم اســتقالل برای مصاف با االهلی عربستان روز گذشته راهی 
کویت  شــد و این در حالیست که با نظر ســرمربی این تیم، مهدی 

قائدی نیز آبی ها را در این سفر همراهی می کند.
آبی هــای پایتخت در دومیــن دیدار خود در مرحلــه گروه ۹ لیگ 
قهرمانان 2020 آســیا در کویت به مصاف االهلی عربستان می روند 
و با نظــر فرهاد مجیدی چند بازیکن اســتقالل که به تازگی دوران 
مصدومیت خود را پشــت ســر گذاشــته اند نیز در این سفر حاضر 
هســتند تا در تمرینات آبی ها پیش از نبرد با االهلی حضور داشــته 

باشند.
امــا موضوعی که به احتمال زیاد برای هواداران باشــگاه اســتقالل 
اهمیت دارد این اســت که مهدی قائدی که در دیدار مقابل الشرطه 
عراق با مصدومیت مواجه و مجبور به ترک زمین شد، با تأیید کادر 

پزشکی در این سفر آبی ها را همراهی می کند.
بازی تیم های اســتقالل و االهلی روز دوشــنبه 28 بهمن ماه برگزار 

می شود.

امروز نشست خبری سرمربی تیم ملی 

 نخستین نشست سرمربی تیم ملی فوتبال امروز شنبه 26 بهمن ماه 
در هتل آکادمی فوتبال برگزار می شود.

ــال  ــی فوتب ــرمربی تیم مل ــکوچیچ، س ــری دراگان اس ــت خب نشس
ــال  ــر هتــل آکادمــی فوتب بزرگســاالن امــروز در ســالن آمفــی تئات

برگــزار خواهــد شــد.

رونالدو ناجی یوونتوس شد

 مهاجــم یوونتوس بــا گلزنی اجازه نداد تیمــش برابر میالن در 
نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا شکست بخورد. 

دومیــن دیــدار رفــت مرحلــه نیمه نهایــی جــام حذفــی ایتالیــا بیــن 
میــالن و یوونتــوس برگــزار شــد کــه 2 تیــم بــه تســاوی یــک بــر 

یــک دســت یافتنــد. 

انتخاب ۴ پینگ پنگ باز ایرانی برای کسب 
سهمیه المپیک 2020

 اســامی 4 پینگ پنگ باز اعزامی ایران به مسابقات انتخابی المپیک 
مشخص شد.

به گزارش ایســنا، نفرات اعزامی تنیس روی میز به مسابقات انتخابی 
المپیک مشــخص شدند که بر این اســاس برادران عالمیان در بخش 
مردان و ندا شهسواری و شیما صفایی در بخش بانوان به این مسابقات 

اعزام می شوند.
 مسابقات انتخابی المپیک تایلند 18 تا 24 فروردین ۹۹ برگزار می شود. 

برنامه مسابقات والیبال ایران 
در المپیک مشخص شد

 برنامه مســابقات تیم ملی والیبال ایران در مرحله گروهی بازی های 
المپیک 2020 توکیو مشخص شد.

تیم ملــی والیبال ایــران در مرحله گروهی المپیک بــا تیم های ژاپن، 
لهستان، ایتالیا، ونزوئال و کانادا هم گروه است. در گروه دوم مسابقات 
نیز تیم های برزیل، فرانســه، روسیه، آمریکا، آرژانتین و تونس رقابت 

می کنند.
برنامه مسابقات تیم ملی والیبال ایران در مرحله گروهی این 

مسابقات، به وقت تهران، به شرح زیر است:
......................................  ایران-لهستان شنبه 4 مرداد ۹۹ ساعت 15:10
...................................  ایران-ونزوئال دوشنبه 6 مرداد ۹۹ ساعت 4:30
...................................  ایران-کانادا چهارشنبه 8 مرداد ۹۹ ساعت 4:30
جمعه 10 مرداد ۹۹ ساعت 15:10.....................................  ایران-ایتالیا
یکشنبه 12 مرداد ۹۹ ساعت 15:10....................................  ایران-ژاپن
4 تیم برتر هر گروه به مرحله یک چهارم نهایی صعود می کنند و در این 

مرحله به صورت ضربدری به مصاف هم می روند.
تیم ملی ایران پیش از این فقط در المپیک 2016 ریو حضور داشت که 
پس از صعود از مرحله گروهی، در مرحله یک چهارم نهایی مقابل ایتالیا 

باخت و حذف شد.

سلیمی برای قضاوت در انتخابی المپیک 
در پاریس

 فدراسیون جهانی کاراته از سلیمی برای قضاوت در آخرین رقابت 
کسب سهمیه المپیک در پاریس دعوت کرد.

به گزارش فدراســیون کاراته، فدراســیون جهانی کاراته با ارسال نامه 
رســمی از جواد ســلیمی رئیس کمیته داوران و عضو شورای داوران 
آسیا و جهان دعوت کرد در آخرین رقابت های انتخابی کسب سهمیه 

المپیک 2020 که در پاریس برگزار می شود، حضور یابد.
این مســابقات از 17 تا 21 اردیبهشت ماه 13۹۹ در سالن برسی شهر 

پاریس برگزار می شود.
خاویر اسکاالنته )رئیس( از سوئد، روبرت هامارا از نروژ، فریبا مدنی از 
آمریکا، منصور السطان از کویت، رافائل اورتگا از فرانسه، کازو تاکاشی 
از ژاپن، جواد سلیمی از ایران، اوگور کوباش از ترکیه، جوزپه زاگارو از 
ایتالیا، گیدو عبدا... از گواتماال، مایکل هوانگ از چین تایپه، ماجون تین 
از چین، خوان آنتونیو والســکو از اسپانیا، پیرکو هینان از فالند، عماد 
السرســی از مصر و رولند لوینگر از آلمان به عنوان داور این مسابقات 
هستند. این 17 داور دعوت شده داوران رسمی المپیک 2020 هستند 
که می بایست پس از اتمام مسابقات پاریس 3 روز در کالس کارگاه های 

عملی حضور داشته باشند.

