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اقتصاد فراموش نشود!
 1- انتخابــات، در كليــت، فعاليتــى 
سياسى اســت و به همين دليل بيشتر محل 
كار و فعاليت سياستمداران است تا با زبان 
سياست و روش هاى سياسى از مردم رأى 
بگيرنــد و به نمايندگــى از آنها روش هاى 
سياســى وعده داده شده را پيگيرى كنند.اما 
باتوجه به شــرايط روز، تنها سياستمداران 
نمى توانند توسعه و اقتدار كشور را پى گرفته 
و مشكالت مردم و كشور را با مصوبات و 
خردجمعى حل كنند.2- نخستين مجلسى 
كه در ايران پس از مشــروطه شكل گرفت، 

مجلسى صنفى و طبقه اى بود...

يادداشت

4

ائتالف
 يا اتالف نيروهاى انقالب 

 برگــزارى دوميــن مجمــع نيروهاى 
انقالب اســالمى اســتان همــدان به واقع 
گردهمايــى و نمايش قــدرت كم نظيرى 
بود كه درخور تحســين و تقدير اســت. 
هم انديشى مشاركت جويانه مجمع و شورا 
در احياى ارزش ها و تكاپوى مردمى به تبع 
از تشــكليالت تهران حركتــى موج آفرين 
و پرشــورى اســت كه در سراسر كشور 
به منظور حضور حداكثرى مردم واليتمدار 
در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى 

اسالمى تشكيل يافت...

ردپاى مديريت گردشگرى تنها در
 ميراث فرهنگى نيست 

پراكندگى مديريتى 
ترمز توسعه گردشگرى 

■ پيشنهاد تشكيل كميته بحران بهانه سهم خواهى هاى شخصى شد

 مدارك حضورى ارائه شود

سايت طرح ملى مسكن فعال شد

رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان در گفت وگو با همدان پيام: 

كارآمدى براى نماينده شدن در مجلس مالك است
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هماهنگ  مالياتى  امور  با 
و  پيمانكاران  كه  شــده 
خصوصى  بخش هــاى 
كــه به جاى طلــب خود 
از دولت، اوراق تســويه 
بتوانند  مى كنند،  دريافت 
از هميــن اوراق به عنوان 
بدهى مالياتى خود به امور 

مالياتى استفاده كنند

اقتصاد فراموش نشود!
 1- انتخابات، در كليت، فعاليتى سياسى است و به همين دليل بيشتر 
محل كار و فعاليت سياستمداران است تا با زبان سياست و روش هاى 
سياســى از مردم رأى بگيرند و به نمايندگى از آنها روش هاى سياسى 

وعده داده شده را پيگيرى كنند.
اما باتوجه به شــرايط روز، تنها سياســتمداران نمى توانند توســعه و 
اقتدار كشــور را پى گرفته و مشــكالت مردم و كشور را با مصوبات 

و خردجمعى حل كنند.
2- نخســتين مجلســى كه در ايران پس از مشــروطه شكل گرفت، 
مجلســى صنفى و طبقه اى بود به طورى كه از هــر صنف و طبقه در 
آن مجلس نماينده داشــتند و تنها بانوان غايب اين مجلس بودند كه 
باتوجه به شــرايط آن روز جامعه امرى طبيعى بوده است و پس از آن 
اين سياستمداران بودند كه عرصه را بر صنوف و طبقات تنگ كرده و 

خود ميدان دار عرصه سياست شدند.
بدون لحاظ كردن ســهم بانوان كه امروز پسنديده نيست، شايد بتوان 
مجلس نخســت را مجلسى واقعا مردمى دانســت كه مردم مطمئن 
بوده اند نماينــده صنف و طبقه آنها در مجلس حضور دارد و در حق 

آنها اجحاف نخوهد شد.
3- سهميه بندى و صنف بندى در اين دوره انتخابات در ليست بندى ها 
بسيار مشهود است و ليست بندان تالش مى كنند صنوف و سهميه ها را 

براساس نفوذ و تعداد و رأى آورى در جامعه در ليست ها قرار دهند.
توجه به جوانان، بانوان، روحانيون، چهره ها و داوطلبان باالى 50 سال 
نمونه اى از اين تالش براى راضى نگه داشتن طيف هاى سنى، جنسيتى، 

مذهبى و باتجربه در جامعه براى رأى به ليست نهايى است.
4- از مدت ها پيش اين اقتصاد در ايران اســت كه اهميت بســيارى 
يافته و شعارهاى اقتصادى ارائه شده از سوى دولت ها همچون عدالت 
اجتماعــى و اقتصــادى و تالش براى بهبود معيشــت و ايجاد رونق 

اقتصادى بر اين اهميت و اولويت افزوده است.
در واقــع اكنون دغدغه تمــام صنوف، طبقات، جنســيت ها و ديگر 
تقسيم بندى ها در ايران اقتصاد و بهبود شرايط اقتصادى مردم و كشور 
اســت و همه از اقتصاد و اقداماتى كه بايد در اين زمينه انجام شــود، 

سخن مى گويند.
5- مدت ها اســت از اقتصاد بيمار، فسادزده و نيازمند اصالح كشور 
سخن گفته مى شود و همه در اين زمينه سخن گفته و راهكار نيز ارائه 

مى دهند اما در عرصه عمل اتفاقات كمترى رخ مى دهد.
دولت و رئيس جمهورى كه مى خواســت رونــق اقتصادى آنچنانى 
ايجــاد كند و مــردم را بى نياز از يارانه كند با دورانديشــى مجبور به 
افزايــش قيمت بنزين و خلق يارانه اى ديگر با عنوان كمك معيشــتى 
بنزينى مى شود تا شكست سياست هاى اقتصادى خود را بيش از پيش 

نمايان كند.
6- سياســت هاى اقتصــاد مقاومتى كه منجى اقتصاد ايران اســت با 
شدت يافتن تحريم ها، چندان جدى پيگيرى نمى شود تا عبور از شرايط 

تحريم با اقتصادى دولتى در اولويت قرار بگيرد.
اگر اقتصاد مقاومتى شــده بود، تكانه تحريم نمى توانست آن را به اين 

روز دچار كند كه همه عرصه هاى آن متأثر از تحريم باشد.
7-بيشتر داوطلبان انتخابات و جناح ها باز هم در اين انتخابات درگير 
سياست شده اند و تاكنون موضعى اقتصادى و برنامه اى اقتصادمحور به 

مردم به عنوان صاحبان رأى و تصميم ارائه نداده اند.
در اين شــرايط داوطلبان نبايد اقتصاد را فرامــوش كنند و ديدگاه و 
راهكار اقتصادى براى خروج كشور از اين وضعيت اقتصادى با درمان 
اقتصاد و ايجاد رونق، نداشته باشند. مردم از سياست و چپ و راست 
نشان دادن طيف هاى جامعه خسته شــده اند و به دنبال مطالبات عينى 
مانند شــاخص هاى اقتصادى همچون بهبود معيشت، كاهش تورم و 
بيكارى، افزايش توليــد، توليد و بازتوزيع ثروت در جامعه و عدالت 
اجتماعى هســتند تا نمايندگانى با اولويت اصالح و درمان سياســت 
ايران براى بهبود شــرايط اقتصادى استان و كشور با حمايت مردم به 

مجلس راه يابند.

افتتاح 5 طرح با تسهيالت اشتغال روستايى در همدان
 در ايام ا... دهه فجر امســال 107 طرح با اعتبــارى افزون بر 104 ميليارد تومان افتتاح 
و كلنگ زنى مى شــوند، بر همين اســاس هم زمان با آئين افتتاح و كلنگ زنى پروژه هاى 
شهرستان همدان به مناســبت ايام ا... دهه فجر، در پنجمين روز 5 طرح روستايى از محل 

اعتبارات صندوق توسعه ملى افتتاح شد و به بهره بردارى رسيد.
فرماندار همدان با اشاره به اجرا و بهره بردارى 107 طرح در روستاهاى شهرستان همدان 
افزود: از اين تعداد 84 پروژه با اعتبارى افزون بر 81 ميليارد تومان بهره بردارى خواهد شد 

و عمليات اجرايى 23 پروژه با اعتبارى افزون بر 21 ميليارد تومان آغاز مى شود.

حسين افشارى، درباره بهسازى و مقاوم سازى مساكن روستايى گفت: اقدامات ارزشمندى 
در سطح شهرستان انجام شــده و امسال از 107 روستاى شهرستان همدان در 41 روستا 
عمليات بهسازى در فاز يك و يا فاز تكميلى انجام شده و افزون بر 9 ميليارد و 700 ميليون 

تومان از منابع دولتى استفاده شده است.
وى با بيان اينكه در همدان 2 هزار و 100 واحد بازسازى، مقاوم سازى و تعمير شده است، 
اظهار كرد: همزمان براى بازسازى و تعمير واحدهاى مسكونى روستايى اعتبارى افزون بر 
69 ميليارد تومان هزينه شــده كه شامل 800 واحد بازسازى كامل، 800 واحد تعميرى و 
500 واحد معيشتى بوده است. وى در پايان يادآور شد: در بخش شراء در روستاى راهجر، 
69 واحد مسكونى جديد ساخته  شده و شاهد مهاجرت معكوس از شهر به روستا بوده ايم 

و اشتغال هاى پرسودى در اين روستا به وجود آمده است.
مدير صندوق كارآفرينى اميد در همدان با اشــاره به واحد توليد قارچ دكمه اى با اعتبارى 
افزون بر 3 ميليارد ريال آورده شخصى و تسهيالت به مبلغ 500 ميليون ريال بيان كرد: اين 
واحد با 110 متر زيربنا 3 سالن مجزا دارد كه ظرفيت ساالنه آن 20 تن توليد قارچ سفيد 
است و براى 2 نفر اشــتغالزايى كرده كه اغلب توليدات به دليل مرغوبيت براى صادرات 

بسته بندى مى شوند.
افتتاح كارگاه توليد ســفال و ســراميك، كارگاه گونى دوزى در كنار افتتاح و بهره بردارى 
پروژه هاى شهرستان همدان، باهمكارى بنياد مسكن انقالب اسالمى استان همدان از ديگر 

پروژه هاى اين روز بود.

سفر وزير اقتصاد به همدان
■ محمودى: براى اين سفر 5 برنامه پيش بينى شده است

سامانه بارشى همدان را فرا مى گيرد

 يك ســامانه بارشــى از ســمت درياى مديترانه، فردا وارد همدان 
مى شــود و به صورت بــارش باران و ريزش برف در بيشــتر نقاط اين 

استان فعاليت مى كند. 
كارشناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: بر اساس بررسى نقشه هاى 
ماهواره اى، آســمان بيشتر نقاط اســتان تا پايان امشب صاف تا قسمتى 

ابرى، همراه با وزش باد و غبار محلى پيش بينى مى شود. 
روح ا... زاهدى در گفت و گو با ايرنا افزود: از فردا يك ســامانه بارشــى 
به تدريج از ســمت غرب وارد همدان مى شود و با ريزش برف و بارش 
باران در اين اســتان فعاليت مى كند. زاهدى با اشــاره به اينكه سرعت 
حركت اين سامانه زياد و بارش هاى آن كم است، بيان كرد: اين سامانه 
روزهاى جمعه و شــنبه در اســتان فعال است و از روز يكشنبه آسمان 
همدان را ترك مى كند.  وى با بيان اينكه به همراه اين ســامانه سرعت 
وزش باد در همدان افزايش مى يابــد، عنوان كرد: به دنبال فعاليت اين 
سامانه دماى بيشينه بيشتر نقاط استان بين 6 تا 8 درجه سانتى گراد كاهش 
مى يابد.  آب و هواى اســتان همدان در نتيجــه وجود كوه هاى مرتفع، 
رودخانه ها و پستى و بلندى هاى زياد به شدت متغير است و زمستان هاى 

سرد، پربرف و باران و تابستان هاى معتدل دارد. 

معابر همدان براى رفاه نابينايان 
مناسب سازى مى شود

 به همت شــهردارى منطقه يك، معابر همدان براى رفاه نابينايان و 
كم بينايان مناسب سازى مى شود. 

در روزهاى گذشــته رئيس هيات  ورزشى نابينايان و كم بينايان استان 
همدان و قهرمانان ملى پوش همدانى از پروژه هاى اجرا شده در منطقه 

يك شهردارى بازديد كردند. 
رئيس هيأت ورزشــى نابينايان و كم بينايان اســتان همدان در حاشيه 
اين بازديد با بيان اينكه در گذشــته يكى از مشــكالت بزرگ جامعه 
نابينايان اســتفاده از معابر و امكانات شــهرى بود، بيان كرد: رويكرد 
جديد مديريت شهرى در اجراى پياده روها، زيرساخت ها و امكاناتى 
كه به بهره بردارى مى رسند موجب شــده تا تمام افراد جامعه به ويژه 
جامعه نابينايان و كم بينايان بتوانند بــه راحتى از معابر و پياده رو هاى 

شهرى تردد كنند. 
به گزارش فارس، ســميه سهيلى با قدردانى از زحمات در اين حوزه، 
خواســتار تداوم اين پروژه ها و توسعه امكانات شهرى براى استفاده 
تمام افراد جامعه از جمله نابينايان، كم بينايان، كم توان جسمى، كودكان 

و... شد. 
حميد اســالمى قهرمــان دووميدانــى نابينايان كشــورى و دارنده 
مدال طالى بازى هاى آســيايى نيز با بيان اينكه در گذشــته متأسفانه 
پياده روها و معابر شــهرى همدان مناسب استفاده همه افراد نبوده، از 
استانداردســازى پياده روها استقبال كرده و اين اتفاق را شروعى براى 

اصالح تمام معابر دانست. 
رئيس كميســيون فرهنگى اجتماعى شــوراى اســالمى شهر همدان 
نيز با بيان اينكه شــعار ما خدمت رســانى بهتر در شهر بر مبناى شهر 
انســان محور اســت، گفت: اين مهم به اين معناست كه همه كارهاى 
انجام شده در مجموعه شــهردارى بايد بر اساس رضايت شهروندان 

صورت گيرد. 
رضوان سلماسى خاطرنشان كرد: طراحى و هدف گذارى چرايى اين 
پروژه به لحاظ شــاخص هايى مانند نوع مصالح و ويژگى هاى خاص 
آب و هوايــى و جغرافيايى همدان بايد مــورد ارزيابى قرار بگيرد كه 
قطعاً طراحى پياده روهايى كه بر اســاس تنوع كاربرى و استفاده اقشار 

مختلف باشد، بسيار مفيد و پسنديده است. 
مدير منطقه يك شــهردارى همدان نيز هدف اين منطقه را رسيدن به 
ايده آل هاى شــهرى دانست كه بتواند جوابگوى احتياجات تمام افراد 

اين شهر از جمله كم بينايان، نابينايان، كم توانان حركتى و... باشد. 
مســعود دهبانى صابر با بيان اينكه در ســالجارى 117 هزار مترمربع 
پياده رو سازى در دســتور كار شهردارى منطقه يك بوده است، عنوان 
كرد: در تمام پروژه ها مبحث استانداردســازى با استفاده از قوانين و 

ضوابط مشخص و مصالح با كيفيت انجام پذيرفته است. 
وى افزود: مناسب سازى پياده روها براى افراد نابينا اين امكان را فراهم 
مى كند كه آن ها در انتخاب مسير خود در كوچه و خيابان كمتر دچار 
خطا شوند بدين صورت كه پياده روها به 3 نوع سنگفرش تقسيم بندى 
مى شــوند.  مدير منطقه يك شــهردارى همدان گفت: سنگفرش نوع 
نخســت كه به صورت معمولى اســت، مخصوص تردد افراد عادى 
است و در ميان اين سنگفرش ها، نوارهاى باريك و موازى برجسته به 
رنگ زرد كار گذاشــته مى شود كه به افراد نابينا كمك مى كند از مسير 
خود منحرف نشوند و نوع سوم سنگفرش ها كه حالت برجسته مانند 
و دايره اى در سطح خود هستند، نشان دهنده پايان مسير و رسيدن به 

كوچه، خيابان و يا پله هستند. 

1- تصميم شــوراى عالى اصالح طلبــان درباره انتخابــات با انتقاد 
اصالح طلبان مواجه شده است. گويا اين شورا در آخرين جلسه خود 
تصميم به اختيار دادن به اســتان ها و احــزاب براى معرفى يا معرفى 
نكردن داوطلب حامى گرفته است. گفتنى است رسيدن به اين تصميم 
كــه بى عملى و جاخالى دادن از مســئوليت تعبير شــده با اين انتقاد 
اصالح طلبان روبه رو شده كه شوراى عالى براى چه تشكيل شد و چرا 

از تصميم گيرى ناتوان است؟
2-ربات هاى اطالعات ربا در انتخابات به كار گرفته شده اند. گويا اين 
ربات ها پس از اضافه كردن افراد به گروه هاى انتخاباتى در ازاى وعده 
مالى غيرقابل تحقق، به اطالعات گوشى افراد دسترسى پيدا مى كنند. 
گفتنى اســت فعاليت اين گروه ها كه در فضاى مجازى فيلتر شده، از 

مدتى پيش زياد شده است.
3- نماينده اسبق همدان كه از تهران داوطلب انتخابات شده بود، حوزه 
انتخابيه خود را به همدان منتقل كرده است. گويا وى در ليست اصلى 
اصولگرايان نخواهد بود. گفتنى اســت احتماال با توجه به قرار داشتن 
نام وى در ليســت ابتدايى جبهه پايــدارى از تهران، اين داوطلب در 

ليست اين جبهه از همدان قرار خواهد گرفت.
4- برخى داوطلبان خواســتار انتشار داليل و مستندات رد صالحيت 
خود از سوى شوراى نگهبان شده اند. گويا اين خواسته مكتوب ارائه 
شده است. گفتنى است يكى از نمايندگان تهران در مجلس بيشترين 

اصرار را بر انتشار اسناد رد صالحيت خود دارد.
5-يكى از نمايندگان رد صالحيت شده به دنبال سمت استاندارى يكى 
از استان ها پس از پايان دوران فعاليت مجلس است. گويا وى قول هايى 
هم از وزير كشــور گرفته اســت. گفتنى است مشخص نيست وزير 
كشــور بر وعده خود پس از پايان نمايندگى اين نماينده بماند يا اين 

وعده تاكتيكى داده شده است.
6- دو كانديداى حوزه انتخابيه شهرستان رزن و مالير تاييد صالحيت 
شدند. حســين كرملو از حوزه انتخابيه رزن و حاتم شكرى از حوزه 
انتخابيه مالير كه در بررسى هاى صالحيت ها از سوى شوراى نگهبان 

عدم احراز شده بودند پس از بررسى مجدد تاييد شدند.

 كتــاب «انقــالب اســالمى در همدان» 
ســندى اصيل و گويا بر ســهيم بودن مردم 
ديار هگمتانه در پيروزى انقالب اســالمى 
اســت كه از دوران مشــروطه تا اوج گيرى 
نهضــت اســالمى و به ثمر نشســتن آن را 

شيرين و شيوا روايت مى كند. 
عــده زيــادى از جوانــان غيرتمنــد همدانــى 
ــران  ــخنرانى هاى س ــر س ــت تأثي ــه تح ك
ــد  ــون: محم ــدان همچ ــى هم ــت مل نهض
ســتارى، غالمرضــا زيــورى، علــى پوينــده 
و در رأس آنهــا ســيدكاظم حســينى داور 
قــرار گرفتــه بودنــد، كفــن پوشــيده و 

ــدند.  ــازى ش ــاده جانب آم
درحالى كه در خيابان ِشــورين، حسينى داور 
براى مردم ســخنرانى مى كرد و آنان شعار"
با خون خود نوشــتيم يا مــرگ يا مصدق"
مى دادند؛ كفن پوشــان كرمانشــاه كه عازم 
تهران بودند وارد شــهر همدان شدند و در 
ميدان پهلوى (امام فعلى) مورد استقبال گرم 
اهالى قرار گرفته و با ذبح گوسفند مقدمشان 

را گرامى داشتند. 
به گزارش ايرنا، كفن پوشان كرمانشاه پس از 
اندكى توقف در همدان به همراه كفن پوشان 
اين شــهر كه پيشــاپيش آنــان 200 فدايى 
كفن پــوش حركت مى كردنــد، عازم تهران 

شدند. 
درحالى كه كفن پوشــان همدان عازم تهران 
بودند از وزارت كشــور به احمد جانســوز 

فرماندار همدان و ژاندارمرى دســتور اكيد 
داده شــد كه از حركت اين عــده به تهران 
جلوگيرى شــود و حتى ژاندارمرى در راه 
تهران عده اى (35) نفر از آنان را دستگير و 
به همدان مراجعت داده و تحويل شهربانى 

اين شهر شدند. 
با وجود دســتورات مقامات بــاال، فرماندار 
همــدان با مســئوليت خود بــه ژاندارمرى 
و ســاير اداره هــاى همدان دســتور داد كه 
خواســته مركز اجرا نشــود و كسى مزاحم 

رفتن كفن پوشان نشود. 
وى سپس عده اى را كه دستگير شده بودند 
هم با مسئوليت خود آزاد كرد؛ بدين ترتيب 
اين فرماندار جســور در اين حركت رهايى 
بخش با مردم شــهر و ديار همدان همصدا 

و همراه شد. 
بــا تمــام مصائــب و مشــكالت موجود 
كفن پوشــان عازم تهران شــدند. همگام با 
ورود بــه قزوين ديــدن افــرادى كه كفن 
پوشــيده و جان بركف نهاده بودند، موجب 
هيجان شــديد مردم اين شهر شده و آنان را 

يكپارچه به آتش تبديل كردند. 
كفن پوشان در قزوين با منزل آيت ا... كاشانى 
تماس گرفته و او را در جريان امر گذاشتند. 

وى هم در جواب آنــان اظهار كرد: "خيلى 
بــا احتيــاط حركــت كنيــد" درحالى كه 
كاروان مذكور از قزوين عــازم تهران بود، 
قوام السلطنه نخست وزير وقت، تلگراف هاى 
و  اســتانداران  بــه  خطاب  شــديداللحنى 
فرمانداران ارســال كرد و دستور داد كه آنها 

را به شدت سركوب كنند. 
برهميــن اســاس او بــه سرلشــگر وثوق 
رئيس ژاندارمرى دســتور داد كه مانع ورود 

كفن پوشان به تهران شوند. 
با ورود كفن پوشان به كاروانسراى سنگى يك 
گروهان ژاندارم مانع از حركت آنان شــدند؛ 
آنها را در قهوه خانه آنجا محاصره كردند و به 
ضرب و شتم آنان پرداختند حتى به قهوه چى 
دستور داده شد به آنها چاى و غذا داده نشود. 
در هميــن زمان آيــت ا... كاشــانى، ضمن 
مصاحبــه اى درباره حركت كفن پوشــان به 
ســوى تهــران و برخورد شــديد دولت و 
مأموران با آنها اظهار كرد "از دولت جنايتگار 
و دزدهايى كه اطراف قوام هســتند اگر بيش 
از اين بكنند باعث تعجب نيســت ولى اين 
جنايت فردا يا پس فردا بيشــتر دوام نخواهد 

داشت."
ادامه حماسه مردم ديار هگمتانه را در كتاب 

"انقالب اســالمى در همدان" بخوانيد كه در 
2 جلد توسط ابوالفتح مؤمن به رشته تحرير 

درآمد. 
جلد نخســت اين كتاب در 867 صفحه و 
3 بخش به نقــش همدان در وقايع تاريخى 
كشــور در دوران انقالب مشروطيت، جنگ 
جهانــى اول، كودتاى 28 مــرداد، نهضت 
ملــى، نهضت اســالمى، قيــام 15 خرداد، 
كاپيتوالســيون و تبعيــد امــام خمينى(ره) 

مى پردازد. 
در مقدمــه اين كتاب آمده اســت: انقالب 
اسالمى به عنوان آخرين انقالب قرن بيستم 
بر خالف ســاير انقالب ها با مشاركت همه 
اقشــار جامعه و در يــك فرايند ارتباط بين 
پيرامــون و مركز به پيروزى رســيد و تمام 
و  اقتصــادى  فرهنگى،  سياســى،  حيــات 
اجتماعى جامعه را تحت تأثير خود قرار داد. 
 شــكل گيرى انقــالب و حوادث 
منتهى به پيروزى آن نيز از اين روند 

خارج نبود 
مردم همدان با بهره گيرى از نفوذ سياســى، 
اجتماعــى مراجــع و با كمــك و حضور 
روحانيون فعال و مدافع اســالم در مراحل 
مختلــف نهضت اعم از ملى شــدن صنعت 
نفت، انقالب سفيد، اليحه انجمن هاى ايالتى 
و واليتى و حوادث شتاب دهنده به انقالب 
در سال هاى 1356 و 1357 در صحنه بودند 
و در پيروزى انقالب اســالمى مشــاركت 

داشتند.

غزل اسالمى »
 امروز وزير امور اقتصادى و دارايى و هيأت 
اقتصــادى براى بازديد و حل برخى مســائل 

اقتصادى به همدان مى آيد.
گفت وگو با فعاالن بخش خصوصى و بررسى 
مشــكالت آنها يكى از مهم ترين اهداف وزير 

در همدان است.
فرهاد دژپسند در اين ديدار به مسائل بانكى و 

گمركى، بيمه خواهد پرداخت.
بخــش ديگرى از حضور وى به حل اختالف 
به وجودآمده بين ساختمان بانك ملِى پياده راه 
با امامزاده شــاهزاده حسين اختصاص خواهد 

داشت.
افتتاح ســاختمان بيمه ايران  نيز از برنامه هاى 

دژپسند در همدان است.
ــتان  ــى اس ــور اقتصــادى و داراي ــركل ام مدي
ــان اداره كل در  ــى معاون ــا همراه ــدان ب هم
ــر  ــور وزي ــر حض ــام خب ــه همدان پي روزنام
محمــودى  ناصــر  ســيد  داد.  را  اقتصــاد 
كارگــروه  فعال شــدن  از  ديــدار  ايــن  در 
مولدســازى امــوال دولتــى و انتقــال  رياســت 
ــه  ــر داد و گفــت ك ــز خب ــه اســتاندار ني آن ب
ــوال در ســامانه ثبــت  ــون 99 درصــد ام تاكن
شــده و تاكنــون 67 پــروژه بــراى مولدســازى 

ــده اســت. ــايى ش شناس
وى ادامــه داد: تــا پيــش از  ايــن، فــروش 
ــد  ــوال دولتــى و مولدســازى آن باي ــازاد ام م
مصوبــه هيــأت وزيــران را دريافــت مى كــرد 
ــه در جلســه 2 روز گذشــته در  ــا آن طورك ام
تهــران جمع بنــدى شــد، از ايــن پــس اختيــار 
ــى  ــازاد دولت ــوال م ــروش ام مولدســازى و ف
ســپرده  دارايــى  و  اقتصــادى  وزارت  بــه 
ــران كل  ــه مدي ــز ب ــر ني ــه وزي ــود ك مى ش

اقتصــادى و دارايــى اســتان ها اختياراتــى 
ــد داد. خواه

محمودى اظهار اميدوارى كرد كه از مولدسازى 

امــوال مازاد دولتى به عالوه اينكه بخشــى از 
درآمدهاى كشور تأمين مى شود، بخش بزرگى 

از هزينه ها نيز كاهش بيابد.
وى گفت: بسيارى از مديران دستگاه ها به خاطر 
انتقادهايى كه ممكن است به دليل ازدست دادن 
اموال مربوط به اداره بشــنوند، تمايل زيادى 
به فروش و يا مولدســازى اموال ندارند اما با 
پيشــنهادى كه داديم، قرار شــد 20 درصد از 

فروش و درآمد اموال مازاد به استان بازگردد.
مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان 
در بخش ديگرى از ســخنان خود به اســناد 
خزانه اســالمى و اوراق تســويه اشاره كرد و 
گفت كه كمتر از 2 ماه فرصت هست تا براى 
تسويه طلب پيمانكاران و اشخاص حقيقى و 
حقوقى از دولت، از اوراق تسويه استفاده شود.
وى ادامه داد: دســتگاه هاى دولتى تاكنون 20
ميليارد تومان اســناد خزانه استفاده كرده اند اما 

ظرفيت اســتفاده تا بيش از 200 ميليارد تومان 
وجود دارد كه اميدواريم در فرصت باقيمانده 
بتوانند از ظرفيت ملى، كه هيچ ربطى به بودجه 

استانى ندارد، استفاده كنند.
محمودى در ادامه توضيح داد: با امور مالياتى 
هماهنگ شــده كه پيمانــكاران و بخش هاى 
خصوصــى كه به جاى طلب خــود از دولت، 
اوراق تسويه دريافت مى كنند، بتوانند از همين 
اوراق به عنــوان بدهى مالياتى خــود به امور 
مالياتى اســتفاده كنند. كه در اين صورت هيچ 
مبلغى از آن كسر نمى شود و بدهكاران مالياتى 

نيز مشمول جريمه ديركرد مالياتى نمى شوند.
مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان 
در پايان ســخنانش به ســرمايه گذارى 116
ميليون دالرى خارجى در اســتان اشاره كرد و 
گفت: كه اين مبلغ سرمايه خارجى بالغ بر هزار 

و 554 شغل در همدان ايجاد كرده است. 

شيرينى فروشــى  واحدهــاى  از  يكــى   
همدان به دليل استفاده از رنگ هاى غيرمجاز، 
شــكالت هاى تاريخ مصرف گذشته و برخى 

اجناس بدون كيفيت پلمب شد.
رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان گفت: 
معموال مشــتريانى كه از شيرينى فروشى هاى 
باالى شــهر محصولى را ســفارش مى دهند، 
از ايــن واحدها درخواســت كار مطلوب با 
بهترين رنگ را دارند و متصديان اين واحدها 
به جــاى اينكه مشــتريان را قانــع كنند كه 
استفاده از رنگ هاى غيرطبيعى، موجب بروز 
بيمارى هاى زيادى مى شود، سفارش مشترى 
را انجــام داده و منافع مادى را به ســالمت 

مشتريان ترجيح مى دهند.
محمد خيرانديــش در گفت وگو با ايســنا، 
افــزود: حدود يــك وانت شــكالت تاريخ 
مصرف گذشــته با قيمت هاى بســيار باال كه 
براى شــب عيد خريدارى و در معرض ديد 
مشترى قرار گرفته بود نيز كشف و ضبط شد.

وى، ادامه داد: اين واحد در طول يك ماه 3 بار 
مورد بازرســى قرار گرفته بود كه در آخرين 
بازرســى كه خود بنده نيز حضور داشتم اين 

موارد مشخص شد.
وى دربــاره بازرس هــاى ايــن مجموعــه 
گفت: كليه بازرســان مركز بهداشــت افراد 
وظيفه شناسى هســتند و تفاوت آنها بر روى 

دقت و نكته سنجى آنها است.
خيرانديش تصريح كــرد: اين واحد متخلف 
از صبح امروز اقدام به قراردادن يك خودرو 
در جلوى پرده پلمب كــرده بود كه با ورود 
دادســتانى اين خودرو نيز جابه جا شــد زيرا 

سالمت مردم مهم ترين اصل كارى است.
وى در پايــان تأكيــد كــرد: همزمــان بــا 
نزديك شــدن بــه ايــام پايانى ســال، مركز 
بهداشت بازرسى هاى خود را تشديد كرده و 
با واحدهاى متخلفى كه با سالمت مردم بازى 

كنند، به شدت برخورد خواهد شد.
مســئول واحد ســالمت محيط و كار مركز 
بهداشــت همدان در گفت وگويى اظهار كرد: 

هفته گذشــته 4 واحد قنادى در شهرســتان 
همدان به دليل اســتفاده از رنگ غيرمجاز و 
ضايعات شيرينى در محصوالت خود توسط 
واحد ســالمت محيط مركز بهداشت همدان 
پلمب و پرونده آنها به مراجع قضايى ارجاع 

شدند.
تيرماه امسال نيز رئيس مركز بهداشت شهرستان 
همدان از پلمب يك شيرينى فروشى معروف 
در باالشــهر همدان خبر داد و گفت: شيرينى 
فروشــى(الف) به دليل اســتفاده از رنگ هاى 
مصنوعى، اجناس و مواد تاريخ مصرف گذشته 
و 270 كيلو روغن فاســد، پلمب و تا اطالع 

ثانوى از ادامه فعاليت محروم شد.

قنادى هاى متخلف پلمب شدند

توليد شيرينى با رنگ غيرمجاز

«انقالب اسالمى در همدان» 
سند حماسى هگمتانه
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گازرسانى به روستاى گردشگرى قلى آباد 
در چهارمين روز از دهه فجر

 كبودراهنگ-اكرم حميدى-خبرنگار همدان پيام: در چهارمين 
روز از دهه فجر با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى 
استان چندمين پروژه در شهرســتان كبودراهنگ افتتاح شد و به 

بهره بردارى رسيد. 
رئيــس ســازمان مديريت و برنامه ريزى اســتان بــا حضور در 
مراســم بهره بردارى از گازرسانى به روستاى 14 خانوار قلى آباد 
اظهاركرد: شهرستان كبودراهنگ داراى و استعدادهاى توسعه اى 
بســيار بااليى اســت و نگاهى كه مديريت استان به گردشگرى 
قلى آباد دارد، نگاه ويژه و بلندمدتى اســت و افق پيش رو براى 

اين منطقه افق بسيار خوبى است. 
صيدايى افزود: توصيه اى كــه براى مردمان اين منطقه داريم اين 
است كه از گردشگران و كسانى كه به اين منطقه قدم مى گذارند 
به گرمى اســتقبال كنند و با آنها تعامل خوبى داشــته باشند تا به 

يارى خداوند متعال اين منطقه گردشگرى جذاب تبديل شود. 
وى ادامه داد: ساالنه با نگاه برنامه اى و با فعاليت هاى برنامه ريزى 
شــده مجموعــه مديران اســتان بــاالى 50 ميليــارد تومان در 
بخش هاى مختلف تزريق منابع در اين شهرستان انجام مى شود تا 
فعاليت هاى مختلف توليدى، عمرانى، آموزشى، بهداشتى و ساير 

بخش ها در اين شهرستان پيش برود. 
صيدايى خاطرنشــان كرد: شهرســتان كبودراهنگ ابعاد مختلف 
طبيعى و توانمندى و نيروهاى انســانى مردم متدين، با اصالت و 
ارزشمند دارد و وظيفه مديران است كه خدمتگزار مردم شريف 

اين منطقه باشند. 
وى در ادامــه افــزود: راز توســعه شهرســتان صميميــت، دســت 
بــه دســت هــم دادن و اتحــاد و يكدلــى اســت كــه خوشــبختانه 
در ايــن شهرســتان وجــود دارد و نــگاه مــا بــه ايــن شهرســتان 
ايــن اســت كــه شهرســازى بــراى اشــتغالزايى و ســرمايه گذارى 
ــتان  ــاله اس ــند 3 س ــش رو در س ــق پي ــود و در اف ــام ش انج
پيش بينــى شــده بتوانيــم از حيــث توليــد، اشــتغال، درآمدزايــى، 
صنايــع، گردشــگرى، فعاليت هــاى عمرانــى و كشــاورزى ســند 
ــه  ــتان ب ــد و شهرس ــدا كن ــق پي ــده تحق ــى ش ــه پيش بين برنام

جايــگاه مطلــوب دســت يابــد. 
امام جمعه كبودراهنگ هم گفت: در سال 98 يكى از ارزشمندترين 
خدمات دولت به روستاى گردشگرى قلى آباد بود كه خوشبختانه 

مردمان اين روستا از نعمت گاز بهره مند شدند. 
حجت االسالم نقى باقرى تأكيد كرد: اين نعمات الهى كه خداوند 
متعال در اختيار قرار داده بايد قدردان آنها باشــيم و در مصرف 

آن صرفه جويى كنيم. 
ــورى  ــت جمه ــرد: دول ــار ك ــز اظه ــگ ني ــدار كبودراهن فرمان
ــود را  ــزم خ ــالمى ع ــورى اس ــدس جمه ــام مق ــالمى و نظ اس
ــژه  ــق به وي ــه مناط ــه هم ــانى ب ــراى خدمات رس ــرده ب ــزم ك ج
ــت  ــت و خدم ــا صداق ــئوالن ب ــن مس ــروم. بنابراي ــق مح مناط
بايــد  مــردم  مشــكالت  و  مســائل  رفــع  بــراى  بى منــت 

ــد.  ــالش كنن ــبانه روز ت ش
حجت ا... مهدوى افزود:  از 127 روستاى شهرستان، 124 روستا 
گازرســانى شده و 3 روســتاى باقى مانده نيز در دستور كار قرار 
گرفته و براى گازرســانى به روستاى قلى آباد 400 ميليون تومان 
هزينه شده و 5/5 كيلومتر شبكه گذارى با 10 انشعاب انجام شده 

است. 
وى در پايان افزود:  طرح گردشــگرى قلى آباد طرحى بلندمدت 
اســت و 10 الى 15 سال آينده به قطب گردشگرى غرب كشور 

تبديل خواهد شد. 
همچنيــن در چهارميــن روز از دهــه فجر گلخانه ســبزى و 

صيفى جات در روستاى كوريجان كلنگ زنى شد.
*سال شروع طرح: 98

مساحت طرح: 4 هزار و 58 مترمربع
ظرفيت توليد: 142 تن

اشتغالزايى: 4 نفر
اعتبار هزينه شده: 8 هزار و 368 ميليون ريال
تسهيالت بانكى: 7 هزار و 113 ميليون ريال

آورده شخصى:  هزار و 255 ميليون ريال
*كارخانه كلوچه پزى روستاى روعان

با اشتغالزايى 8 نفر و يك ميليارد تومان اعتبار افتتاح شد. 
ديدار با خانواده هاى شهدا هم از ديگر برنامه هاى چهارمين روز 

دهه فجر در شهرستان كبودراهنگ بود. 