عصبانیت کلوپ از دست مصری ها

 مصری ها موجب عصبانیت شدید یورگن کلوپ شده اند زیرا آنها 
اصرار دارند محمد صالح در المپیک توکیو برای این کشور بازی کند.

فدراســیون فوتبال مصر قصد دارد از حضور محمد صالح، ســتاره 
لیورپــول در ترکیب تیم زیر 23 ســاله های این کشــور در بازی های 
المپیک تابستانی 2020 توکیو استفاده کند. شاکی غریب، سرمربی تیم 
زیر 23 سال های مصر گفته است که صالح یکی از 3 ستاره باالی 23 

سال این کشور در بازی های المپیک خواهد بود.
مســابقات فوتبال المپیک از یک مردادماه ســال 13۹۹ تا 18 مردادماه 
برگزار می شــود. در همین تاریخ قرار اســت مســابقات فصل آینده 
لیگ برتر انگلیس هم آغاز شــود. یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول در 
مورد احتمال رفتن ســتاره مصری تیمش به المپیک گفته بود: صالح 
هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته است. المپیک رویداد جالبی است، 

اما برای ما این موضوع خیلی جالب نخواهد بود.

»عسگری« نخستین المپیکی کاراته ایران

 »بهمن عسگری« با راهیابی به دیدار رده بندی لیگ برتر کاراته وان 
دبــی و افزایش امتیازاتش در رنکینگ جهانی، ســهمیه المپیک 2020 

خود را قطعی کرد.
عسگری که در سال های گذشته مدال های مختلفی در وزن منهای 75 
کیلوگرم کسب کرده است، دیروز )جمعه( در لیگ برتر کاراته وان دبی 

به دیدار رده بندی رسید. 
وی پیش از این نیز صدرنشــین رنکینــگ جهانی در این وزن بود و با 
توجه به نتایج به دســت آمده لیگ کاراته وان دبی در این وزن، سهمیه 
عسگری برای المپیک توکیو قطعی شد و نخستین المپیکی کاراته ایران 

لقب گرفت.
همچنین در بخش مردان و در ســنگین وزن، سجاد گنج زاده و ذبیح ا.. 
پورشیب شرایط بسیار خوبی برای کسب سهمیه دارند که طبق قانون 
یکی از این 2 نفر که امتیاز بیشتری در پایان رقابت های گزینشی داشته 
باشد، به المپیک توکیو می رسد. در بخش زنان نیز، حمیده عباسعلی و 

سارا بهمنیار در آستانه کسب سهمیه المپیک هستند.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان:
چاره ای به جز پیروزی 

برابر اترک بجنورد نداشتیم
 در دیدار برابر اترک بجنورد در هفته هجدهم تیم شــهرداری همدان 

چاره ای به جز کسب پیروزی نداشت. 
سرمربی تیم فوتبال شــهرداری همدان با اعالم این خبر گفت: باتوجه به 
نتایج هفته های گذشــته، در این هفته و در مصاف برابر اترک بجنورد تنها 
به دنبال کســب 3 امتیاز بودیم. پیروزی در برابر اترک بجنورد از نان شب 
هــم برای ما واجب تر بود تا بتوانیــم از نظر امتیاز فاصله خود را با باالی 

جدول رده بندی کم کنیم. 
هادی گل محمدی اظهار کرد: در این دیدار بازی را هجومی آغاز کردیم 
و خوشبختانه در نیمه نخست هم خیلی زود به گل رسیدیم و در نهایت 
2 بر یک به پیروزی رســیدیم و3 امتیاز شــیرین این بازی را تصاحب 

کردیم. 
وی با اشــاره به دیدار فردای تیم فوتبال شــهرداری گفــت: فردا با تیم 
شــهرداری فومن بازی داریم این تیم در قعر جــدول قرار دارد و چیزی 

برای از دست دادن ندارد و همین شرایط کار را برای ما سخت می کند. 
گل محمــدی افزود: اما برای ادامه روند پیروزی های خود به فومن ســفر 

می کنیم و تمام تالش خود را می کنیم با دست پر بازگردیم. 

وی با اشاره به لزوم حمایت های مالی در هفته های حساس از تیم فوتبال 
شــهرداری همدان گفت: برای باال رفتن روحیه بازیکنان باید پاداش ها و 
درصدی از قراردادهای بازیکنان به موقع پرداخت شود تا با روحیه باال در 

هفته های حساس به میدان برویم. 
ســرمربی تیم فوتبال شــهرداری همدان خاطرنشــان کرد: امیدواریم با 
حمایت های شــهردار، اعضای شورای اسالمی شــهر همدان و سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان به زودی مطالبات بازیکنان 

پرداخت شود. 
شایان ذکر است که بازی 2 تیم، به دلیل بارش سنگین برف در رشت این 

دیدار لغو و به روز چهارشنبه 30 بهمن ماه موکول شد. 

سلیمان رحیمی «

 ایــن روزهــا از اردوی پــاس خبرهای 
ناخوشــایندی به گوش می رســد و شــنیده 
می شــود که قرار اســت پاس بــه تنظیمات 

کارخانه برگردد. 
شنیده ها حکایت از آن دارد که متولیان استانی 
پاس از اداره این تیم خســته شده اند و قصد 
دارند که به طریقی این تیم را از ســر خود باز 

کنند. 
پــاس هزینه های باالیی دارد و هیچ منبعی نیز 
برای تأمین این هزینه ها تعریف نشده است و 
در چند ســال گذشته به سختی امورات خود 
را گذرانده است. مشکالت اقتصادی کشور و 
استان از یک سو و تعریف نشدن منبع درآمدی 
برای پاس از ســوی دیگر موجب شده تا این 
تیم با چالش روبه رو شود و برای ادامه حیات 

با مشکالت فراوانی روبه رو است. 
پاس امســال روند یکنواختی داشــته است و 
از همان هفته های آغازیــن، خود را به عنوان 
یکی از مدعیان صعود مطــرح کرد و رقابت 
شانه به شــانه ای با چوکای تالــش به رهبری 