تــا به حال ده ها نفر بــر اثر ايجاد گودال هايى در جــاده دارانى عليا، 
روستايى از توابع بخش مركزى شهرستان تويسركان در استان همدان 

جان خود را از دست داده اند. 
گودال هايى در جاده دارانى ايجاد شده كه موجب انحراف و واژگونى 
خودروهاى عبورى مى شود. چند شب گذشته هم اين چاله ها موجب 
انحراف وانت بار و برخورد آن به گاردريل و ســقوط در رودخانه شد 
كه در اين تصادف يك جوان جان خود را از دست داد. تا به حال ده ها 

نفر جان خود را در اين جاده مرگ از دست داده اند. 
عاجزانه تقاضامنديم مديران مربوطه مشكل را حل كنند.

* احمدى در تماس تلفنى

فروردين 96 بود كه شــهر مالير به واسطه هنر منبت كاران خوش ذوق 
به عنوان شهر ملى منبت كشور ثبت شد اما اين عنوان براى شهرى كه 

داراى 5 هزار كارگاه مبل و منبت است، كافى نيست.
از دســت اندركاران ميراث فرهنگى انتظار داريم بيشتر به اين موضوع 

بپردازند.
* همايى از مالير

روستاى زين آباد نياز به مديريت دارد.
روستاى زين آباد مشــكالت زيادى دارد كه ناكارآمد بودن دهيار اين 

روستا يكى از آن كمبودهاست.
مردم روســتاى زين آباد به دليل نداشتن دهيارى و امكانات مورد نياز 

براى خدمات رسانى به روستا از خيلى امكانات محروم مانده اند.
نبود پست بانك، نانوايى، سطل زباله، و ِگل آلود بودن كوچه ها و ساكن 
ماندن طرح هاى هادى روستا كه نياز به بازنگرى نقشه روستا دارد، از 

جمله مشكالت موجود در روستاى زين آباد است. 
از مسئوالن تقاضامنديم به مشكالت اين روستا رسيدگى كنند.

* حسين آبادى در تماس تلفنى

مشاركت مردم در فامنين 
در تمام دوره ها زبانزد است

 انتخابات فرصتى است براى اينكه مردم با مشاركت عمومى خود در اين صحنه ملى 
آرمان هاى نظام جمهورى اسالمى ايران را تثبيت كنند؛ مشاركت مردم شهرستان فامنين در 
انتخابات و همه دوره ها زبانزد بوده است و اين دوره هم با تبليغات سالم و سخنراني هاي 
انجام شــده توسط مسئوالن و امامان جماعت مساجد شاهد يك مشاركت مردمي خوب 

در روز انتخابات خواهيم بود.
 فرماندار فامنين با برشــمردن اهميت حضور مردم در انتخابات گفت: جلسات متعددي 
براى آمادگي انتخابات انجام شــده است كه تشكيل ستادكل انتخابات شهرستان همچنين 

تشكيل هيأت اجرايي انتخابات، كميته هاي ستاد تعيين محل شعب اخذ رأي و بررسى هاي 
الزم انفورماتيكي شعب انجام شده است.

سيد مجيد شماعى رصد روزانه خبرهاي انتخاباتي، آموزش هاى الزم  براي اعضاي شعب، 
نمايندگان فرماندار و تمامى دست اندركاران انتخابات تأمين تداركات و وسايل نقليه مورد 

نياز را از جمله كارهايى دانست كه در فرماندارى فامنين انجام شده است.
وى افزود: براى رفاه حال شهروندان تمامى شعب اخذ رأي را در چارچوب قانوني طوري 

تعيين كرده ايم كه در نقطه هاي اصلي شهر و در دسترس باشند.
شــماعى در باره عملكرد اعضاى هيأت اجرايى خاطرنشان كرد: همه اعضاى انتخابات از 
افراد بي طرف و كارگردان انتخابات هســتند كه خود موجب افزايش مشــاركت مردم در 
انتخابات خواهد شد و تذكرات الزم به ستادهاي تبليغاتي نامزدها داده شده كه مزاحمتى 

براى مردم ايجاد نكنند.
وى در باره مشاركت مردم نيز گفت: خوشبختانه مشاركت در شهرستان فامنين  در تمام 
دوره ها خوب بوده اســت و اين دوره نيز با تبليغات ســالم و ســخنراني هاي انجام شده 
توسط مســئوالن و امامان جماعت مساجد شاهد يك مشــاركت مردمي خوب در روز 

انتخابات خواهيم بود.
شــماعى درباره اهميت انتخابات در شهرســتان فامنين افزود: ايــن انتخابات براي مردم 
شهرستان فامنين همانند بقيه نقاط كشور بسيار مهم و پراهميت است زيرا با وجود برخي 
مشــكالت اقتصادي گذشــته مردم فامنين مي توانند با مشاركت حداكثري خود و با يك 
انتخاب اصلح بهترين گزينه براي شهرســتان خود را انتخاب كنند كه موجب پيشرفت و 

آباداني هر چه بهتر اين شهرستان باشند.

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده 
شركت تعاونى مصرف محلى27(نوبت سوم)

تاريخ انتشار  98/11/17
در روز دوشنبه 98/11/28درساعت19درمحل شركت واقع در خيابان هنرستان خيابان 

توحيد پالك59 تشكيل ميگردد.
دستور جلسه:

تصويب وتطبيق اساسنامه جديد شركتهاباقوانين و مقررات 
و اصالحيه هاى بعدى

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى ترميم حوضچه و تكميل 
ابنيه و تأسيسات اكسيالتور شماره 5 تصفيه خانه اكباتان به شماره ع/2- 98/197

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار ترميم حوضچه و تكميل ابنيه و تأسيسات اكسيالتور 
شماره 5 تصفيه خانه اكباتان با برآورد اوليه 4/291/550/319 ريال بر اساس فهرست بهاى ابنيه و خطوط انتقال آب سال 98 را به پيمانكارانى كه 
داراى حداقل رتبه 5 آب و گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى باشند از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
(ستاد) واگذار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازشگايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2098007001000034 انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
- تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1398/11/17

- هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 300/000 ريال كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب 
استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

- مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1398/11/17 لغايت 1398/11/21 تا پايان وقت ادارى 
- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت 1398/12/3 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است)

- تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1398/12/4 ساعت 9:30 سالن جلسات مناقصه گزار 
- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 214/577/516 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق شركت 
در فرآيند ارجاع ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659ه مورخ 1394/9/22 ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند 
ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1398/12/3 به دبير خانه شركت آب و 

فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
- نشانى مناقصه گزار: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 

14:15 پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
* اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه مركز تماس 41934-21 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

* ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
* اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است

* شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

(نوبت اول)(نوبت اول)

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي 
و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 139860326001000829  مــورخ 1398/10/28هيــأت اول/ دوم موضــوع قانــون تعيين 
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه 
ــد  ــر فرزن ــرادى دلي ــرا م ــم زه ــارض متقاضــي خان ــه و بالمع ــات مالكان ــدان تصرف ــك هم ــت مل ثب
ــه مســاحت 247/17  ــه ب ــاب خان ــه شــماره شناســنامه 1755 صــادره از همــدان در يــك ب عبــدل ب
ــد، واقــع  ــه الون ــه، محل ــه نشــانى: كــوى محمدي ــده 7 اصلــى ب ــع قســمتى از پــالك باقيمان مترمرب
در حومــه بخــش يــك همــدان  خريــداري از مالــك رســمي آقــاى محســن فرزنــد عابديــن محــرز 

گرديــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي 
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از  كــه اشــخاص نســبت ب
تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ 
رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي 
ــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق  تقدي

مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 1681)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/17

على زيورى 
رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

طرح توسعه كتابخانه شهيد رجايى اسدآباد 
افتتاح شد

 طرح توسعه كتابخانه عمومى شهيد رجايى اسدآباد با 270 متر مربع 
زير بنا افتتاح شد. 

مديــركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان گفت: در راســتاى ارائه 
خدمات همزمان به بانوان و آقايان طرح توســعه كتابخانه شهيد رجايى 

در دستور كار قرار گرفت. 
به گزارش مهر، عاطفه زارعى در آئين افتتاح توســعه كتابخانه عمومى 
شهيد رجايى اسدآباد اظهار كرد: چون امكان گسترش عمودى بنا وجود 

نداشت، گسترش افقى كتابخانه در دستور كار قرار گرفت.
وى همچنين افزود: در ســال 94 شهردارى اسدآباد 135 متر مربع زمين 

در پشت كتابخانه عمومى قديمى در اختيار اداره كتابخانه ها قرار داد. 
زارعى تصريح كرد: از ســال 97 بهسازى و گســترش فضاى كتابخانه 
آغاز شــد و بيش از 270 متر زيربنا به كتابخانه در 2 طبقه افزوده شد و 

درحال حاضر به طور همزمان به آقايان و بانوان خدمات ارائه مى شود. 
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان تأكيد كرد: عالوه بر 270 متر 
مربع فضاى جديد افزوده شده، 400 متر مربع از فضاى ساختمان قديمى 

نيز بهسازى شده است. 
زارعى تأكيد كرد: درحال حاضر كتابخانه عمومى شهيد رجايى با 670 متر 
مربع فضاى كتابخانه اى در اختيار اعضا و مردم اين شهرستان قرار دارد. 
وى ادامه داد: در كتابخانه عمومى شــهيد رجايى، بخش كودك، بخش 
نشــريات و مرجع به طور جداگانه ديده شــده و مردم مى توانند از اين 

خدمات استفاده كنند. 
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان  خاطرنشان كرد: به زودى نيز 
پايگاه ديگر فارسى در صورت امكان به اين كتابخانه افزوده خواهد شد. 

 مالير- خبرنگار همدان پيام: در پنجمين 
روز از دهه فجر باحضور اســتاندار و معاون 
وزيــر صنعت معدن و تجــارت بزرگ ترين 
شهرك گلخانه اى غرب كشور با سرمايه 140
ميليارد تومان عمليات اجرايى آن آغاز شد.

اســتاندار همدان در آغــاز عمليات اجرايى 
بزرگترين شــهرك گلخانه اى غرب كشــور 
در شهرســتان مالير گفت: در سند راهبردى 
استان تا ســال 1400 بايد 210 هكتار كشت 
گلخانه اى به سطح گلخانه هاى استان اضافه 

شود.
سعيد شــاهرخى گفت: در حال حاضر سطح 
كشــت هاى گلخانه اى اســتان همدان 107
هكتار اســت كه با اجراى 210 هكتارتحول 

عظيمى در اين حوزه ايجاد مى شود.
وى به پيشــتازى مالير در كشت گلخانه اى 
در سطح استان اشاره كرد و افزود: باتوجه به 
محدوديــت منابع آب، براى افزايش راندمان 
توليــد و صرفه جويى در مصــرف آب بايد 
كشــت گلخانه اى را در سطح استان توسعه 

بدهيم.
شــاهرخى هم چنين در آئين افتتاح شــركت 
نورد لوله آريا با ســرمايه گذارى 10 ميليارد 
و 900 ميليــون تومــان در شــهرك صنعتى 
شوشاب گفت: در دهه فجر امسال 590 طرح 
در استان با اعتبارى بالغ بر 990 ميلياردتومان 
بــه بهره بردارى و يا عمليــات اجرايى آن ها 

آغاز مى شود.
وى به پيشــتازى مالير در سطح استان اشاره 
كرد و افــزود: در اين شهرســتان 78 طرح 

عمرانى با اعتبارى حدود 389 ميليون تومان 
افتتاح و يا كلنگ زنى خواهد شد.

استاندار همدان شركت نورد لوله آريا را يكى 
از اين طرح هاى صنعتى برشــمرد و افرود : 
طراحى و ســاخت تمامى دستگاه هاى خط 
توليد با ابتكار مهندســان اين شركت موجب 

افتخار است.
شــاهرخى گفت: هدف ما در توسعه استان 
اســتفاده از تمــام امكانات اســت كه براى 
هركــدام برنامه ى ويــژه و جداگانه طراحى 

شده است .
وى به مواد معدنى موجود در اســتان اشاره 

كرد و افزود: 30 نوع مواد معدنى در اســتان 
استخراج مى شود اما اين مواد به صورت خام 
عرضه مى شــود كه بايد سياســتى انديشيده 
شود تا هم استان و هم ايران از ارزش افزوده 

آن برخوردار شود.
فرماندار مالير نيــز در اين آئين ها گفت: در 
سند راهبردى شهرستان هرسال بايد 9 هكتار 
به سطح كشت هاى گلخانه اى اين شهرستان 

اضافه شود.
قدرت ا... ولدى افزود: با اجراى اين شهرك 
گلخانه اى در روستاى گنبد مالير به اندازه 9

سال آينده اين شهرســتان شهرك گلخانه اى 

ايجاد خواهد شد.
وى به ســرمايه گذارى اين شهرك اشاره كرد 
و افزود: ســرمايه گذارى اين شــهرك 140

ميليارد تومان است و اجراى اين طرح بزرگ 
كشاورزى 410 اشتغال را براى اين شهرستان 

ايجاد خواهد كرد.
در پايــان گفتنى اســت افتتــاح كــوره احيــاى 
توليدكننــده اكســيد فلــزات در شــركت 
معــادن ســرمك و بازديــد از كارخانــه كيــان 
ــتاندار و  ــاى اس ــه ه ــر برنام ــرد از ديگ ك
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت  معــاون  وزي

ــود. ــر ب ــتان مالي در شهرس

بزرگ ترين شهرك گلخانه اى غرب كشور 
در ماليركلنگ خورد

 در چهارميــن روز از دهه مبارك فجر 7
پروژه عمرانى، آموزشى، خدماتى و كتابخوانى 
در شهرستان اسدآباد با حضور معاون عمرانى 
استاندار همدان و مسئوالن دستگاه هاى ادارى 

شهرستان افتتاح شد و به بهره بردارى رسيد. 
افتتاح ساخت پد بالگرد بيمارستان قائم(عج) 
به عنوان نخستين طرحى بود كه در چهارمين 
روز دهــه مبــارك فجــر افتتاح شــد و به 

بهره بردارى رسيد. 
فرماندار شهرستان اسدآباد در آئين افتتاح اين 
طرح اظهار كرد: ســاخت طرح باال در مهرماه 
امسال به متراژ 625 متر آغاز و در پايان آذرماه 
با اعتبارى افزون بر 140 ميليون تومان تكميل 

شد. 
مجيد درويشــى در گفت وگو با ايسنا افزود: 
در شهرستان اســدآباد 5 پد بالگرد پيش بينى 

شــده كه يك مورد آن امروز در بيمارســتان 
قائم(عج) افتتاح شــد و طــرح ديگر پدهاى 
بالگرد پيش بينى شده براى شهرستان در دست 

مطالعه است. 
تعميرات اساسى هتلينگ بخش اطفال به متراژ 
400 مترمربع دومين طرح افتتاح شــده امروز 
در حوزه دانشــكده علوم پزشــكى اسدآباد 
بود كه فرماندار شهرســتان اســدآباد در آئين 
افتتاح گفت: اين طــرح در فرودين 98 آغاز 
و در پايان بهمن ماه با اعتبارى افزون بر 550
ميليون تومان با ظرفيت 22 تخت بيمارستانى 

تكميل شد. 
وى در افتتاح دســتگاه اكسيژن ســاز سانترال 
طرح  سومين  به عنوان  قائم(عج)  بيمارســتان 
چهارمين روز از دهه فجر هم بيان كرد: طرح 
فوق با اعتبارى افــزون بر 700 ميليون تومان 

در مكانى به متراژ 40 مترمربع در بيمارســتان 
قائم(عج) به بهره بردارى رسيد كه اين سيستم 
اكسيژن رســانى مركــزى، براى بيمارســتان 

شهرستان امرى ضرورى بود. 
تعميرات غذا و دارو بــه متراژ 240 مترمربع 
با اعتبار 155 ميليــون تومان ديگرى طرحى 
بود كه در چهارميــن روز دهه فجر در حوزه 

دانشكده علوم پزشكى اسدآباد افتتاح شد. 
دانشكده فنى وحرفه اى اسدآباد به عنوان يكى 
از پروژه هاى شــاخص اين شهرستان بود كه 
سرانجام پس از 10 سال به عنوان پنجمين طرح 
از طريق ويديو كنفرانس توســط جهانگيرى 

معاون اول رئيس جمهورى افتتاح شد. 
فرماندار شهرســتان اسدآباد در آئين افتتاح 
اين پروژه با اشــاره بــه كلنگ زنى و آغاز 
عمليــات اجرايى طرح فوق در ســال 88

خاطرنشــان كرد: براى اين پــروژه افزون 
بــر 5/5 ميليــارد تومــان هزينه شــده و 
در حال حاضر براى تجهيز خوابگاه و سلف 
سرويس اين دانشكده به اعتبارى افزون بر 

5 ميليارد نياز خواهد بود. 
درويشــى با بيان اينكه اســدآباد دومين شهر 
دانشگاهى استان با 5 هزار نفر دانشجو است، 
يادآور شد: اين دانشكده از مهرماه سال آينده 

دانشجو خواهد پذيرفت. 
وى با اشاره به اينكه تمامى روستاهاى باالى 
20 خانوار اســدآباد از نعمــت گاز خانگى 
برخوردارنــد، گفــت: عمليــات اجرايى و 
كلنگ زنى 4 روســتاى زير 20 خانوار اسدآباد 
در هفته دولت امسال انجام شد كه در ايام دهه 
فجر گازرســانى اين 4 روستا به بهره بردارى 

مى رسد. 