فرشاد پیوس دارد. 
این تیم که فصل را با احمد جمشیدیان مربی 
بومی خود آغاز کرد و در نیم فصل نخســت 
به رغم مشــکالت و نارســایی ها موفق شد 
امتیازات الزم را کسب و خود را به عنوان یک 
تیم مدعی معرفی کند اما نارســایی ها و وعده 
و وعید مسئوالن موجب شد تا جمشیدیان از 
این تیم جدا شــود و دستیار نخست وی علی 
قربانی هدایت پاس را بــر عهده بگیرد و راه 
جمشدیان را در این تیم در نیم فصل دوم ادامه 

بدهد. 
البتــه متولیان پاس با تمــام کمبودها در حد 
متعارف به این تیــم کمک کرده اند و بیش از 
یک میلیارد به حســاب این تیم واریز کرده اند 
اما قســمت اعظم این بودجه برای تســویه 

حساب به بازیکنان سابق پرداخت شده است. 
مسئوالن استان که دریافته اند توان اداره تیم را 
ندارند و دیگر نمی توانند از پس هزینه های این 
تیم برآیند تدابیری اندیشیده اند تا از بار مالی 
تیم بکاهند و بازگشت به تنظیمات کارخانه در 

دستور کار آنها قرار گرفته است. 
شنیده های ما حکایت از آن دارد که استان در 
حال رایزنی با نیروی انتظامی اســتان است تا 
ایــن تیم را به خانه اصلی خــود بازگرداند و 
نیروی انتظامی استان مسئولیت تیم داری پاس 

را بر عهده بگیرد. 
هنوز رایزنی دربــاره چگونگی این واگذاری 
توســط متولیان ورزش اســتان ادامه دارد اما 
برای ســود بردن از نیروی ســرباز بازیکن و 
کاســتی از برخی هزینه هــا واگذاری پاس به 
نیروی انتظامی استان در دستور کار قرار دارد. 
امیدواریــم که در این معامله منابع تیم فوتبال 
پاس آسیب نبیند و این تالش ها به شکوفایی 

پاس بزرگ و رســیدن به جایگاه اصلی خود 
منجر شود. 

این واگذاری اثرات مثبت و منفی زیادی دارد 
و باید کارشناسانه انجام شود و هواداران و تیم 

قهرمان آسیا آسیب نبیند. 
متولیان اســتان نباید صددرصد تیم را واگذار 
کنند و بایستی طوری به توافق برسند که پاس 
از امکانات نیروی انتظامی استان بهره مند شود 
و به عنوان یک تیم مردمــی نیز باقی بماند و 
طوری رفتار نشود که برای منتقدان و دشمنان 

قسم خورده پاس خوراک جمع کنیم. 
این رایزنی ها در سکوت ادامه دارد و احتماالً 
فصل آینده ورزشگاه مفتح نیز به طور کامل در 

اختیار پاس قرار خواهد گرفت. 
تیم پــاس وقتی از تهران به شــهدای همدان 
واگذار شــد نیروی انتظامی کشور به این باور 
رســید که توان تیم داری حرفه ای را ندارد و 
با داشــتن امکانات باال در تهــران در نهایت 

پذیرفت که پاس از بدنه نیروی انتظامی جدا و 
به همدان منتقل شود. 

حال چگونه پس از گذشــت بیش از یک دهه 
دوباره نیروی انتظامی آن هم در مقیاس کوچکتر 
در استان تمایل به تیم داری و تحت پوشش قرار 

دادن پاس را دارد، بر ما پوشیده است. 
البته اگر هدف تنها ســود بردن از امکانات 
نیروی انتظامی باشــد فکر بدی نیســت و 
ســود بردن از بازیکنان سرباز نه تنها از بار 
مالی تیم می کاهد بلکــه می تواند بازیکنان 
شــاخصی را جذب کند تــا راه پاس برای 
بازگشــت به لیگ برتر هموار شــود و این 
مســتلزم این اســت که این انتقال به سود 
منافع فوتبال پاس و اســتان باشد و قرارداد 

نشود.  بسته  ترکمنچای 
انشــاءا... در آینــده زوایای بیشــتری از این 
واگذاری را به اطالع دوستداران ورزش استان 

خواهیم رساند. 

بازی شهرداری به تعویق افتاد
 بارش برف ســنگین در رشت دیدار 2 تیم شــهرداری فومن برابر 

شهرداری همدان را به تعویق انداخت.
رقابت های لیگ دسته دوم کشور از فردا آغاز می شود و هفته نوزدهم با 

انجام چند مسابقه دنبال می شود.
بنابر اعالم سازمان لیگ، 2 دیدار از این رقابت ها به دلیل شرایط بِد جوی 

لغو و به زمان دیگری موکول شد.
یکی از این دیدارها بازی 2 تیم شــهرداری همدان و شــهرداری فومن 
بود که قرار بود امروز در ورزشــگاه سردار جنگل رشت انجام شود که 
به دلیل بارش برف و نامســاعدبودن زمین بازی، این دیدار لغو و به روز 

چهارشنبه 30 بهمن موکول شد.
همچنین دیدار 2 تیم خیبر خرم آباد و میالد تهران از گروه نخســت نیز 
به دلیل برگزاری مراســم بزرگداشت شــهید سلیمانی لغو شد و به روز 

دوشنبه 28 بهمن ماه انتقال یافت.
سایر دیدارها فردا طبق برنامه اعالم شده برگزار خواهد شد.

مجموعه ورزشی بهار به نام شهید سلیمانی 
مزین شد

 در آئینی و همزمان با اربعین سردار دل ها، مجموعه ورزشی شهر بهار 
به نام سپهبد سلیمانی مزین شد. 

در این مراســم که تنی چند از مسئوالن اجرایی استان و شهرستان بهار 
حضور داشتند تابلو مجموعه ورزشــی این شهر به نام سپهبد سلیمانی 

تغییر یافت. 
مدیرکل ورزش وجوانان اســتان در این مراســم گفــت: این مجموعه 
ورزشــی همزمان با چهلمین سالروز شهادت شهید سلیمانی در اقدامی 
ارزشمند و به پاس ســال ها مجاهدت و رشادت ایشان به نام این دالور 

شهید مزین شد.