افتتاح دانشكده فنى وحرفه اى اسدآباد 
پس از 10 سال انتظار
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منبع: ايسنا

بيانيه گام دوم انقالب كالن ترين جهت گيرى 
كشور را مد نظر قرار داده است

 اگر به صحنه اجتماع و بين الملل نگاه كنيد مى بينيد كه آمريكايى ها 
بر ايجاد يأس و شــكاف بين حاكميت و مــردم تمركز كرده اند، اين 
شگردى است كه آنها دنبال مى كنند و مقام معظم رهبرى هم در بيانيه 

گام دوم انقالب اشاراتى به آن دارند. 
به گزارش ايسنا، رئيس مجلس شوراى اسالمى در همايش بين المللى 
گام دوم انقالب روزگذشــته، با بيان اين كه بيانيــه گام دوم انقالب 
كالن ترين جهت گيرى كشور را مد نظر قرار داده، يادآور شد: اين بيانيه 
همچنين بسيار خيرخواهانه است و منظومه حكمت انقالب اسالمى 
در آن ديده شــده است و كار را براى حكمرانان و مردم سخت كرده 
است. خطاب اين بيانيه هم حاكميت و هم مردم هستند ولى محور آن 
جوانان هستند. در جلساتى كه با مقام معظم رهبرى درباره ى گام دوم 
صحبت كردم، ايشــان نقطه ثقل گام دوم را جوانان مى دانند. در واقع 
آن كســى كه نگارنده حكمت است توجه اصلى اش به تحولى است 
كه جوانان بايد ايجاد كنند، گام دوم قرار اســت نفس و جان جديدى 
به انقالب بدهد و محور آن هم جوانان هســتند كه انگيزه كافى براى 
تحول دارند. على الريجانى با اشــاره به نقش جوانان در ســاماندهى 
حكومت از پيروزى انقالب و شكل گيرى نظام گفت: بايد توجه كرد 
كه چطور مى توان جوانان را آماده كرد كه هم در صحنه مدنى و هم در 

صحنه حكمرانى نقش آفرينى داشته باشند. 

سياست مان براى خريد نفت ايران تغيير 
نمى كند

 همكارى عملى 2 كشور به خوبى ادامه دارد، در اين ميان همكارى 
2 كشور تحت تاثير فشارهاى كشور سوم قرار داشته است. 

سفير چين در تهران در نشستى خبرى گفت: آمريكا نه تنها يك طرفه از 
برجام خارج شد بلكه با فشارها بر همكارى كشورهاى ديگر با ايران 
تأثير مى گذارد با اين حال روابط 2 كشــور در حال گســترش است. 
طرف چينى قاطعانه با اقدامات يك جانبه گرايى آمريكا مخالف است 
و از همكارى چين و ايران كه مشروع و قانونى است حفاظت مى كند. 
به گزارش ايسنا، چانگ هوا درباره كاهش خريد نفت از ايران توسط 
چين در يك ســال گذشته تصريح كرد: آمريكا تالش كرد كه از سال 
2019 سياست به صفر رســاندن صادرات نفت ايران را اجرا كند. با 
وجود فشــارهاى بى سابقه چين تنها كشورى است كه در اين شرايط 
نفت ايران را مى خرد، آمار زياد مهم نيست. سياست چين در آينده نيز 

در اين باره تغيير نمى كند.

ائتالف يا اتالف نيروهاى انقالب 
 برگزارى دومين مجمع نيروهاى انقالب اســالمى اســتان همدان 
به واقع گردهمايى و نمايش قدرت كم نظيرى بود كه درخور تحسين 
و تقدير اســت. هم انديشى مشاركت جويانه مجمع و شورا در احياى 
ارزش ها و تكاپوى مردمى به تبع از تشكليالت تهران حركتى موج آفرين 
و پرشورى است كه در سراسر كشور به منظور حضور حداكثرى مردم 
واليتمدار در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى تشكيل 
يافت. بنابراين در اين نوشتار درصددم تا با ذكر آسيب ها و فرصت هاى 

وارد شده بر آن در بازيابى اقدامات سنجيده بعدى مؤثر افتد.
1- فرصت ها:

بى شك در اين مقطع خاص زمانى كه رويدادهاى رنگارنگى در منطقه 
و كشور، بســيارى از معادالت قدرت را درهم ريخته و جامعه را در 
آستانه نقطه طاليى قرار داده، چشم همه جهانيان به رفتار انتخاباتى مردم 
انقالبى ايران دوخته شده است. پس حركت مبارك نيروهاى انقالب 
براى موج آفرينى سياسى باهمه فرازوفرودها در تأييد صالحيت ها  و 
حذف يك ســوم از نمايندگان فعلى مجلس به دليل فساد و عدم التزام 

نوعى شوك سياسى است كه پيامدهاى خود را خواهد داشت.
الف-ائتالف بهانه ايــى بر همگرايى پيشكســوتان دفاع مقدس:

تركيب شورا از بازماندگان جهاد و شهادت به واقع براى به رخ كشيدن 
توانايى هاى نيروهاى انقالب در عرصه متفاوتى از تالش سياســى و 
اجتماعى و مشاركت دادن مردم در تعيين حق سرنوشت خود فرصت 
مغتنمى اســت ، بنابراين دومين مجمع نيروهاى انقالب براى بازيابى 

يكديگر و برگزارى جلسات دورهمى هاى واقعى وارزشى است.
ب-آفرينــش جمع و جبهه ايى نو: ســوق دادن شــور جنگندگى و 
شــيدايى جبهه و جنگ آن هم به وسيله پيش كســوتان به عرصه هاى 
سياســى واجتماعى هنرنمايى ديگرى اســت كه خــالء آن از ديرباز 
محســوس و ملموس مى نمود. همان طوركه هيچ كس باور نداشت كه 
انتشــار خاطرات رزمندگان و شــهدا بتواند جبهه فرهنگى انقالب را 
درخشان نمايد، ظرفيت ها جديد و بى بديل يكى پس از ديگرى از راه 
رسيده ساير حوزه ها را تحت تأثير خود قرار مى دهد مثال در اقتصاد با 
راه اندازى بنگاه هاى زودبازده يا بازارهاى استارتاپ هاى رايانه ايى و يا 
در توليد انواع تجهيزات دفاعى، دارويى و... و با ورود دســتاوردهاى 
اجتماعى و فرهنگى چون كاروان هاى راهيان نور، گروه هاى جهادى، 
پيــاده روى ميليونى اربعين اباعبــدا... همه وهمه نوآورى هاى منحصر 
به فرد انقالب اســالمى است كه نيروهاى انقالبى را از اليه هاى پايين 

جامعه به بازيابى يا تثبيت هويت هاى نوين و ماندگار خواهد رساند.
ج- شــوراى ائتالف سنگرى براى تبادل تجارب: تركيب يكپارچه 
و واحد غالب اعضاى شــورا از نهاد انقالبى بافرايند تغييرات شغلى 
درطول زمان از مشــاورت و معاونت در عالى ترين پست هاى اجرايى 
اســتان يك ظرفيت و حجمى از توانائى هاى منحصر به فردى آفريده 

كه مى تواند باكمترين تعامل و تبادل بيش ترين آثار را به ارمغان آورد.
2-آسيب ها:

ائتالف، جبهه يا شــورا در گذشــته  و حال با همه مزيت هاى افزوده 
متأسفانه دچار آسيب ها و معايبى نيز شده كه مطالعه آنها خالى از لطف 

نخواهد بود.
الف-اتالف نيرو و امكانات: تركيب يك سويه اعضا در اين مجموعه 
همــواره عــارى از مناديان اصلى عرصه سياســت يعنــى احزاب و 
گروه هاى سياسى بوده و به جوانان به خالف تأكيد رهبر فرزانه انقالب 
در بيانيــه گام دوم در اســتفاده از آنان غافل مانــده، دركنار اين خطا 
استفاده از امكانات دولتى وعمومى مثل اماكن مذهبى و... آسيب هاى 
جبران ناپذيرى به يكپارچگى جامعه و مقام و منزلت آنان وارد مى كند.

ب-تخلف از قانون: انتخابات قوانين مشــخصى دارد و هر تجمع و 
اقدام تبليغى انتخابات بازه زمانى معينى دارد، بنابراين نيروهاى انقالبى 
بيش از سايرين بايد ملتزم باشند واال ناديده گرفتن قوانين خسران جدى 

را به سرمايه هاى اجتماعى وارد مى كند.
ج-مدعوين در مقابل كار انجام شــده: گزينش تعداد انگشت شمار 
نامزد بدون ذكر معيار انتخاب و اجبار مدعوين به امضاى رأى شــورا 

ازسوى آنان تسليم دربرابر كار انجام شده است.
د-رقابت يا هدايت: تأييد نامزدهاى كه غالبا از اعضاى ستاد انتخاباتى 
خاصى بودند، بيشــتر صحنه رقابت حزبى را جناحى كرده يا حداقل 
انتخابات را به جانب هدايت شده آن مى برد، كه بازخورد چنين اقدامى 

پايين آوردن مشاركت سياسى يا نفى تضارب آرا است.
*  مدرس دانشگاه
بهمن 1398

هيچ كس باالتر از قانون و مردم نيست
 رئيــس جمهور كليد اصلى حل مشــكالت جامعه و ايســتادگى در برابر 
دشــمنى ها را، حضور و وحدت مردم و اعتماد بين حاكميت و مردم دانست و 

همگان را به شركت گسترده در راهپيمايى 22 بهمن دعوت كرد. 
به گزارش ايسنا، حســن روحانى در جلسه هيأت دولت اظهار كرد: اسالميت 
در كنار جمهوريت و جمهوريت در كنار اســالميت مى ماند. جمهوريت بدون 
اسالم در يك زمان كوتاهى به ديكتاتورى تبديل خواهد شد و اسالميت بدون 
جمهوريت باقى نخواهد ماند. قدرت اســالم از طريق حضور و فداكارى مردم 
امكان پذير است.  وى با تأكيد بر اينكه هيچ كس باالتر از قانون و مردم نيست، 
گفت: فكر نكنيم يك جمع كوچكى هستيم و ما افكار مردم را هدايت مى كنيم 
و اگر ما نباشيم مردم گمراه مى شوند، نه مردم خوب مى فهمند، خوب انتخاب 

مى كنند. 

ترامپ وعده پايان جنگ هاى آمريكا 
در خاورميانه را داد

 سربازان آمريكايى در دنيا بهترين هستند و مى خواهند در جنگ پيروز شوند 
يا اصال نجنگند. ما تالش مى كنيم كه سرانجام طوالنى ترين جنگ آمريكا را به 

پايان برسانيم و نيروهاى مان را از خاورميانه به خانه برگردانيم. 
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور آمريكا سخنرانى ساالنه خود را در كنگره ايراد 
كرد و گفت: من در پى آن نيستم كه صدها هزار نفر از مردم افغانستان كه خيلى 
از آنها بى گناه هســتند را بكشم. اين همچنين كار ما نيست كه به عنوان نيروى 
پليس كشورهاى ديگر عمل كنيم. دونالد ترامپ ادامه داد: در افغانستان، عزم و 
شجاعت نيروهاى ما به ما اين امكان را داده است كه پيشرفت چشمگير داشته 
باشــيم و مذاكرات صلح در حال انجام است. ما در تالش هستيم تا سرانجام 
به طوالنى ترين جنگ آمريكا پايان دهيم و نيروهاى خود را به خانه برگردانيم.

برجام براى ثبات منطقه و جهان بسيار مهم است
 رئيس جمهور روســيه ضمن دفاع از برجــام تأكيد كرد كه اين توافق براى 

ثبات منطقه و جهان بسيار اهميت دارد. 
به گــزارش ايســنا، والديميــر پوتين در اظهــارات خود در جلســه تقديم 
استوارنامه هاى سفراى چند كشور خارجى با دفاع از برنامه جامع اقدام مشترك 
(برجام) خاطرنشان كرد: توافق هسته اى براى حفظ ثبات منطقه و جهان بسيار 
مهم است. وى همچنين تأكيد كرد كه مسكو به دنبال تقويت همكارى با ايران 

براى مقابله با تروريسم است. 
رئيس جمهور روســيه در بخش ديگرى از صحبت هاى خود به موضوع شيوع 
ويروس كرونا در چين و ساير نقاط جهان اشاره كرد و گفت: پكن به طور فعال 
در حال مقابله با ويروس كرونا است. ما آماده ايم تا به اين كشور در اين مسير 

كمك رسانى كنيم. 

  هركس ايران عزيز، امنيت ميهن و آبروى 
وطن را دوســت دارد و در پى حل مشكالت 
اســت، بايد در پاى صندوق رأى حضور يابد 
تا عزم و اقتدار ملى ايرانيان بار ديگر به منصه 

ظهور برسد.
به گــزارش دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت 
آيــت ا... العظمــى خامنــه اى، رهبــر معظم 
انقالب اســالمى روزگذشته در ديدار هزاران 
نفر از قشــرهاى مختلف مردم، تأكيد كردند: 
راهپيمايــى 22 بهمــن و انتخابــات مجلس 
شوراى اســالمى دو آزمون بزرگ براى ملت 
ايران اســت و خصوصيات نامزدهاى شايسته 
مجلس، حضور پرشــور و آگاهانه همه مردم 
در انتخابات 2 اسفند حل مشكالت داخلى و 

بين المللى مؤثر خواهد بود. 
  راه مقابلــه بــا «معاملــه قرن» 

ايستادگى و جهاد شجاعانه است
ايشــان همچنين طــرح آمريكا موســوم به 
«معاملــه قرن» را طرحــى احمقانه، خبيثانه و 
شكست خورده خواندند و افزودند: راه مقابله 
با اين طرح، ايستادگى و جهاد شجاعانه ملت 
و گروه هاى فلسطينى و حمايت جهان اسالم 
است و عالج اساسى مسأله فلسطين نيز روى 
كار آمدن نظام مورد نظر و منتخب همه مردم 
فلســطينى االصل در يك نظرخواهى عمومى 

است. 
رهبر انقالب اســالمى ايام دهه فجر را براى 
كشــور ايامى بى بديل و مظهــر اقتدار و عزم 
ملى دانستند و گفتند: ملت ايران در دهه فجر 
توانست با عزم راســخ خود و با رهبرى امام 
بزرگــوار كه رهبرى بى نظير در دنيا بود، بناى 
پوسيده و فاسد چندهزار ساله استبداد، ظلم، 
فساد، ســلطه بيگانگان و لگدمال شدن مردم 
را واژگون و بناى مردم ساالرى را به جاى آن 

پايه ريزى كند. 
انتخابات  برگزارى  خامنه اى  آيت ا...  حضرت 
مختلــف از ابتداى پيروزى انقالب اســالمى 
تاكنون را نشــان دهنده استوارى نظام اسالمى 
بر رأى مردم دانســتند و افزودنــد: البته نظام 
اسالمى عالوه بر مردمى بودن، دينى نيز هست 
و بر همين اساس مردم ساالرى در ايران «مردم 

ساالرى اسالمى» است. 
ايشان پرورش افرادى همچون شهيد سليمانى، 
رزمندگان دفاع مقدس، مدافعان حرم و روحيه 
قوى و ايستادگى خانواده هاى شهدا را از آثار 
نظام دينى برشــمردند و خاطرنشان كردند: از 
جمله ويژگى هاى بارز شــهيد سليمانى، تعهد 
و ايمان بــود و اصوالً هنگامى كــه ايمان با 
عمل صالح و روحيه جهادى همراه مى شود، 
شــخصيتى همچون سردار ســليمانى شكل 
مى گيرد كه حتى دشــمنان مجبور به تحسين 