مشکالت مالی هنوز هم حرف اول را می زند

بازگشت پاس به تنظیمات کارخانه

 مسابقات کشــتی چندجانبه جوانان جام 
شــهید سپهبد قاسم ســلیمانی در سالن خانه 
کشــتی همدان برگزار شــد. در این رقابت ها 
68 کشتی گیر از اســتان های البرز، کرمانشاه، 
کردســتان، مرکزی و همــدان در رده جوانان 
شــرکت داشتند که در 10 وزن با هم سرشاخ 
شــدند و درنهایت پس از انجام کشتی در 4 
دور، و انجام 110 کشــتی تیم کشتی جوانان 
همدان با کســب 100 امتیاز به مقام قهرمانی 
رســید. تیم کردستان با کسب 83 امتیاز و تیم 
کرمانشاه  با کسب 7۹ امتیاز دوم و سوم شدند. 
تیم های البرز و مرکزی نیز به ترتیب با 6۹ و42 

امتیاز چهارم و پنجم شدند.
این رقابت ها به صورت دوره ای انجام شــد و 
هدف بیشــتر محک خوردن کشتی گیران در 

آستانه مسابقات قهرمانی کشور جوانان بود.
مســابقات بر روی 2 تشک روز گذشته انجام 
شــد و در پایان با شــناخت نفــرات برتر به 
کشتی گیران برتر و تیم های برتر حکم و مدال 

اهدا شد.
*نفراتبرتردراوزانمختلف:

57 کیلوگــرم: 1- داریوش ولی زاده )همدان( 
2- ســعید نورمحمدی )مرکزی( 3- یونس 
اردالن )کرمانشــاه( و امیرحســین عبدی راد 

)همدان(
61 کیلوگــرم: 1- علی قپانــوری )همدان(، 
2- محمدجــواد غالم طجر )همــدان(، 3- 
محمدامیــن طاهرلو )همــدان( و محمدامین 

خسروی )کرمانشاه(
65 کیلوگرم: 1- فردین شــمس )کرمانشاه(، 
2- امیرحســین کرمی )کرمانشاه(، 3- محمد 

رسولی )البرز( و رضا انتظاری )کردستان(
70 کیلوگــرم: 1- علــی کریمــی )همدان(، 
2- شــایان حسامی )کردستان( 3- پیام نظری 

)کرمانشاه( و نیکزاد علیزاده )همدان(
74 کیلوگــرم: 1- محمدرضا شــاه محمدی 
)مرکزی(،  مهران عســگری  )همــدان(، 2- 
3- محمدحســین نوروزیان )کردســتان( و 

امیرحسین صمدی )البرز(
7۹ کیلوگرم: 1- هادی شرفبیانی )کردستان(، 
2- حســین رســولی )همــدان(، 3- عارف 
هاشمی نسب )کرمانشاه( و امیرحسین صادقی 

)همدان(

حاجیلوییــان  مهــدی   -1 کیلوگــرم:   86
)همدان(، 2- رضا مجیدی مقدم )کردســتان(، 
3- امیرحســین اکبری )البرز( و پویا عزیزی 

)کرمانشاه(
۹2 کیلوگرم: 1- ســعید امیری )کرمانشاه(، 

2- علــی جعفری )البرز(، 3- امیرحســین 
حبیبی )همدان( و ســید اســماعیل حسینی 

)کردستان(
۹7 کیلوگــرم: 1- آرمین فتحی )کردســتان(، 
2- امیر علی پناه )همدان(، 3- محمدرســول 

خسروی )کرمانشاه( 
125 کیلوگرم: 1- محمدحسین اشرفی )البرز(، 
2- امیرحســین هراتی )کردستان(، 3- عرفان 
خدارحمــی )همــدان( و امیرمحمد احمدی 

)مرکزی(

جوانانهمدانقهرمانکشتیچندجانبهشد

درحاشیهمسابقات
- تعدادی از پیشکســوتان کشــتی استان از 
جمله امیر مخدور، رضا ســامعی، لطف ا... 
خاکسار، سهراب شیخ بابایی، فریدون موفق 
و علی مخزنی با حضور در ســالن کشتی از 

نزدیک کشتی ها را رصد کردند.
- عبــدا... کاظمی روشــن از پیشکســوتان 
و علی محمد مالمیر، ســرمربی تیم کشــتی 
جوانان استان در کمیته فنی تمام کشتی ها را 
زیر ذره بین داشتند تا بهترین نفرات را برای 

مسابقات کشوری انتخاب کنند.
- مسعود چوبین از داوران بین المللی استان 
سرپرست فنی مسابقات بود و بیژن روزبهانی 

نیز در هیأت ژوری حضور داشت.
- اختالف نظــر داوران در برخی کشــتی ها 
مشهود بود و حتی در یکی از کشتی ها تنش 

به وجود آمد.
بــا 11 کشــتی گیر  - وزن 61 کیلوگــرم 
شلوغ ترین و وزن ۹7 کیلوگرم با 3 کشتی گیر 

خلوت ترین اوزان بودند.