ويژگى هاى شخصيتى او مى شوند. 
رهبر انقالب اســالمى در ادامه با اشاره به در 
پيش بــودن راهپيمايى سراســرى 22 بهمن، 
گفتند: ملت ايران در 40 ســال گذشــته و با 
وجود سرما و يخبندان با حضور پر شكوه در 
راهپيمايى 22 بهمن، اجتماع عظيم خود را به 
رخ جهانيان كشيده است كه من با همه وجود 

از ملت ايران تشكر مى كنم. 
انتخابات  در  مردم  انبوه  شــركت   

مجلس ضرورى است
حضرت آيت ا... خامنه اى همزمانى 22 بهمن 
امســال با ايام چهلم شهيد سردار سليمانى را 
زمينه ساز انگيزه مضاعف مردم دانستند و تأكيد 
كردند: ان شــاءا... ملت ايران با حضور عظيم 
خود در راهپيمايى 22 بهمن، ضربه كوبنده اى 

بر سياست هاى دشمن وارد خواهد كرد. 
ايشان در بخش ديگرى از سخنانشان با اشاره 
به انتخابات مجلس شــوراى اسالمى در دوم 
اســفند، انتخابــات را براى كشــور و ملت، 
فرصتى بســيار بزرگ و براى دشمنان تهديد 
خواندند و افزودند: برگزارى پرشور انتخابات 
و حضور همگانى مردم در پاى صندوق هاى 
رأى، تضمين كننده امنيت كشور خواهد بود؛ 
زيرا دشمنان از پشــتوانه مردمى نظام بيش از 

امكانات تسليحاتى آن هراس دارند. 
حضــرت آيــت ا... خامنــه اى انتخابــات را 
نشــان دهنده «عظمت، اقتدار و بصيرت ملى» 
دانســتند و افزودند: در كشــور مشكالت و 
گرفتارى هايى وجود دارد كه برخى ناشــى از 

تحريم ها و دليل برخى هم كم كارى ها است اما 
با وجود اين مشكالت، مردم به دليل آنكه در 
انتخابات موضوع آبروى نظام و امنيت كشور 

در ميان است، به ميدان خواهند آمد. 
ايشان انتخابات را در حل مشكالت بين المللى 
نيز مهــم خواندند و خاطرنشــان كردند: در 
قضاوت ناظران بين المللى نسبت به هر كشور، 
مسائلى نظير ميزان حضور مردم در انتخابات و 
چگونگى روى كار آمدن مسئوالن و نهادهايى 
نظير مجلس، تأثيرگذار است، بنابراين شركت 
انبوه مردم در انتخابات مجلس از اين زاويه نيز 

كامًال ضرورى است. 
انتخابات  همچنيــن  اســالمى  انقالب  رهبر 
رياســت جمهورى و مجلس را فرصتى براى 
ورود افــكار جديد و راه هــاى نو در چرخه 
تصميم سازى و تصميم گيرى كشور برشمردند 
و افزودنــد: به ويژه هنگامى كــه مردم افراد 
شايســته را برگزينند، راه هاى تــازه و چاره 
انديشــى هاى جديد در روند حل مشكالت 

كشور و مردم پديدار مى شود. 
حضرت آيت ا... خامنه اى انتخابات را از بُعد 
كلى، اساسى ترين مســأله كشور دانستند و 
علمى  پيشــرفت  فرهنگ،  اقتصاد،  افزودند: 
و مســائلى از اين قبيل بسيار مهم است اما 
اســاس همه اين مسائل انتخابات است زيرا 
اگر انتخابى عمومى، قوى و درســت انجام 
شود، همه مشــكالت به تدريج حل خواهد 

شد. 
 نبايد با حاشيه ســازى و حرف هاى 
رونق  از  را  انتخابــات  دلســردكننده 

انداخت
ايشــان با ابــراز تأســف و انتقــاد از برخى 
حرف هاى حاشيه ساز در زمينه انتخابات تأكيد 
كردند: وقتى انتخابات از ابعاد مختلف داراى 
اين همه اهميت و تأثيرگذارى است، نبايد با 
حاشيه سازى، ســخنان گوناگون و حرف هاى 

دلسردكننده آن را از رونق انداخت. 
حضرت آيت ا... خامنه اى تالش هميشــگى 
دشــمنان ايران براى خدشــه دار جلوه دادن 
انتخابــات را مســأله اى طبيعــى خواندند و 
خائن  رســانه هاى  برخــى  وقتى  افزودنــد: 
خارجى، جمعيت عظيم ميليونى ملت را چند 
هــزار نفره مى خوانند اما تحرك چند صد نفر 
در خيابان ها را به اسم ملت ايران جا مى زنند، 
طبعــاً مردم به اين رســانه ها اعتماد نمى كنند 
البته به شرطى كه از داخل به اين رسانه ها مايه 

تبليغات سوء داده نشود. 
گويندگانى  كردنــد:  تأكيــد  انقــالب  رهبر 
كه تريبــون دارند يا به واســطه جايگاه خود 
مى توانند در رسانه ها و فضاى مجازى حرف 
بزنند، نبايد جورى اظهارنظر كنند كه دشــمن 
با بزرگنمايى حرف آنها، براى دلســرد كردن 

مردم، خوراك گيرش بيايد. 
ايشــان انتخابات در ايران را جزو سالم ترين 
انتخابــات در جهان خواندنــد و خطاب به 
افراد حاشيه ســاز افزودند: وقتى شما به دروغ 
مى گوييد اين انتخابات مهندســى شــده و يا 
اينكه انتخابات نيســت انتصابات است، مردم 

دلسرد مى شوند. 
رهبر انقالب با ابراز تعجب از سخنان برخى 
كه به وســيله انتخابات به جايى رسيده اند اما 

انتخابات را زير سؤال مى برند، گفتند: چگونه 
اســت كه انتخابات وقتى به نفع شــما است 
صحيح و متقن اســت اما وقتى به نفع شــما 

نيست انتخابات خراب است. 
 جورى حرف نزنيم كه مردم دلسرد 

شوند
ايشــان افزودند: در انتخابــات مجلس بارها 
بعضى افراد نامه دادند كه تقلب شده يا اشكال 
دارد، بنده نيز هيأت هايــى تعيين كردم كه با 
دقت رســيدگى كردند و بعد معلوم شد اين 

گزارش ها و نامه ها درست نبوده است. 
حضرت آيت ا... خامنه اى گفتند: از دشــمن 
نمى شود گاليه كرد اما فالن نويسنده، مرتبطان 
با فضاى مجــازى، نماينــده مجلس و فالن 
مسئول مهم دولتى بايد مراقب باشند و اينجور 
نشود كه بگوييم مردم شركت كنيد اما در عين 
حال، به غلط، جورى حرف بزنيم كه مردم از 

حضور در انتخابات دلسرد شوند. 
 شوراى نگهبان مجموعه اى

 قابل اعتماد است 
رهبر انقالب حمله به شــوراى نگهبان را از 

غلط ترين كارها دانستند و افزودند: شوراى 
نگهبان مركب از 6 فقيه عادل و 6 حقوق دان 
برجســته منتخب مجلس، در قانون اساسى 
شــأنى دارد و مجموعــه اى قابــل اعتماد 
است چگونه انســان مى تواند به راحتى اين 
برخى  درباره  غــرض ورزى  به  را  مجموعه 

افراد متهم كند. 
رهبر انقالب با اشــاره به سخنانشان در نماز 
جمعه گذشته درباره لزوم قوى شدن ايران در 
مقابل دشمنان قوى پنجه و بى رحم بين المللى 
افزودنــد: «مجلس قــوى» از مؤلفه هاى قوى 
شدن ايران اســت و تشكيل مجلس قوى نيز 

به رأى باالى ملت وابسته است. 
به گــزارش ايرنا، حضرت آيــت ا... خامنه اى 
گله هــاى غالباً به حــق مردم درباره مســائل 
معيشتى را مربوط به برخى قوانين و عملكرد 
بعضى مســئوالن اجرايى دانستند و افزودند: 
گاليه هاى مــردم به اصــل انتخابات مربوط 
نمى شود، اين گاليه از كسان ديگرى است و 
ملت قدر مجلس قــوى را كه متعلق به همه 

كشور و عموم مردم است، مى داند. 

رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار اقشار مختلف مردم:

هر كسى به ايران عالقه مند است
 بايد در انتخابات شركت كند

هميشه آماده گفت وگو با عربستان بوده ايم
 براى حل مشــكالت منطقه به روش هاى نامتقارن، چه در عرصه هاى 
سياســى و چه در عرصه هاى نظامى نياز است؛ زيرا ديپلماسى رايج كه از 
طريق ســازمان هاى بين المللى يا گفت وگو با قدرت هاى جهانى پيگيرى 

مى شود، كارساز نيست. 
به گزارش ايســنا، رئيس شــوراى راهبردى روابط خارجــى در ديدار با 
روزنامه نگاران و تحليلگران برجســته جهان عرب گفت: هدف بلندمدت 
و راهبردى جمهورى اســالمى ايران، خروج آمريكايى ها از منطقه است. 
البته تحقق اين هدف بستگى به خواست ملت هاى منطقه به ويژه عراق و 
سوريه دارد. ما شاهد بوديم كه مجلس عراق بر چنين تصميمى تأكيد كرده 
است.  كمال خرازى در همين حال بر ديدگاه ايران براى تأمين امنيت منطقه 
توســط كشورهاى منطقه و مداخله نداشتن بيگانگان تأكيد كرد و گفت: ما 
هميشه آماده بوده ايم با عربستان گفت وگو كنيم، اما متأسفانه حكام اين كشور 
خودشان تصميم گيرنده نيستند، بلكه منافع آمريكا در اين ميان دخيل است. 
آمريكايى هــا تالش دارند از ايــن آب گل آلود ماهى بگيرند و براى همين 
نمى گذارند حكام سعودى مستقًال تصميم گيرى كنند.  وى بر ضرورت تغيير 
سياست هاى تجاوزكارانه عربستان و همچنين امارات به ويژه در جنگ عليه 
يمن تأكيد كرد و گفت: بيش از 4 سال جنگ عليه يمن ثابت كرد كه جنگ 
نمى تواند مشكالت ســعودى و امارات را حل كند، بلكه نياز است بدون 
دخالت بيگانگان، به خواســت مردم يمن تن دهند و اجازه دهند حكومتى 

دموكراتيك مبتنى بر اراده مردم در اين كشور تشكيل شود. 
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خبر يادداشت

نامزدهاى بدشانس انتخابات مجلس 
يازدهم بدانند

مهدى ناصرنژاد »
  اگرچه اين روزها قشــرهاى مردم به شــدت درگير مشكالت و 
نحوه مديريت اقتصاد خراب خانواده خود و گوش به زنگ شايعات 
و اخبار راســت و دروغ از ويروس جهان گير كرونا هستند، وليكن 
كار بزرگى هم در پيش اســت كه اگر ما هم بخواهيم به همان داليلى 
كه اشاره شد به سمت اين كار بزرگ نرويم وليكن او خودش با شتاب 

و با هزاران شوروشوق و بيم و اميد به سوى ما مى آيد. 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى است كه بخواهيم 
يا نخواهيم چشم به دست و همت و قدم هاى ما دارد و ما وابسته به 
او هستيم و سرنوشتمان دست او و در يد قدرت و دانش و كارآمدى 

و نقش او است! 
چندروز بيشــتر به دوم اســفند و روز انتخابات باقى نمانده اســت 
به زودى تبليغات رســمى و رقابت هاى انتخابات تا اين لحظه براى 
179 كانديداى تأييدصالحيت شــده در 7 حوزه رأى گيرى اســتان 

همدان شروع مى شود.
ــدارك  ــازى و ت ــام و آماده س ــل ثبت ن ــال و در مراح ــتى امس راس
مقدمــات انتخابــات يازدهــم مجلــس، چــه بدشــانس بودنــد 
جماعتــى كــه در سرتاســر ميهــن اســالمى بــراى تبليغــات 
گام بــه گام و آماده ســازى اذهــان عمومــى و ورود بــه مجلــس 

تــالش مى كننــد و چــه اميدهــا در دل مى پروراننــد.
 بدشــانس بودنــد چــون حــوادث گوناگونــى به ويــژه در دوماهــه 
ــات در كشــورمان  ــات انتخاب ــدارك مقدم ــرم ت ــر و در گرماگ اخي
ــرده  ــى را به شــدت متوجــه خــود ك ــكار عموم ــاد و اف ــاق افت اتف
ــورمان را  ــراوان كش ــاى ف ــه رويداده ــوط ب ــار مرب ــه اخب و هم

ــرار داد.  ــود ق ــعاع خ تحت ش
ــن  ــه اي ــه ب ــليمانى ك ــم س ــپهبد قاس ــهادت س ــرور و ش ــه ت حادث
ــان و  ــان و هم كيش ــن هم وطن ــى ذه ــن راحت ــا و به همي زودى ه
هم انديشــان او در سرتاســر جهــان را رهــا نمى كنــد، ســقوط 
مرگبــار و تلــخ هواپيمــاى مســافربرى در تهــران و از دســت رفتن 
جمعــى از عزيــزان هم وطــن، ســيل ويرانگــر و ادامــه دار در 
بخش هــاى وســيعى از مناطــق جنــوب و شــرق كشــورمان و 
ــكا و  ــوى آمري ــت زورگ ــران و دول ــن اي ــى بي ــران سياس اوج بح
ــخ  ــوادث تل ــه از ح ــه و هم ــزرگ آن، هم ــك و ب ــران كوچ نوك
و گرفتارى هــاى ماه هــا و هفته هــاى اخيــر اســت كــه فكــر 
همــگان از دولت مــردان تــا قشــرهاى آگاه مــردم را به خــود 
بــا  اســت.  ادامــه دار  همچنــان  نگرانى هــا  و  كــرده  مشــغول 
اين حــال انتخــاب پيــش روى مجلــس شــوراى اســالمى در 
ــف  ــات مختل ــا از جه ــان، واقع ــه از زم ــن بره ــن دوره و در اي اي
داخلــى و بين المللــى بــراى همــه مــردم و هــم كشــورمان بســيار 
سرنوشت ســاز اســت و گنــاه بزرگــى اســت اگــر نســبت بــه ايــن 

ــيم. ــاوت باش ــم بى تف ــوع مه موض
بــه هرحال نامزدهــاى انتخاباتى بايــد جدى تر و مســئوالنه تر از 
دوره هاى گذشــته وارد مرحله آماده ســازى افكار عمومى بشوند و 
رســانه  ها و مطبوعات هم در جاى جاى كشور نقش پررنگى در اين 

سازوكار و فرايندسازى به عهده دارند.
ــه شــيوه هاى  ــات، توســل ب ــر انتخاب ــه ه ــن مرحل مســلما مهم تري
ــى اســت  ــاى انتخابات ــات و شــناخت نامزده ــراى تبليغ ــد ب كارآم
ــاى  ــا و رقب ــام كانديداه ــراى تم ــازى ب ــن ب ــت اي ــى اس و بديه
ــازى را  ــده ب ــه قاع ــى ك ــرد و گروه ــر ف ــت و ه ــى اس انتخابات

ــود.  ــده مى ش ــند برن ــد باش ــوب بل خ
و  پذيرايــى  بســاط  گســتردن  چهره به چهــره،  تبليغــات 
ســفره هاى تبليغاتــى، بخــش تراكــت و اعالميــه و نصــب پــرده 
ــاد  ــراى ايج ــتگى ناپذير ب ــور و خس ــراد پرش ــرى اف و به كارگي
ــى  ــتادهاى تبليغات ــردم و س ــرهاى م ــن قش ــنايى بي ــاى آش پل ه
ــه  ــه در هم ــى اســت ك ــاى معمول ــاى آن از روش ه و كانديداه
ــانه  ــش رس ــن نق ــود، وليك ــه مى ش ــرار و تجرب ــات تك انتخاب
در ايــن ميــان اجتناب ناپذيــر اســت و رســانه هايى هــم از 
ــود كــه  ــد ب ــر خواهن ــا محلــى مؤث بيــن مطبوعــات سراســرى ي
مقبوليــت و نفــوذ بيشــترى بيــن آحــاد جامعــه و افــكار عمومــى 

ــند. ــته باش ــود داش ــار خ ــه انتش دامن
كيفيت استفاده از نشريات و به ويژه روزنامه هاى محلى براى ارتباط 
با مردم نشــانه شــخصيت و نوع نگاه هر فــرد داوطلب براى اقدام 
و خدمــت به مردم و جامعه اســت و به همين دليــل كليه ورود به 
عرصه هاى بازى هاى سياسى و اجتماعى رسانه و از جمله روزنامه ها 

هستند كه هرگز نمى توان آن را انكار كرد.

همدان، نامزد اصالح طلب ندارد
 هيچ يك از كانديداهاى اصالح طلب همدان احراز و تأييدصالحيت 
نشــدند، بنابراين اصالح طلبان از دادن ليست كانديداى برگزيده معذور 

هستند.
دبيــر حزب اراده ملت ايران(حاما) در همدان با بيان اينكه در گفت وگو 
با ايســنا، اظهار كرد: در اســتان همدان به جز لطفى نماينده حوزه رزن 
هيچ يك از داوطلبان اصالح طلب تأييدصالحيت نشــدند بنابراين هيچ 
نامزد اصالح طلبى در همدان وجود ندارد كه بر روى آنها اجماع و ليست 

ارائه شود.
افشين فرهانچى با اشــاره به اينكه فقط يك كانديداى اصالح طلب در 
استان همدان در انتخابات حضور دارد، تصريح كرد: كانديداى تخصصى 

اصالح طلبان همدان احراز صالحيت نشده است.
وى با بيان اينكه شوراى سياست گذارى اصالح طلبان استان همدان در 
هفته آينده جلسه خواهد داشــت و تصميم نهايى در اين جلسه اتخاذ 
خواهد شد، يادآور شد: باتوجه به اينكه نامزدى در انتخابات نداريم برنامه 

خاصى براى مباحث انتخاباتى نخواهيم داشت.

همدان آماده برگزارى انتخابات مجلس

 براى برگزارى انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى 
اميدواريم و مالك ما ُمر قانون است و حقى از كسى ضايع نخواهد شد. 
اســتاندار همدان بــا بيان اينكه همدان با يك ميليــون و 760 هزار نفر 
جمعيت، داراى 10 شهرســتان و 7 حوزه انتخابيه اصلى و 9 كرسى در 
مجلس شوراى اسالمى اســت، گفت: 1278 شعبه دريافت رأى براى 
برگزارى انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى در استان 

پيش بينى شده است.
سيدســعيد شاهرخى با بيان اينكه شعبه هاى اخذ رأى نسبت به دهمين 
دوره انتخابات مجلس شــوراى اسالمى، 26 شعبه افزايش داشته است، 
افزود: 20 هزار نفر كار اجرايى يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى 
اســالمى در اين اســتان را بر عهده دارند كه براى اين افراد دوره هاى 

آموزشى نيز برگزار شده است.
شــاهرخى ادامه داد: همه عوامل برگزارى انتخابات، دســت اندركاران 
اجرايــى و نظارتى بايد مّر قانون را رعايت كننــد تا اين رويداد بزرگ 

درنهايت بى طرفى، شفافيت و سالمت برگزار شود.
وى با اشــاره به اينكه زمينه حضور همه ساليق بايد در انتخابات فراهم 
شــود زيرا اين امر موجب شركت حداكثرى و پرشــور مردم در پاى 
صندوق هاى رأى مى شود، خاطرنشان كرد: قصد ما فراهم كردن بسترى 

براى حضور حداكثرى همه اقشار و اقوام در انتخابات است.
شــاهرخى تصريح كرد: تأكيد بــر رقابتى كردن انتخابات اســت، 
بنابرايــن آنهايى كه در چارچوب قانون فرصت حضور دارند نبايد 

محروم شوند.
وى در ادامه يادآور شــد: تعداد ثبت نام شدگان نامزدهاى انتخاباتى در 
استان همدان 439 نفر بودند كه 44 نفر پيش از رسيدگى به صالحيت ها 

انصراف دادند و مابقى در هيأتهاى اجرايى بررسى صالحيت شدند.
استاندار افزود: از تعداد 395 نفر باقيمانده، 376 نفر توسط هيأت اجرايى 
تأييد و 19 نفر ردصالحيت شدند و در هيأت نظارت نيز از مجموع 244 
نفر، 127 نفر رد صالحيت و 117نفر نيز عدم احراز شــدند كه در كل 

61/8 درصد داوطلبان توسط هيأت نظارت ردصالحيت شدند.
وى بيان كرد: هيچ فردى در مقام اجرا براى ما فرقى نداشته و چون مالك 
عمل براى ما ُمر قانون است، يقينا حقى از هيچ فردى ضايع نخواهد شد.
شــاهرخى گفت: در نظام مقدس جمهورى اســالمى مسئوليتى بزرگ 
به واســطه رأى مردم به ما واگذار شــده و بايد براى خدمات شايسته 
بــه مردم گام برداريم و در عرصه انتخابات امروز بايد شــرايط را براى 

انتخاب شونده و انتخاب كننده فراهم كنيم.
به گزارش كميته اطالع رسانى ســتاد انتخابات استاندارى همدان، وى 
ادامه داد: ظرفيت بزرگى در قانون اساسى وجود دارد كه ناشى از بخش 
جمهوريت نظام اســت و آن نيز تعيين سرنوشت مردم توسط خودشان 

است كه در قانون اساسى نيز آمده است.

مردم به سالمت انتخابات اعتماد دارند
 دبير شــوراى نگهبان با بيان اينكه در40  ســال گذشــته مردم با اعتماد به نهادهاى 
برگزاركننده انتخابات و شــوراى نگهبان پاى صندوق هاى رأى آمده اند و به ســالمت 
انتخابات ايمان داشــته اند، گفت: نبايد با اظهارات ناصحيح، اعتماد مردم به انتخابات را 

خدشه دار كرد.
آيت ا... احمد جنتى با اشــاره به پايان مرحله بررسى شكايات داوطلبان گفت: روزهاى 
كارى حســاس و فشرده اى را در هفته گذشته پشــت سر گذاشتيم تا به تمامى شكايات 

داوطلبان بادقت رسيدگى كنيم.

جنتى تأكيد كرد: تمام دقت مان را كرديم تا داوطلبان را با شرايط قانون انتخابات مطابقت 
دهيم و صالحيت آنها را احراز و تأييد كنيم، زيرا اگر بى دقتى در اين زمينه صورت بگيرد 
و انســانى فاقد شرايط وارد مجلس شــود، ديگر نمى شود كارى كرد. متأسفانه سازوكار 

 خودنظارتى  مجلس با نام هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان هم كارآمدى الزم را ندارد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى شوراى نگهبان، وى در ادامه به تأييد بيش از 7 هزار نفر 
نامزد از طيف هاى گوناگون سياســى و افراد مســتقل اشاره كرد و گفت: با اين حجم از 

نامزدها، انتخابات پيش رو همچون گذشته، ان شاءا... رقابتى و سالم برگزار خواهد شد.
جنتى با بيان اينكه در40  سال گذشته ده ها انتخابات برگزار شده و امور كشور به اتكاى 
آرا مردم اداره شــده اســت، گفت: در همه اين انتخابات ها مردم بــا اعتماد به نهادهاى 

برگزاركننده انتخابات و شــوراى نگهبان پاى صندوق هاى رأى آمده اند و به ســالمت 
انتخابات ايمان داشته اند. نبايد با اظهارات ناصحيح، اعتماد مردم به انتخابات را خدشه دار 
كرد. وى خاطرنشــان كرد: شــوراى نگهبان همواره از رأى مردم پاسدارى كرده و اجازه 
نداده جمهوريت نظام و حق الناس پايمال شود. در اين دوره هم اينگونه بوده و تا آخرين 

مرحله انتخابات و تأييد نتايج آرا، نظارت شوراى نگهبان ادامه خواهد يافت.
دبير شوراى نگهبان خطاب به مسئوالن و دست اندركاران برگزارى انتخابات متذكر شد: 
همه به ويژه مســئوالن و مجريان محترم انتخابات بايد دقت نظر داشته باشند تا بارعايت 
بى طرفى و انجام دقيق قانون زمينه مشاركت خوب و انتخابات سالم فراهم شود و از طرح 

انتخاباتانتخاباتسخنان و اظهارات حاشيه ساز پرهيز كنند.
 siasat@hamedanpayam.com

،،توزيعتوزيع

آگهي حصر وراثت
آقــاى اســداله ســليمانى داراى شــماره شناســنامه  3243 به شــرح دادخواســت 
كالســه 744/98/112 از ايــن شــعبه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و 
ــه شــماره شناســنامه   ــى ســليمانى ب ــه شــادروان عل ــح داده ك ــن توضي چني
ــه  ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 1395 در اقامت 7 در تاري
ــد  ــه قاســمى اطهــر فرزن ــه: 1- رقي حين الفــوت آن متوفــى منحصــر اســت ب
ــى 2-  ــر متوف ــد 1329 همس ــنامه 1705 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب محمدعل
وحيــد ســليمانى فرزنــد علــى بــه شــماره شناســنامه 212 متولــد 1365 فرزنــد 
متوفــى 3- صغــرا ســليمانى فرزنــد علــى بــه شــماره شناســنامه 2744 متولــد 
1351 فرزنــد متوفــى 4- ســعيد ســليمانى فرزنــد علــى بــه شــماره شناســنامه 
31 متولــد 1360 فرزنــد متوفــى 5- اســداله ســليمانى فرزنــد علــى بــه شــماره 
ــد  ــد متوفــى 6- ســهيال ســليمانى فرزن ــد 1358 فرزن شناســنامه 3243 متول
ــم  ــى 7- مري ــد متوف ــد 1350 فرزن ــنامه 2743 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب عل
ــد  ــد 1355 فرزن ــنامه 3242 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد عل ــليمانى فرزن س
متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك 
ــه از  ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه نوب
متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديم 

دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 475)

رئيس شعبه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
ــرح دادخواســت  ــه ش ــنامه  9880 ب ــماره شناس ــليمانى داراى ش ــدى س ــاى مه آق
كالســه 745/98/112 از ايــن شــعبه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنين 
توضيــح داده كــه شــادروان محســن ســليمانى بــه شــماره شناســنامه  8 در تاريــخ 
ــوت  ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم 98/06/12 در اقامت
ــه شــماره  ــد محســن ب ــه: 1- تاجمــه ســليمانى فرزن آن متوفــى منحصــر اســت ب
ــد محســن  ــال ســليمانى فرزن ــى 2- لي ــد متوف ــد 1367 فرزن شناســنامه 1219 متول
ــليمانى  ــا س ــى 3-  فريب ــد متوف ــد 1351 فرزن ــنامه 8466 متول ــماره شناس ــه ش ب
ــى 4-   ــد متوف ــد 1365 فرزن ــنامه 578 متول ــماره شناس ــه ش ــن ب ــد محس فرزن
فرحنــاز ســليمانى فرزنــد محســن بــه شــماره شناســنامه 8029 متولــد 1351 فرزنــد 
ــه شــماره شناســنامه 278 متولــد  متوفــى 5-  جــالل ســليمانى فرزنــد محســن ب
1363 فرزنــد متوفــى 6-  جمــال ســليمانى فرزنــد محســن بــه شــماره شناســنامه 
4040201434 متولــد 1372 فرزنــد متوفــى 7-  زهــرا ســليمانى فرزنــد محســن بــه 
شــماره شناســنامه 9984 متولــد 1359 فرزنــد متوفــى 8-  مهنــاز ســليمانى فرزنــد 
ــدى  ــى 9-  مه ــد متوف ــد 1349 فرزن ــنامه 8028 متول ــماره شناس ــه ش ــن ب محس
ســليمانى فرزنــد محســن بــه شــماره شناســنامه 9880 متولــد 1357 فرزنــد متوفى 
ــد1331 همســر  ــه شــماره شناســنامه 5556 متول ــه نجفــى فرزنــد علــى ب 10- رباب
متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت 
آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او 
باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي 

صــادر خواهــد شــد. (م الــف 476)
رئيس شعبه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

كانديداهــاى  اخيــر  ســال هاى  در   
پايانى  مراحــل  در  مجلــس  انتخابــات 
بررســى صالحيت هــا و درصورت عدم 
احراز صالحيت شــان از ســوى شوراى 
نگهبان بايد به همين شورا اعتراض كنند، 
موضوعى كــه برخى فعاالن سياســى و 
حقوقى و نماينــدگان فعلى مجلس مانند 
دوره هاى گذشــته آن را نقــص قانون و 
دور باطل مى دانند و مى گويند بايد مرجع 
باالترى براى رسيدگى به اين اعتراضات 
وجود داشــته باشــد و البته ســخنگوى 
شــوراى نگهبان معتقد است كه «اراده اى 

براى تغيير قانون انتخابات وجود ندارد.»
كانديداهــاى نمايندگــى مجلــس براى 
خوان  چند  از  بايد  صالحيت شان  بررسى 
عبــور كنند؛ طبق قانون انتخابات مجلس، 
مرحله اول بررســى صالحيت ها از سوى 
اعضاى هيــأت اجرايى صورت مى گيرد. 
هيــأت اجرايى باحضور هيــأت  نظارت 
شــوراى نگهبان به رياســت فرماندار يا 
بخشــدار مركز هــر ناحيــه و عضويت 
دادستان و رئيس ثبت  احوال مركز حوزه   
انتخابيــه و 8  نفر معتمــدان كه آنها هم 
توســط هيأت نظارت بررسى صالحيت 

مى شوند، تشكيل مى شود.
مرحله دوم بررسى صالحيت ها از سوى 
هيأت نظــارت بر انتخابــات مجلس در 
استان انجام خواهد شــد كه اعضاى اين 
هيأت 5 نفره نيز از هيأت مركزى نظارت 

بر انتخابات انتخاب مى شوند.

به گزارش ايســنا، مرحله ســوم بررسى 
صالحيت ها به عهده هيأت مركزى نظارت 
بر انتخابات اســت كه تركيب آن در اين 
دوره (انتخابات مجلس يازدهم) شــامل 
آيت ا... احمد جنتى، صادقى مقدم، سيامك 
ره پيك و عباســعلى كداخدايى از شوراى 
نگهبان و محسنى اژه اى معاون نخست قوه 
قضائيه از خارج از شوراى نگهبان است.

داوطلبــان نمايندگى مجلــس در مرحله 
پايانى بايد اعتراض خود را نزد شــوراى 
نگهبان ببرند، اين شــورا طبق قانون لزوم 
داوطلبان  شــكايات  به  دقيق  رســيدگى 
ردصالحيت شــده در انتخابــات مختلف 
كــه در ســال 78 و در شــوراى نگهبان 
به  رســيدگى  مرجع  رســيده  به تصويب 
اعتراضات داوطلبان شــناخته شده است. 
براســاس ايــن قانون «چنانچه شــوراى 
نگهبــان صالحيــت داوطلبــى را كه در 
مراحل پيشين موردتأييد قرار گرفته است 
رد كنــد، داوطلب مى تواند حداكثر ظرف  
3 روز از تاريــخ ابالغ شــوراى نگهبان 
درخواســت رسيدگى مجدد كند. شوراى 
نگهبان بايد ظرف 7 روز رسيدگى و اعالم 

نتيجه كند.»
در روزهــاى اخير برخــى نمايندگان با 
اشــاره به روال بررســى صالحيت ها و 
به ويــژه مرحلــه پايانى آن كه از ســوى 
اعتراضاتى  مى شود  انجام  نگهبان  شوراى 

را به آن مطرح كرده اند.
از جمله على مطهرى در بيانيه اى با اشاره 

به عدم احراز صالحيتش در هيأت نظارت 
بر انتخابات، با بيان اينكه اعتراض در اين 
مرحله اعتراض به شــوراى نگهبان است، 
گفت: «داور نيز شــوراى نگهبان است در 
صورتى كه بايد شــخص سومى باشد. در 
واقع اشكال وحدت قاضى و طرف دعوا 
وجود دارد و البته نقص از قانون است و 

بايد اصالح شود.»
غالمرضا حيدرى نماينده تهران هم گفت 
كــه اعتــراض مجدد بــه رد صالحيتش 
نكرده، زيرا معتقد است: «شوراى نگهبان 
مــن را ردصالحيت كــرده و حــاال بايد 
مجددا به خود شــوراى نگهبان شكايت 
كنم؟ در اين صورت دچار چرخه معيوب 
مى شــويم، اين از نظر حقوقى هم جاى 
ســؤال است كه هم اتهام زننده و هم داور 

يكى است.»
عبدالرضا هاشــم زايى رئيس سنى مجلس 
هم اشــكال كار را يكى بــودن مجرى و 
كانديداهاى  صالحيت  بررســى  در  ناظر 
انتخاباتى مى دانــد و مى گويد «در جريان 
انتخابــات مجلس و رياســت جمهورى 
اگــر كســى از ســوى شــوراى نگهبان 
ردصالحيت شــود، بايد اعتراض خود را 
به اين شورا بدهد و مرجع باالترى وجود 
ندارد. اشــكال كار هم همين اســت كه 
مجرى و ناظر يكى اســت و دور تسلسل 
طى مى شــود. در واقع در حال حاضر اگر 
كسى ردصالحيت شود در نهايت دستش 
به جايى بند نيســت.» او راهكار حل اين 

مشكل را بازنگرى قانون اساسى مى داند.
موضوع بازنگــرى در قانون انتخابات اما 
مســأله اى است كه عباســعلى كدخدايى 
عضو و ســخنگوى شــوراى نگهبان هم 
بر آن تأكيــد دارد. او در يك گفت گوى 
تلويزيونــى دربــاره اينكــه چــرا قانون 
انتخابات تغيير نمى كند؟ گفت: اين سؤال 
را بايد از كسى كه مسئوليت دارد بپرسيد؛ 
ولى به نظرم اراده اى براى آن وجود ندارد. 
41 ســال گذشته اســت و نگاه ما بايد به 
فضاى سياسى و اجتماعى و كنش سياسى 

تغيير كند. در گذشته سير نمى كنيم.
البته اليحه جامع انتخابات كه اسفند سال 
گذشــته از ســوى دولت تقديم مجلس 
شده بود فرصت مناســبى براى بازنگرى 
و اصالح قوانين موجود بود اما با گذشت 
حدود يك ســال از زمان ارائه، اين اليحه 
همچنان از كميسيون شوراها فراتر نرفته و 
به نوعى در اين كميسيون بلوكه شده است 
و به نظر نمى رسد بررسى و تصويب آن تا 

پايان اين دوره مجلس نيز شدنى باشد.
با اين حســاب به نظر مى رسد نمايندگان 
مجلس يازدهــم در صورتى كه بخواهند 
يك بار براى هميشه اين شبهه را رفع كنند 
اصالح قانون انتخابات و رفع نواقص آن 
را در دســتور كارهاى مجلس بعدى قرار 
دهند تا هربار در آســتانه انتخابات شاهد 
گاليه ها از برخى ايــرادات اين قانون كه 
شوراى نگهبان صرفا مجرى آن در جايگاه 

نظارت است، نباشيم.