- حمیدرضا یاری، رئیس  هیأت کشتی استان 
و عبدالرضا رضاییان، رئیس هیأت کشــتی 
شهرســتان همدان با حضور در خانه کشتی 

مسابقات را از نزدیک مشاهده کردند.
- محمد ایرانی سرپرســت و قاسم ربیعیان 

مدیر اجرایی مسابقات بودند.
- مربیان همدانی این مســابقات را بیشتر 
برای محک زدن کشــتی گیران دانستند و 
در پایــان نفرات برتر توســط کمیته فنی 

شدند. انتخاب 
- رئیس هیأت کشتی استان برای انسجام و 
وحدت جامعه کشــتی تالش وافری دارد و 
روز گذشــته نیز کدورت به وجودآمده میان 

تعدادی از مربیان را برطرف کرد.
- مســابقات می رفت که به خوبی و خوشی 
تمام شود که در کشتی پایانی پس از پیروزی 
قاطع محمدحســین اشــرفی از البرز برابر 
امیرحســین هراتی از کردستان یکی از افراد 
منتسب به تیم کردســتان که حالت طبیعی 
نداشــت با کارد وارد محوطه ســالن شد و 

با عربده کشی خســاراتی را به اموال کشتی 
استان وارد کرد و شــیرینی مسابقات که با 
نظم وترتیب خاصی برگزار شــده بود را به 

کام همه تلخ کرد.
- مهــدی قهرمانی، رضا ربیعیــان، مجتبی 
خســروی، بیژن فردوســی، محمد کیانی، 
شهاب روزبهانی، رضا غالمی، فرزاد غفاری، 
محمد مصطفی جوکار، ابوالقاســم پورتقی 
و ســعید ثابت قدم داوران و جدول نویسان 

مسابقات بودند.
در پایان مســابقات به تیم های برتر کاپ و 

به کشتی گیران برتر حکم و مدال اهدا شد.
- از سوی کمیته فنی داریوش ولی زاده، علی 
قپانوری، ایمان محمدحسینی، علی کریمی، 
محمدرضا شــاه محمدی، حســین رسولی، 
امیر  امیرحسین حبیبی،  مهدی حاجیلوییان، 
علی پناه و عرفان خدارحمی به عنوان نفرات 
منتخب تیم جوانان اســتان برای شــرکت 
در قهرمانی کشــور که 25 اسفندماه برگزار 

می شود، معرفی شدند.
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باباطاهر

سامانه  بازرسی زیر خودروها برای 
جلوگیری از قاچاق کاال

 گروهی از محققان یک شــرکت فناور، سامانه ای برای بازرسی 
زیــر خودروها عرضه کردند که قادر اســت با دقت باال به بررســی 
زیر خودروها بــرای جلوگیری از قاچاق کاال اقدام کند، ضمن آنکه 

می تواند وزن واقعی خودروها را به کاربران هشدار دهد.
به گزارش ایسنا، حسین اســماعیلی دستاورد تحقیقات این شرکت 
را تولید ســامانه اسکنر بازرســی زیر خودرو دانست و افزود: برای 
بازرسی زیر خودرو دستگاهی را عرضه کردیم که وقتی در گیت های 
امنیتی از روی این دســتگاه عبور می کند، تصویر کاملی از خودرو را 
برای کاربر ارائه می دهد. وی خاطر نشان کرد: در برخی موارد با حفر 

چاله ای، سرباز به داخل آن می رود و زیر خودرو را بازرسی می کند.

کشف ماده ای که شاید ناباروری را 
درمان کند

 در یک مطالعه جدید، محققان موفق به افزایش میزان باروری در 
موش های ماده ُمِسن شدند.

به گزارش ایســنا، "پیری" از جمله فاکتورهایی است که تولید مثل 
جنس ماده پســتاندارن را تحت تأثیر قرار می دهد و کیفیت تخمک ها 

را کاهش می دهد.
محققان دانشگاه "کوئینزلند" به سرپرستی "هایدن هومر" با انجام یک 
مطالعه جدید موفق شدند با استفاده از مقدار کمی مواد متابولیکی که 
رونــد پیری تخمک ها را معکوس می کنند، میزان باروری موش های 
ماده مســن را افزایش دهند.ایــن داروی غیرتهاجمی، برای حفظ و 

احیای کیفیت تخمک ها در پیری است.

تشکیل مریخ 20 میلیون سال 
طول کشیده است

 محققان آمریکایی به تازگی دریافته اند که20 میلیون ســال طول 
کشیده که سیاره مریخ به شکل امروزی خود تبدیل شود.

به گزارش ایســنا، محققان دریافته اند زمانی که سیاره مریخ در حال 
شکل گیری بود، ممکن است 3 سیارک با قطر هزار تا 2 هزار کیلومتر 

با آن برخورد کرده باشند.
محققان آمریکایی با انجام مطالعه ای جدید این گونه دریافتند که سیاره 
سرخ به تدریج شکل گرفته اســت و کشیدن ذرات کیهانی به میدان 

گرانشی خود، به صورت یک سیاره درآمده است.
انباشــته شــدن این ذرات به نحوی انجام شده که قطر فعلی مریخ 4 

هزار و 200 مایل است.

ناسا فضانورد جدید استخدام می کند

 ناسا برای پروژه  آرتمیس  به دنبال فضانوردان جدید است.
به گزارش ایسنا،"آرتمیس")Artemis( پروژه بزرگ پیش روی ناسا 
است که هدف آن بازگشت انسان به ماه و سپس قدم گذاشتن انسان 
روی مریخ است. ناسا تمهیدات گوناگونی را برای پیشبرد این پروژه 
به کار گرفته و حال خبر داده که به دنبال فضانوردان جدیدی است که 
به تیم توســعه این مأموریت ملحق شوند. ناسا تاریخ 2 مارس تا 31 
مارس سالجاری را برای پذیرش فرم های درخواست  متقاضیان دارای 
شرایط اعالم کرده است. از شرایط متقاضیان برای ملحق شدن به ناسا 
این است که این افراد حتما باید شهروندان آمریکایی باشند و مدرک 
کارشناسی ارشد خود را در یکی از رشته های مهندسی، علوم زیستی، 

علوم فیزیک، علوم رایانه و ریاضی گذرانده باشند.