يكى بودن ناظر و داور؛ نقص قانون انتخابات

  سياســت هاى كلــى 
ســوى  از  كه  انتخابــات 
ابالغ  انقالب  معظم  رهبر 
شــده اســت قطعا نقشه 
آتى  انتخابات  براى  راهى 
اســت كه در آن عدالت، 
شــفافيت و سالمت ديده 
شده است،  در واقع هدف 
اين سياست ها برخوردارى 
از انتخاباتــى بــا ضريب 
ســالمت و پاكى باالست 
كه مشاركت سياسى مردم 

در آن گسترده باشد.
روزنامــه  مديــران 

همدان پيام روز گذشــته با حجت االسالم 
جــالل مــرادى رئيس هيــأت نظارت بر 
انتخابات اســتان ديدار كردند و در جلسه 
صميمى پيرامــون موضوعاتى چون روند 
بررســى صالحيت ها، شــاخص هاى يك 
نماينده و سياســت هاى كلى انتخابات كه 
ازســوى مقام معظم رهبرى ابالغ شــده 

است؛ بحث و تبادل نظر شد.
به اعتقــاد رئيس هيأت نظارت بر انتخابات 
استان در بند 13 سياست هاى كلى انتخابات 
به اين نكته اشاره شده است كه ساز وكارى 
انجام شــود تا نظارت بر «حســن اجراى 
نمايندگى» مد نظر باشــد؛ يعنــى نماينده 

عملكردش چگونه بود؟ 
دوم «رعايت قسم نامه» است، يك نماينده 
در مــدت 4 ســال نمايندگــى چقدر به 
قســمش پايبند بــوده و در آخــر به چه 
ميزان از فســاد مالى و اقتصــادى پرهيز 

كرده است. 
ــان  ــداد داوطلب ــت: تع ــد اس ــرادى معتق م
شــاخص و شناخته شــده در ايــن دوره 
ــى  ــه نوع ــت ب ــدود اس ــات مح از انتخاب
ــالب و  ــتدار انق ــه، دوس ــا برنام ــده ب نماين

ــم. ــردم نداري م
رهبــرى  معظــم  مقــام  داد:  ادامــه  وى 
ــدى علمــى  ــدى، كارآم ــد توانمن مى فرماين

و جســمى بايــد مــد نظــر باشــد؛ بــا توجــه 
بــه بنــد 10 سياســت هاى كلــى انتخابــات 
ممكــن اســت يــك نماينــده توانمنــدى و 
ــر اســاس  ــا ب ــدى نداشــته باشــد ام كارآم
صالحيــت  تأييــد  انتخابــات  قانــون 

مى شــود.  
مرادى با بيان اينكه تعداد داوطلبان نخبه در 
اين دوره از انتخابات كم هستند، اظهاركرد: 
ممكن است كسى نخبه علمى باشد اما نخبه 
اجتماعى نيست اينكه درد مردم و قانون را 
بداند و بر اســاس درد مردم قانون بنويسد 
را بلد نيســت، با چنين ضعف هايى مواجه 

هستيم.

رئيــس هيــات نظارت 
بــر انتخابات اســتان با 
نامزدهاى  اينكــه  بيــان 
حواسشــان  انتخابــات 
بــه سياســت هاى كلى 
خارج  و  باشد  انتخابات 
از اختيــارات نمايندگى 
گفت:  ندهنــد،  وعــده 
نامزدهــا،  بــه  نســبت 
و  سياســى  جريانــات 
هستيم  بى طرف  احزاب 
و ما در شــوراى نگهبان 
و  داريم  انقالبــى  جناح 
هيچ يــك از احزاب در 

محدوده هيأت نظارت وارد نشده اند.
ــدام در  ــتين اق ــرد: نخس ــار ك ــرادى اظه م
گام دوم انقــالب انتخابــات يازدهميــن 
دوره مجلــس شــوراى اســالمى اســت 
اســالمى  شــوراى  مجلــس  اهميــت  و 

ــت. ــن اس ــون روش ــاس قان براس
رئيس دفتر نظارت و بازرسى شوراى نگهبان 
در اســتان همدان با تأكيد بر اينكه سرلوحه 
ما قانون، شرع و اخالق است، گفت: اصل 
بى طرفى در انتخابات بايد رعايت شــود و 
ما نســبت به نامزدها، جريانات سياســى و 
احزاب بى طرف هســتيم و اين موضوع را 

رعايت مى كنيم.

رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان در گفت وگو با همدان پيام: 

كارآمدى براى نماينده شدن 
در مجلس مالك است
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رهايى بازارهاي جهاني از كابوس كرونا
قيمت دالر همچنان تحت تأثير است

 پس از آن كه روند انتشــار بيمارى ويروسى مسرى جديد به 3
قاره جهان كشــيده شده و گزارش هايى از ابتال به ويروس كرونا در 
آسيا، اروپا و آمريكاى شمالى مخابره شده، سازمان بهداشت جهانى 
در سطح جهان وضعيت اضطرارى اعالم كرده است. تاكنون ويروس 
كرونا جان بيش از 490 نفر را گرفته اســت. بيش از 24 هزار مورد 
ابتال به كرونا گزارش شــده اســت. در خارج از چين تاكنون كرونا 

جان 2 نفر را در هنگ كنگ و فيليپين گرفته است. 
اعالم وضعيت اضطراري موجب شــد تا يك بــاره بورس جهاني 
ريــزش كند. اين روند بر بازارهــاي ديگري چون طال و ارز هم اثر 
گذاشــت. اما در روز دوشــنبه بورس صعودي بسته شد و يك باره 

قيمت آن باال كشيد. 
بانك مركزى چيــن در آن روز براى جلوگيــرى از ريزش بيش تر 
بازارها به تزريق بيش از 240 ميليارد دالر نقدينگى اقدام كرد كه اين 

اقدام اندكى در تقويت ارزش يوان مؤثر بوده است. 
ورود جــدى بانك مركزى چين به بازارهاى مالى اين كشــور براى 
جلوگيرى از هرج ومرج بيش تر، موجب دلگرمى معامله گران شــده 
است. پس از آن كه بورس شــانگ هاى بدترين روز 5 سال گذشته 
خود را سپرى كرد و ارزش دالر به باالى 7 يوان رسيد، بانك مركزى 
چين بــه تزريق 173 ميليارد دالر به بازارهــاى مالى اقدام كرد و با 
تداوم اين روند در اين هفته، اكنون كل نقدينگى تزريق شــده توسط 
بانك مركزى به 242 ميليارد دالر رســيده كه اين مســأله با استقبال 

معامله گران روبه رو شده است. 
به گزارش ايسنا، كماكان حدود دو سوم اقتصاد چين اين هفته نيز به 
منظور كاستن از شدت شيوع بيمارى ويروسى جديد تعطيل خواهند 
بود. رودريگو كاتريل، استراتژيست ارشد ارزى در بانك ملى استراليا 
گفت: بازارها در حال بازگشــت از روزهاى تلخ گذشــته هستند و 
بخش زيادى از روند صعودى گذشــته ناشى از اقدامات مؤثر بانك 
مركزى چين براى كاستن از تبعات اقتصادى ويروس كرونا بر روى 

اقتصاد اين كشور بوده است. 
انتظار مى رود رشــد اقتصادى نقاط مختلف به ويژه در شــرق آسيا 
تحــت تأثير اين ويروس در 3 ماهه نخســت امســال كاهش يابد. 
هنگ كنــگ، چين، تايلند، مالزى و كره جنوبى از جمله كشــورهايى 

هستند كه احتماال بيشترين آسيب را متحمل خواهند شد. 
كينكى كروزبى، استراتژيســت ارشــد بازار در مؤسسه «پرودنشيال 
فايننشــيال» گفت: اين ويروس روى همه چيز سايه انداخته است. 
اگرچه تاكنون شــيوع اين ويروس در سطح جهانى محدود بوده اما 
نگرانى ها از پيامدهاى آن جدى اســت؛ به ويژه روى اقتصاد چين كه 

كانون اين ويروس بود. 
از طرف ديگر اكنون انگليس به نخستين كشورى تبديل مى شود كه 
اتحاديه اروپا را ترك مى كند. با وجود گذشــت 3 سال از زمان رأى 
مردم انگليس به خــروج از اين اتحاديه، 2 طرف احتماال يك دوره 
گذار يك ســاله را در نظر خواهند گرفت. اگر چه انتظار نمى رود با 
توجه به در نظر گرفتن دوره گذار، برگزيت تأثير محسوســى روى 
متغيرهاى كالن اقتصادى كشــورهاى اروپايى در كوتاه مدت داشته 
باشــد اما پيامدهاى اين خروج تاريخى به تدريج در حال آشــكار 

شدن است. 
امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه در سخنانى به برگزيت واكنش 
نشان داد و گفت: اين مســـأله بار ديگر ثابت مى كند اتحاديه اروپا 

نياز به اصالحات ساختارى اساسى دارد. 
بوريس جانسون، نخست وزير انگليس اتحاديه اروپا را تهديد كرده 
اســت كه اگر به شرايطى مشــابه روابط اين اتحاديه اروپا با كانادا 
رضايت ندهد، انگليس به شرايط برگزيت سخت باز خواهد گشت 
و تجارت 2 طرف تابع قوانين سازمان تجارت جهانى خواهد بود. 
در وال اســتريت، همه شــاخص ها صعودى بودند تا جايى كه هر 3

شــاخص مهم بورسى در ســطح باالترى از روز گذشته خود بسته 
شدند. 

اســتيو كوچــران، تحليلگــر بــازار در مؤسســه «مــودى آنالتيكــس» 
ــته  ــه داش ــه نگ ــتر در قرنطين ــردم بيش ــه م ــر روزى ك ــت: ه گف
ــادى در  ــاى اقتص ــد و فعاليت ه ــته مى مانن ــا بس ــوند، كارخانه ه ش
ســطح حداقلــى خواهــد بــود. بخــش حمل ونقــل و خرده فروشــى 
بيشــترين زيــان را متحمــل مى شــوند و تجــارت، امــالك و توليــد 

ــد.  ــيب مى بينن ــز آس ني
اما با اين حال تحليلگران بانك «جى پى مورگان» در گزارشى نوشتند: 
سرمايه گذاران خواهان رســيدن به يك ثبات در زمينه توقف شيوع 
ويروس هســتند و تا زمانى كه تعداد تلفات كم نشود، هراس معامله 

گران ادامه خواهد داشت. 
روند افزايشــى طال هم از ســرگرفته شــد. قيمت طال پس از افت 
شديدى كه پيدا كرد، در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانى تحت 

تأثير گسترش اپيدمى مرگبار چينى افزايش يافت. 
هر اونــس طال براى تحويل فورى در معامالت روز گذشــته بازار 
ســنگاپور با 0/2 درصد افزايش، هزار و 555 دالر و 41 سنت بود. 
بهاى معامالت اين بازار روز سه شنبه بيش از 1/5درصد كاهش پيدا 

كرده و تا سطح  هزار و 548 دالر نزول كرده بود. 
در بــازار معامالت آتى آمريكا، هر اونس طــال 0/2 درصد افزايش 

يافت و به هزار و 558 دالر و 40 سنت رسيد. 
طبق گزارش تلويزيون دولتى چين، شــمار تلفات ويروس كرونا در 

چين تا چهارم فوريه به 479 نفر افزايش پيدا كرد. 
مشــاور اقتصــادى كاخ ســفيد روز سه شــنبه گفــت: ويــروس 
كرونــا افزايــش صــادرات آمريــكا بــه چيــن كــه قــرار بــود پــس از 
امضــاى فــاز اول توافــق تجــارى اواخــر مــاه جــارى عملــى شــود 

را بــه تأخيــر خواهــد انداخــت. 
سياســتگذاران چينــى تدابيــرى را بــراى حمايــت از اقتصــاد ايــن 
كشــور كــه از شــيوع ويــروس كرونــا آســيب ديــده اســت، آمــاده 

مى كننــد. 

يك كارشناس مدعى شد
وجود يك جريان پرقدرت در بازار مسكن

 رونق كاذب در بازار مســكن توســط يك جريــان پرقدرت القا 
مى شود.

يك كارشناس حوزه مســكن با بيان اين مطلب گفت: اگر يك بسته 
جامع مالياتى براى خانه هاى خالى و عايدى سرمايه تنظيم شود قيمت 

مسكن پايين مى آيد. 
افشين پروين پور بيان كرد: به نظرم بازار مسكن وارد رونق نشده است. 
آمارى كه از افزايش معامالت در 2 ماه گذشــته ارائه مى شود هيجان 
كاذبى است كه از طرف عده اى به بازار مسكن القا مى شود. يك عده 
به شــكل هماهنگ، جوى را مطابق توان خود ايجاد مى كنند و حتى 
خريد وفروش هايى بين خودشان انجام مى دهند تا نشان دهند معامالت 
رونق گرفته است. خريد وفروش ها از نوع سوداگرانه است و سال هاى 

متمادى اين وضعيت وجود داشته و ادامه دارد. 
وى به ايســنا گفت: ورود به دوره رونق، يــك دليل اقتصادى جدى 
نياز دارد؛ درحالى كه در هيچ يك از شــاخص هاى كالن اقتصاد ايران 
اتفاق خاصى نيفتاده است. حتى فكر نمى كنم قيمت ها باال رفته باشد. 
درحال حاضر مالكان حاضرنــد از قيمت هاى فعلى پايين بيايند؛ زيرا 

توانى در بين متقاضيان واقعى وجود ندارد. 
اين كارشــناس بازار مسكن با بيان اينكه سوداگرى در بخش مسكن 
بايد حذف شــود، گفت: اين حباب قيمتى به معناى شكســت بازار 
مسكن است. به دليل وجود جريان هاى پرقدرت و سوداگر در بخش 
مسكن، قيمت ها در ساليان متمادى از حد طبيعى باال رفته و سرمايه ها 

در اين بخش قفل شده است. 
پروين پور، راهكار كنترل قيمت ها در بخش مســكن را وضع ماليات 
دانست و افزود: بايد يك بسته جامع مالياتى شامل ماليات بر خانه هاى 
خالى، عايدى ســرمايه، امالك دوم و بيشتر، معامالت مكرر و ماليات 
امالك لوكس طراحى شــود تا مســكن از حالت سرمايه اى به حالت 
مصرفــى تغيير كند. اگر اين اتفاق بيفتد حباب قيمتى از بين مى رود و 

شاهد روند منطقى در بخش مسكن خواهيم بود. 
به گفته پروين پور، ركودى كه درحال حاضر در بخش مســكن ديده 
مى شود آن قدر سنگين است كه فقط يك اتفاق اقتصادى بسيار بزرگ 

مثل بهمن نقدينگى 97 مى تواند اين بخش را وارد رونق كند. 
به گزارش ايسنا، در دى ماه 1398 مطابق اعالم بانك مركزى، متوسط 
قيمت مسكن در شهر تهران 13 ميليون و 810 هزار تومان در هر متر 
مربع بود كه نسبت به ماه گذشته 2/1درصد و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 40/9 درصد افزايش نشــان مى دهــد. در اين ماه هم چنين تعداد 
معامالت آپارتمان هاى مسكونى شهر تهران به 10 هزار و 700 واحد 
مسكونى رسيد كه نسبت به ماه گذشــته و ماه مشابه سال گذشته به 

ترتيب 12 و 59 درصد افزايش داشت. 

نهالستان گردوى تويسركان، پيوندك هاى 
مورد نياز كشور را تأمين مى كند

 نهالســتان توليد زنجيــره كامل نهال گردوى اين شهرســتان در 
آينده اى نزديك به منبع اصلــى تأمين پيوندك هاى گردوى مورد نياز 

كشور تبديل مى شود. 
مدير اداره جهاد كشاورزى تويسركان با بيان اين مطلب گفت: فعاليت 
نهالستان گردوى تويســركان براى باغ داران گردو مزيت هاى فراوانى 
از جمله بهره گيرى از نهال هاى گردو گواهى شــده با قابليت مقاومت 
در برابر ســرما و كم آبى و مصرف بهينه آب به هنگام آبيارى درختان 
گردو و ارتقا سطح كمى و كيفى توليدات اين بخش را به دنبال دارد. 
مسعود اكبرى افزود: تنها زنجيره توليد نهال گردو گواهى شده كشور 
مربوط به تويســركان در خاورميانه بى نظير اســت و عالوه بر تأمين 
نيازهاى داخلى مى تواند در ســال هاى آينــده نهال ها و پيوندك هاى 

گواهى شده گردو را به خارج از كشور صادر كند. 
وى ادامه داد: گردوى تويســركان از نظر طعم و كيفيت بى نظير است 
و براى آنكه مقاومت اين محصول نسبت به سرماى بهاره و پاييزه باال 
رود و شاهد افزايش بهره ورى كمى و كيفى از توليد اين محصول در 

شهرستان باشيم به دنبال ايجاد نهالستان گردو رفتيم. 
وى تأكيد كرد: باال بودن درصد مغز به پوست گردو، باال بودن كيفيت 
مغز، يك دســت بودن مغز و توليد محصول بيشتر در واحد سطح از 
ويژگى هاى نهال هاى توليد شده در نهالستان گردوى تويسركان است. 
اكبرى اظهار كرد: تويســركان به عنوان پايتخت گردوى ايران از سوى 
وزارت جهاد كشاورزى به عنوان شهرستان آزمونه اجراى طرح اصالح 
باغ هاى گردو انتخاب شده و اصالح 3 هزار هكتار از اين باغ ها در بازه 

زمانى 5 ساله در حال اجرا است. 
وى در گفت وگو با ايسنا بيان كرد: براى ايجاد اين نهالستان بيش از 12
ميليارد تومان هزينه شده و مساحت آن در 3 بخش خزانه، باغ مادرى 

و گلخانه به 12 هزار هكتار مى رسد. 
اكبرى افزود: در 3 ماه نخســت ســالجارى، 100 هــزار پيوندك در 
نهالستان گردوى تويسركان انجام شــده و اين در حالى است كه در 
سال گذشته شــاهد انجام 21 هزار عمل پيوندزنى از سوى باغداران 
تويســركانى در باغ هاى گردوى شهرســتان تويســركان و 20 هزار 

پيوندزنى به صورت رايگان از طرف دولت بوديم. 
تويسركان يكى از شهرستان هاى اســتان همدان واقع در جنوب كوه 
الوند اســت كه به دليل برخوردارى از 6 هــزار هكتار باغ هاى گردو 
و توليد اين محصول با كيفيتــى در مقياس جهانى، پايتخت گردوى 
ايران نام گرفته اســت.  زنجيره كامل توليد نهال گواهى شده گردوى 
تويسركان با مساحتى معادل 12 هزار هكتار در روستاى مرادآباد اين 

شهرستان واقع شده است. 
شهرستان تويسركان از سال گذشته با تصميم وزارت جهاد كشاورزى 
به عنوان شهرســتان آزمونه اصالح باغ هاى گردو و سرشاخه كارى و 
پيوند اين درختان در كشــور برگزيده شده و بر اين اساس مقرر شده 
تا 3 هــزار هكتار از مجموع 5 هــزار و 500 هكتار باغ هاى گردوى 

شهرستان تويسركان در بازه زمانى 5 ساله اصالح شوند. 