هوش مصنوعی متون قدیمی ویکی پدیا را 
بازنویسی می کند

 محققان یک سیستم "هوش مصنوعی" ساخته اند که می تواند به طور 
خودکار متون قدیمی را در ویکی پدیا بازنویســی کند.به گزارش ایسنا، 
این سیستم که ساخت محققان دانشگاه"ام آی تی" است، به طور خودکار 
جمالت قدیمی و منســوخ در ویکی پدیا را بازنویسی می کند.از آنجا که 
کاربــران گوناگونی متون موردنظر را خود را به ویکی پدیا وارد می کنند، 
سیســتم هوش مصنوعی ساخت محققان"ام آی تی"، لحن انسانی متن را 
حفظ می کند. به طوری که با خواندن متن به روزرسانی شده، ناهماهنگی 
در متن به وجود نمی آید.این سیستم که مبتنی بر "یادگیری ماشین" است، 
به نحوی آموزش دیده شده که می تواند تفاوت میان جمالت یک مقاله در 

ویکی پدیا با جمالتی را که مدعی شده به روزرسانی شده اند، درک کند.

■ دوبیتی باباطاهر 
خوشا آنانکه هر از بر ندانند                                        نه حرفی وانویسند و نه خوانند

ازین گو گل روند آهو چرانند چو مجنون سر نهند اندر بیابان  

■ حدیث:
پیامبراکرم)ص(:

هر کس دوست دارد خداوند را پاک و پاکیزه دیدار کند، باید ازدواج نماید.
وسائل الشیعه، ج 20، ص ۱۸، ح 
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مریم مقدم  «

 استان همدان با وسعتي معادل ۱۹ هزار 
کیلومتر مربع و بــا قدمتي ۳ هزار و 5۰۰ 
ساله، تاریخي به غناي نخستین حکومتي که 

در ایران تشکیل شد، دارد.
بیش از هزار و ۷5۰ اثر تاریخي فرهنگي و 
طبیعي در دامنه الوند در جوار جاده شاهي 
هخامنشیان و گســترده ترین تپه تاریخي 
اینجا همان  است.  گرفته  ایران زمین جای 
بنا به گفته تاریخ نویسان  دیاری است که 
بزرگ یوناني تجمع و شهرنشیني و آباداني 
در آنجا شــکل گرفت، اما آنچه سایه ای 
تاریک بر دل اهالی ایــن دیار می افکند 
این اســت که همداني که از شــمال به 
زنجان و از جنوب به لرســتان و از شرق 
به اســتان مرکزي و از غرب به کرمانشاه 
دست همســایگي داده اســت، امروز با 
این همــه قدمت و ۹ کرســی در مجلس 
شورای اســالمی هنوز در حوزه جهانی 
شــدن عناوین گردشــگری و تاریخی و 

ارتقای بودجه گردشگری و توسعه پایانه 
حمل ونقل هوایی و ریلی و... نتوانســته 

است جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
همدان که حلقه اتصــال بین 2 اثر ثبت 
جهاني شــده گنبد سلطانیه زنجان و کتیبه 
بیستون کرمانشاه اســت امروز در حالي 
دستش براي جهانگردان در گستره جهاني 
خالي است که در دامانش غار شگفت انگیز 
علیصدر و تپه تاریخــي هگمتانه و ارگ 
نوشیجان و کتیبه هاي گنجنامه جاي گرفته 
است. نمی توان از جهانی شدن اللجین با 
سفال و مالیر با منبت چشم پوشی کرد اما 
گرفته شدن  نادیده  نمی تواند  اتفاقات  این 
تالش های هدفمند مجمع نمایندگان استان 

همدان را کمرنگ کند.
در کنار آثار متعــدد تاریخي در همدان 
مجموعه هاي دســت کند ارزانفود و شهر 
زیرزمیني سامن تافته اي جدا بافته هستند 
که مي توان امیدوار بود درصورت به ثبت 
رسیدن یکی از آنها همدان صاحب نام در 

عرصه بین  المللي شود و باید حاال منتظر 
ببینیم وعده جهانی شدن همدان  تا  بمانیم 
این بار از سبد شعارهای کدام نماینده سر 

در می آورد.
آن روزها که میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در قد و قامت یک سازمان 
به روزمرگی خود در پایتخت ادامه می داد، 
رئیس این ســازمان به عنوان نماینده معین 
انتخاب  همدان  اســتان  مقاومتی  اقتصاد 
شــد و در این مدت هم یکی دو باری به 
همدان سفر کرد، اما پس از آنکه علی اصغر 
مونســان از جایگاه رئیس سازمان اسبق 
میراث فرهنگــی به وزیر فعلی وزارتخانه 
میراث فرهنگی ارتقا پیدا کرد و رأی های 
موافق نمایندگان همدان را برای این ارتقا 
گرفت، هرگز مسافر همدان به عنوان معین 
اقتصاد مقاومتی نشــد، چه رسد به پاسخ 
به سهم خواهی احتمالی نمایندگان همدانی 
در زمان موافقت آنها برای وزارتخانه شدن 

میراث فرهنگی...!

این روزها ماراتن مجلس یازدهم اســت 
و توجه به شــعارهای گردشگری در یک 
نمایندگانی  عملکرد  یادآور  اجمالی  نگاه 
اســت که بــار فریادهــا و وعده ها را 
به دوش می کشیدند.  از روزی که ثبت نام 
کاندیدای مجلس پیش  روی، رسمی شد، 
پرونده به دســت ها راهی شــدند تا یکی 
پس از دیگری با ثبت نام مشخصات اولیه 
قابل بررسی وارد  به عنوان کاندیدای  خود 
گود قضاوت شــوند. پس از پیموده شدن 
مســیر تأیید صالحیت هــای کاندیدای 
مجلس یازدهم ایــن روزها پای رزومه و 
شعارهای انتخاباتی و ژست های تبلیغاتی 
به میان آمده اســت.  در میان این هیاهوها 
اما شعارهای گردشــگری کاندیدای این 
محقق نشده  وعده های  همه  یادآور  روزها 

نمایندگان مجلس پیشین است 
اکنون مجالی رقم خورده اســت تا سبد 
وعده های نمایندگان مجلس گذشته را در 

حوزه گردشگری مرور کنیم.

وعده جهانی شدن همدان این بار از سبد شعارهای کدام نماینده سر درمی آورد

از اعتبار 10 میلیارد تومانی 
همدان 2018 تا جهانی شدن هگمتانه

4اسفند1397
راهاندازیقطاربرقی

همدان-تهران
حمیدرضاحاجیبابایینمایندهمردمهمدان

درمجلسشورایاسالمی:
 پروژه قطار برقی و سریع السیر تهران - همدان در دستور کار است، 

امیدواریم هدیه نوروز ۹8 بهره برداری از این پروژه زیرساختی باشد.
وی در گفت وگوی رســانه ای از اجرایی شــدن راه آهن برقی همدان - 
تهران خبر داد و با اشــاره به تصویب برقی و سریع السیر شدن راه آهن 
تهــران - همدان در فروردین ماه ســالجاری گفت: با توجه به این 

مصوبه جلسات هماهنگی با مدیرعامل شرکت راه آهن کشور 
برگزار شــد که درخواست تســریع در اجرایی شدن 

ایــن پروژه یکی از مــوارد موردتأکید در این 
جلسات بود.

6شهریور1398خبرگزاری
ایرنا

گردشگریسالمتهمدانرونقمیگیرد
حمیدرضاحاجیبابایینمایندهمردمهمدانوفامنین

درمجلسشورایاسالمی:
 توسعه گردشگری سالمت از اولویت های جذب حداکثری مسافران به این 
استان است و بیمارستان یک هزار تخت خوابی همدان با این هدف ساخته می شود.

یکی از مؤلفه های رشــد استان، بهداشت و درمان است و هدف ما نیز در همدان 
حرکت به سمت توسعه گردشگری پزشکی است.

همدان به عنوان قطب پزشکی غرب کشــور می تواند پذیرای بیماران کشورهای 
همسایه غربی نیز باشد، بیمارستان یک هزار تخت خوابی همدان به منظور جذب 
بیماران غرب کشور و حتی بیماران خارجی در فضای خوش آب وهوای این 

شهر ساخته می شود.
بر اســاس ارزیابی های انجام شــده 23 درصد از بیمارانی که به 

بیمارستان های استان مراجعه می کنند از خارج از استان 
هستند.

درانتظارابالغشمارهثبتقنات
قاسمآباد

 خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی، با اشاره 
به اهمیت قنات روستای قاسم آباد گفت: عریض ترین قنات کشور در روستای 

تاریخی قاســم آباد واقع شده است اما با وجود تالش های مردم این روستا و دهیاری 
هنوز ثبت ملی آن ابالغ نشــده است. این قنات یکی دیگر از آثار تاریخی استان است که 

ظرفیت ثبت جهانی دارد.
مونســان در این زمینه گفت: مراحل ثبت قنات روستای قاسم آباد طی شده و به زودی شماره 

ثبت ملی این اثر به استان ابالغ خواهد شد.
وی افزود: ما در کشور 11رشته قنات داریم که به صورت مجموعه ثبت جهانی شده است. قنات 

روستای قاسم آباد پس از ثبت ملی نامزد ثبت جهانی می شود.
دهیار روســتای قاسم آباد در این نشست گفت: ما منتظر ابالغ شماره ثبت ملی این قنات 

هســتیم. برای تکمیل ثبت جهانی نیز مدت هاســت منتظر ابالغ این شماره هستیم و 
نخستین قنات موزه کشور را در روستای قاسم آباد ایجاد خواهیم کرد.

محمدهاشــم پاکیزه افزود: روستای تاریخی قاسم آباد داری ظرفیت های 
بســیاری در حوزه میراث و گردشگری اســت و نیاز به توجه 

مسئوالن ارشد دارد.

1مهر1398
خجسته:همدانصنعتینیست

 امیر خجســته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه همدان استانی صنعتی نیست، گفت: آنچه برای استان مهم است 

گردشگری با هزار و 800 جاذبه توریستی است.
همه مدیران اســتان در اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار بودند از ظرفیت همه دستگاه ها استفاده 

شده است. 
در گردشگری استان همدان دارای هزار و 800 جاذبه توریستی است که در این زمینه چند کار مهم 

انجام شــد به طوری که در سال گذشته همدان پایتخت کشورهای آسیایی بود که به دنیا معرفی شد و 
امروز با همایش جاده ابریشم یک بار دیگر در آنتن های بین المللی قرار گرفت.

همدان روزبه روز جایگاهش ارتقا یافته و به توســعه پایدار می رســد، در کشاورزی کارهای خوبی 
انجامش شده اما در گردشگری قطعا توسعه و اشتغال پایدار در همدان با گردشگری محقق می شود.
منابع نفت و گاز ما روزی تمام می شــود، گردشگری روزبه روز سرعت می گیرد بنابراین از وزیر 

میراث فرهنگی انتظار داریم که ثبت جهانی آثار را برای ما داشته باشند. در استان همدان 3 اثر 
مهم داریم که باید بدون تشکیالت ثبت جهانی شود.

ســرمایه گذاران خارجی و ملی و بین المللی را به سمت همدان هدایت کنید تا 
به اهداف خود که توســعه گردشگری و توسعه اشتغال پایدار است، 

برسیم.

6مرداد1398
خجسته:

همدانثبتجهانیمیخواهد
 درحالی کــه نماینده مردم همدان و فامنین در مجلــس تأکید دارد هگمتانه باید ثبت 

جهانی شــود، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور )پیش از وزارتخانه 
شدن ( از وجود معارضان این تپه تاریخی خبر می دهد.

نشســت مشترک رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری کشور، نماینده مردم همدان در 
مجلس شورای اسالمی، دهیار روستای قاسم آباد و جمعی از فعاالن حوزه میراث و رسانه همدان برگزار شد.

در این نشست امیر خجسته با اشاره به ظرفیت های حوزه میراث فرهنگی استان گفت: همدان با داشتن بیش از  هزار 
و 800 اثر هنوز یک اثر ثبت جهانی ندارد.

او خطاب به مونسان گفت: سال هاست رؤسای سازمان میراث فرهنگی کشور از ثبت جهانی هگمتانه صحبت می کنند اما 
در عمل چنین چیزی نیست.

علی اصغر مونسان )رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور( به نماینده مردم همدان و فامنین در 
مجلس گفت: تا مشکل معارضان هگمتانه رفع نشود، امکان ثبت جهانی ندارد.

وی افزود: ما پرونده ثبت جهانی هگمتانه را تهیه کرده ایم اما باید شــهرداری و اســتانداری مشــکل آن را حل کنند. 
آهن فروشان باید از عرصه این اثر تاریخی جمع آوری شوند و آسفالتی که سال گذشته در عرصه و درون تپه ریخته 

شده، کنده شود. همچنین مشاغل مزاحم و ناهمگون از این محوطه انتقال داده شود. با وجود این همه معارض 
هگمتانه ثبت جهانی نمی شود.

وی ادامه داد: ایران هر سال می تواند یک پرونده ثبت جهانی به کمیته داوری بفرستد و این پرونده 
باید صددرصد کامل باشد ما اگر امروز پرونده هگمتانه را بفرستیم با وجود معارض برگشت 

خواهد خورد و ما شانس خود را از دست خواهیم داد.
مونســان خطاب به خجسته افزود: همه مسئوالن استان و نمایندگان 

باید تالش کنند این مشکالت حل وفصل شود.

22مهر1398
امیرخجسته:تأمینوتخصیصاعتبار

الزمبرایتعریض4مسیرگردشگریدرهمدان
 نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای اسالمی 

از تأمین و تخصیص اعتبار الزم برای تعریض 4 مســیر گردشــگری 
در همدان خبر داد. به گزارش مهر، امیر خجســته درباره نتایج نشست و 

دیدار با رئیس ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور گفت: اعتبار 
موردنیاز برای تعریض 3  مســیر گردشــگری سد اکباتان، چیشین - ابرو و 
امام زاده محســن پس از پیگیری ها و برگزاری جلسات با مسئوالن مرتبط 

تأمین خواهد شد.
محور های گردشــگری چشــین- ابرو، جاده ســد، امام زاده محسن و 

زیرگذر ســرخ آباد پیشــرفت فیزیکی مطلوبی داشــته اما باید با 
تخصیص اعتبارات کامل و با توجه به شروع فصل سرما 

هرچه سریع تر تکمیل و افتتاح شوند.

خروجیهمایشراهابریشم
بایدثبتجهانی

آثارتاریخیهمدانباشد
امیرخجستهنمایندهمردمهمدانوفامنین

درمجلسشورایاسالمی:
  متأسفانه همدان با هزار و 800 جاذبه تاریخی و طبیعی، هیچ اثر ثبت شده 

جهانی ندارد و خروجی همایش راه ابریشم باید ثبت جهانی آثار تاریخی همدان 
باشد.

چندین اثر استان از جمله تپه هگمتانه و غار علیصدر قابلیت ثبت جهانی دارند.
حضور سران ســازمان یونســکو در همایش جهانی راه ابریشم باید مغتنم 

شمرده شود و خروجی همایش راه ابریشم باید ثبت جهانی آثار تاریخی 
همدان باشد گفتنی است همایش راه ابریشم از یکم تا هفتم مهرماه 

13۹8 به میزبانی همدان و با حضور 16 کشــور در شهر 
همدان برگزار شد 

19اسفند1397
4/5میلیونتومانازبودجه1۰میلیارد

تومانیبهرویدادهمدان2۰18اختصاصدادهشده
است

 نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی زمانی که میزبانی رویداد همدان 
2018 به همدان اختصاص پیدا کرد وعده 10 میلیارد اعتبار و 2 میلیارد اعتبار ازسوی خود 

را به همدانی ها داد اما حاال پس از گذشــت 2 ســال میالدی از آن تاریخ، باید عنوان کنیم بنا به 
تأکید وی تنها 4/5 میلیون تومان از بودجه 10میلیارد تومانی به این مهم اختصاص داده شد.

وی گفته بود 2 میلیارد تومان بودجه نیز اینجانب بنا به اختیارات خودم برای این رویداد درخواســت 
کــردم که ســازمان برنامه و بودجه با آن موفقت کرده و آن نیز تعلــق خواهد گرفت اما این مهم هرگز 

محقق نشد.
طبق قانون، وزراتخانه ها می توانند یک درصد از بودجه خود را برای رویداد 2018 هزینه کنند

بنا بر ادعای این نماینده، طبق توافق صورت گرفته با معاونان رئیس جمهور و 5 وزیر، چند روز گذشته 
در هیأت دولت مصوب شــد که تمامی وزراتخانه ها می توانند یک درصد از بودجه خود را برای 

رویداد 2018 هزینه کنند.
وی با بیان اینکه سال هاســت حق اســتان همدان در حوزه گردشگری تضییع شده 

اســت، عنوان  کرد، رویداد فراملی همدان 2018 فرصت طالیی برای احیای 
این صنعت مهم در دیار هگمتانه اســت که مظلومیت این ســال ها 

را جبران می کند.

 نگارنده بررســی این موارد را که تنها بخشی از وعده های، مطرح شده را جمع آوری کرده است، کاندیدهای مجلس یازدهم فارغ 
از شــعار زدگی و هم سو با محور اصلی توسعه استان همدان در حوزه های انتخابی شان با عزمی جزم به گرفتن امتیاز و اعتبار در زمینه 
گردشگری که می تواند ناجی اقتصاد مردم محلی شهرهای استان همدان باشد به میدان بیایند. این بار یادشان باشد توجه به گردشگری و 
انتخاب شعارهایی بر این اساس برای تکمیل کردن ژست انتخابات نیست و قرار است تمرکز آنها برای پیشبرد اهداف در زمینه بهره گیری 
اقتصادی از گردشــگری باشد و بس. این بار ســهم خواهی مردم مطالعه شده تر و علمی تر به میدان قضاوت رسانه ها خواهد آمد و امید 
داریم این بار منتخبان مردم در مجلس یازدهم به دور از شعار، براساس شعور مردمی که به نمایندگان منتخب رأی می دهند، برنامه محورتر 

پای کار بیایند و محور اصلی توسعه استان را جدی بگیرند.