لحظه شمارى براى انفجار بيت كوين
 با توجه به شــرايطى كه ويروس كرونا براى بازار سهام هاى آسيايى و 
ســرمايه داران ايجاد كرده است ترس از اين ويروس سرمايه داران را هر 
چه بيشتر به سمت ارزهاى ديجيتال سوق مى دهد و احتمال انفجار ارزش 

بيت كوين در روزهاى آينده بسيار باال است. 
به گزارش خبرآنالين، بيت كوين كه ســردمدار ارزهاى ديجيتال است در 

روز دوشنبه گذشته با سقوط بازار سهام چين به اوج خودش رسيد. 
مدت كوتاهى پس از بازگشايى بازارها در هونگ كنگ ارزش بيت كوين 

به 9 هزار و 610 دالر رســيد كــه از ماه اوكتبر گذشــته تاكنون ارزش 
بيت كوين تا اين اندازه باال نرفته بوده اســت و از سال 2012 تا كنون هم 
اين ارز ديجيتال نتوانسته چنين جهشى را تجربه كند و مى توان گفت: بيت 

كوين سال 2020 را بهتر از اين نمى توانسته شروع كند. 
دليل اصلى انفجار ارزش بيت كوين ترس و عصبانيت ســرمايه داران در 
بازار اســت كه با ســقوط بازار ســهام چين از ارزش دارايى هاى آن ها 
كاســته شده است و براى جلوگيرى از ضرر بيشتر به دنبال دارايى امنى 
مى گردند تا در آن ســرمايه گذارى كنند و با افزايش سرمايه گذارى در 
حوزه ارزهاى ديجيتــال ارزش بيت كوين در چند روز به طور نجومى 

افزايش يافته است. 
هر چقدر كه اطمينان ســرمايه گذاران به بازارهاى ســهام كمتر مى شود 
بازارهاى ديجيتال بيشتر رشد مى كنند و شاهد افزايش ارزش بيت كوين 

در چند روز آينده خواهيم بود. 
يك كارشــناس اقتصادى در اين باره مى گويد: بيت كوين ظرفيت اين را 
دارد تا ارزشــش بيشتر از اين ها رشد كند و برخالف افت چشم گيرى كه 
در ســال 2015 داشت به جهانيان نشان داد تا عمرش تمام نشده است و 
مدت هــا مى تواند در بازار باقى بماند و به احتمال زياد تا چند روز آينده 

شاهد افزايش بيشتر ارزش اين ارز ديجيتال خواهيم بود.  اقتصاداقتصاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

 مشــموالن ادامه حضور در طرح ملى 
مســكن بايد مدارك خــود را به صورت 
حضورى به ادارات كل راه و شهرســازى 

استان ها ارائه دهند. 
اگرچه تا صبح روز سه شــنبه وب ســايت 
ثبت نام طرح ملى مســكن به دليل افزايش 
كاربران اين وب ســايت از دســتور خارج 
شــده بود، اما از حوالي ظهر اين ســامانه 
در دســترس قرار گرفته و امكان اســتفاده 

كاربران از آن وجود دارد. 
پروانه اصالنى مديركل دفتر برنامه ريزى و 
اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازى در 
گفت وگو با مهر، از فعال شــدن مجدد اين 
وب سايت و امكان استفاده كاربران خبر داد 
و گفت: اين سامانه از دسترس خارج نبوده 
و تنها به دليل شلوغى بيش از حد سامانه به 
دليل استفاده زياد كاربران، با كندى مواجه 

شده بود. 
وى درباره اينكه آيا افرادى كه شرايط ادامه 
حضور در طرح ملى مسكن را دارا هستند، 
بايــد مــدارك تكميلى را در اين ســايت 
بارگذارى كننــد يا خير؟ افزود: متقاضيانى 
كه شــرايط آنها احراز شــده، بايد مدارك 
تكميلــى را به صورت حضورى به ادارات 
كل راه و شهرســازى استان ها، ادارات كل 
بنياد مسكن استان ها يا شركت هاى عمران 
شــهرهاى جديد در سراسر كشــور ارائه 

دهند. 
مديركل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مسكن 
وزارت راه و شهرسازى تأكيد كرد: به هيچ 
عنوان نياز به بارگذارى مدارك تكميلى در 
WWW. TEM. MRUD. IR سامانه

نيست. 
وزارت  اعــالم  بنابــر  بهمن مــاه   14
راه و شهرســازى، پيامكى به متقاضيانى كه 
در مرحله نخست پروژه اقدام ملى مسكن، 
واجد شرايط شناخته شدند، ارسال شد. بر 
اســاس آن متقاضيان بايد نسبت به تكميل 
tem. مــدارك خود با مراجعه به ســايت

mrud. ir اقدام كرده و با تطبيق مدارك و 
بررسى شرط چهارم كه شامل 5 سال سابقه 
ســكونت در محل مورد تقاضاى مســكن 

است ثبت نام نهايى خود را انجام دهند. 
در همين باره، محمود محمودزاده، معاون 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازى 
در گفت وگويى، به تشريح جزئيات بيشترى 
بــراى تكميل مــدارك و همچنين شــيوه 
اعتراض آن دسته از متقاضيانى كه برايشان 

پيامك ارسال نشده است، پرداخت. 
 بررسى ســابقه سكونت 5 ساله 

متقاضيان
به گفته معاون وزير راه و شهرســازى، يكى 
از بررسى ها براى استان ها باقى مانده است 
كه شــامل سابقه 5 سال سكونت در محلى 
است كه متقاضيان ثبت نام كرده اند كه اين 

مورد بايد بررسى شود. 
پيش بينى  كــرد:  خاطرنشــان  محمودزاده 
مى شود با بررسى آن شرط نيز، ريزش هايى 
در متقاضيان غيرقطعى مرحله نخست رخ 

دهد. 
معاون وزير راه و شهرســازى بــا يادآورى 
ايــن مطلب كــه پااليش مرحله نخســت 
مربوط به آمارهايى اســت كه شــامل سبز 
بودن فرم ج، مالكيت نداشــتن و اســتفاده 
نكردن از تســهيالت بانكى است، توضيح 
داد: 14 بهمن به تمامى واجدان شرايط در 
مرحله نخســت ثبت نام پيامك ارسال شد. 
روز گذشته، متقاضيانى كه پيامك دريافت 
tem. mrud. ir كرده انــد بــه ســايت
مراجعه كردند. در سايت جدول زمان بندى 
حضور متقاضيان و آدرســى كه بايد براى 
تكميــل و تطبيق مــدارك بــه آن مكان، 

مراجعه كنند درج شده است. 
وى با تأكيد بر اينكه سعى شده تا مراجعه 
مــردم و مراحــل ثبت نام به دقــت انجام 
شــود، گفت: در سامانه ثبت نام طرح اقدام 
ملى مســكن زمان حضور در نمايندگى ها 
و يــا ادارات كل، بر اســاس حروف الفبا، 

زمانبندى شده است. 
از  دســته  آن  داد:  ادامــه  محمــودزاده 
ــهرهاى كوچــك و  ــه در ش ــى ك متقاضيان
ــتند  ــر هس ــزار نف ــر 100 ه ــهرهاى زي ش
ــاد  ــا ادارات كل بني ــا و ي ــه نمايندگى ه ب
مســكن كــه آدرس و زمــان آن قيــد شــده 
ــن آن  ــد. همچني ــه مى كنن ــت، مراجع اس
دســته از متقاضيانــى كــه در شــهرهاى 
بزرگتــر هســتند يــا بــه ادارات كل و 
بنياد مســكن  كــه  نمايندگى هايــى  يــا 
خواهنــد  مراجعــه  مى كنــد،  معرفــى 
كــرد. در شــهرهاى جديــد نيــز متقاضيــان 
عمــران  شــركت هاى  نمايندگــى  بــه 
شــهرهاى جديــد مراجعــه مى كننــد. 

بــه گفته معاون وزير راه و شهرســازى، 
متقاضيان در نمايندگى هاى تعيين شــده، 
تشــكيل پرونده داده و بر اساس شرايطى 
كه در ســايت اعالم شده اصل مدارك و 
با اسكن ارائه شده مطابقت داده مى شود. 
در صورتى كــه همــه مــدارك تكميل و 
مطابقت داشته باشد و تعهد محضرى كه 
بايد بدهند آماده باشــد پرونده تكميل و 
متقاضيان براى تشــكيل پرونده به بانك 

مى شوند.  معرفى 
 آورده اوليــه متقاضيان 30 تا 40

ميليون تومان است
وى تأكيد كرد: متقاضيان بايد در اين مرحله 
30 تا 40 ميليون تومان آورده اوليه داشــته 
باشند. آورده هاى اوليه متقاضيان در حسابى 
به نام خودشــان باز مى شــود و پس از آن 

هم متقاضيان بــه پروژه ها معرفى خواهند 
شــد. بر اســاس قراردادى كه بين سازنده 
و متقاضى بســته مى شــود جدولى ابالغ 
مى شــود كه مشــخص مى كند، متقاضيان 
بايد در چه مراحلى چه ميزان آورده ديگر 
عالوه بر تســهيالت بانكى به حساب خود 

واريز كنند. 
معــاون وزيــر راه و شهرســازى در ادامه 
گفت وگــو دربــاره متقاضيانــى كه واجد 
شرايط شناخته نشــدند نيز توضيحاتى را 
ارائه كــرد و گفت: بــراى متقاضيانى كه 
پيامك دريافــت نكرده و واجد شــرايط 
شناخته نشده اند، نيز امكان اعتراض فراهم 
است. اين دسته از متقاضيان بايد اول اسفند 
به ســامانه ثبت نام طرح اقدام ملى مسكن 
مراجعــه كرده و داليل رد تقاضاى خود را 

مشاهده كنند. 
محمــودزاده تصريح كــرد: چنانچه به هر 
دليلى اشتباهى رخ داده باشد مانند افرادى 
كه براى مســكن مهر ثبت نــام كرده و فرم 
ج آنها قرمز شــده درحالى كه هيچ واحدى 
به آنها تخصيص نيافته اســت، تقاضايشان 
ثبت و رسيدگى هاى الزم در اين باره انجام 

خواهد شد. 
معــاون وزيــر راه و شهرســازى همچنيــن 
دربــاره ثبت نــام مرحلــه دوم طــرح اقــدام 
ــالش  ــح داد: ت ــز توضي ــكن ني ــى مس مل
ــه  ــال مرحل ــان س ــش از پاي ــم پي مى كني
دوم ثبت نــام پــروژه اقــدام ملــى مســكن، 

انجــام شــود. 

 با توجه به كاهــش درآمدهاى نفتى 
در بودجه ســال 99 و از آنجا كه بهترين 
جايگزين آن، درآمدهاى مالياتى اســت، 
اين منبــع درآمدى با مشــكل فرارهاى 
ميليــاردى مالياتى مواجه اســت كه در 
اين زمينه رئيس ســازمان امور مالياتى، 
هوشمندسازى نظام مالياتى را راهكارى 
براى مبارزه با فرار مالياتى مى داند كه در 
صورت تحقق اين امر هم فرار مالياتى و 
فســاد ادارى از بين مى رود و هم اينكه 
بخش قابل توجهى از درآمدهاى مالياتى 
در بودجه سال آينده محقق خواهد شد. 
به گزارش ايســنا، از آنجايى كه مباحث 
مالياتى بسيار حســاس است، نمى توان 
به راحتى دربــاره افزايــش ماليات ها و 
به ويژه ايجــاد پايه هاى جديــد مالياتى 
تصميم گرفت، آن هم در شــرايط فعلى 
كه اقتصاد كشــور در موقعيت حساسى 
قــرار دارد و نمى تــوان بــه واحدهاى 
اقتصادى فشــار مالياتى بيشــترى آورد. 
بلكــه اقدام مؤثر در اين زمينه، كشــف 
فرارهاى مالياتى است كه به گفته رئيس 
ســازمان امور مالياتى، چيزى حدود 40
هزار ميليارد تومان فرار مالياتى در كشور 

وجود دارد. 
 عدم تمكين پزشــكان از نصب 
كارتخوان، نمونه بارز فرار مالياتى

الزام پزشــكان با 6هزار و700 ميليارد 
تومان فرار مالياتى، به ثبت نام در پايانه 
در  كارتخوان  نصــب  و  فروشــگاهى 

براى شفاف ســازى درآمد آن ها، كه با 
عدم تمكين در اين زمينه مواجه شــده 
و تاكنــون تنها 43 درصد از پزشــكان 
به اين امر اقدام نمــوده و بخش قابل 
توجهى از ايــن صنف تخلف كرده اند؛ 
مالياتى  فرارهاى  از  بخشى  نشان دهنده 

موجود در كشور است. 
همچنين، در اين زمينه يك كارشــناس 
اقتصــادى، بهترين منبع براى درآمدزايى 
دولت را كشف فرارهاى مالياتى توسط 
ســازمان امور مالياتى دانســت و اظهار 
كرد: اگر فرارهــاى مالياتى به ويژه براى 
كســانى كــه درآمدهاى قابــل توجهى 
دارند ولــى تاكنون ماليــات نداده اند يا 
نرخ ماليات  آن ها نســبت به درآمدشان 
خيلى پايين است؛ كشف شود و جلوى 
فرار آن ها گرفته شود، رقم قابل توجهى 

درآمد ايجاد خواهد شد. 

براســاس اليحه بودجه 99، درآمدهاى 
مالياتى حــدود 195 هزار ميليارد تومان 
پيش بينى شده كه به عبارت ديگر درآمد 
مالياتى پيش بينى شــده براى سال 1399

در مقايســه با رقم مصوب سال جارى، 
23 هزار ميليارد تومان افزايش دارد. 

اما درآمدهاى مالياتى كه در بودجه سال 
آينده از توجــه و افزايش قابل توجهى 
برخوردار اســت، با معضلى به نام فرار 
مالياتى دســت وپنجه نرم مى كند كه اين 
موضوع نمى گذارد درآمدهاى مالياتى با 
ظرفيت واقعى و بالقوه خود محقق شوند 
و در نتيجــه اين امر، با تحقق نداشــتن 
درآمدهاى مالياتى در بودجه سال آينده 
كه رقــم بااليى براى اين موضوع درنظر 
گرفته شــده، دولت با كســرى بودجه 

هنگفتى مواجه خواهد شد. 
به تازگى رئيس ســازمان امــور مالياتى 

راهــكار مبــارزه و از بين بــردن فرار 
مالياتى را، رفتن نظام مالياتى به ســمت 
هوشمندســازى اعالم كرده كه در نتيجه 
اين امر، هم فســاد اقتصادى كاهش پيدا 
مى كنــد و هم اينكــه درآمدهاى بودجه 

سال آينده محقق خواهد شد. 
 از بين بردن فرار مالياتى با رفتن 

به سمت ماليات هوشمند
اميدعلى پارســا اظهار كرد: جهت گيرى 
نظام مالياتــى، رفتن به ســمت ماليات 
هوشمند و نســل چهارم ماليات ستانى 
است و اميدوار هســتيم فرار مالياتى و 

فساد ادارى با اين اقدام از بين برود. 
وى خاطرنشــان كــرد: دريافت ماليات 
در كشــور كامــال الكترونيكى اســت؛ 
اگرچــه بايد توجه داشــت كه دريافت 
الكترونيكى ماليات با دريافت هوشــمند 
ماليات متفاوت اســت؛ زيرا در سيستم 
مالياتى هوشمند، سازمان امور مالياتى به 
تمامى اطالعات دسترســى دارد و راهى 

براى فرار مالياتى باقى نمى ماند. 
حال با اين شــرايط، بايــد منتظر ماند و 
ديد كه آيا زور هوشــمند كــردن نظام 
مالياتــى به فرارهــاى مالياتى چند هزار 
ميلياردى مى رســد تا بتواند هم موجب 
شفافيت ادارى و اقتصادى شود و هم با 
جلوگيرى از كســرى بودجه در صورت 
تحقــق درآمدهاى مالياتــى، درآمدهاى 
آنچنانى براى دولت براى خدمت رسانى 

به شهروندان خود ايجاد كند. 

 مدارك حضورى ارائه شود

سايت طرح ملى مسكن فعال شد

عدم تمكين پزشكان از نصب كارتخوان، نمونه بارز فرار مالياتى

هوشمندسازى ماليات، ترمز فرارهاى مالياتى را مى كشد؟
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يادداشت جشنواره

اداى دين مديرى و مهدويان در 
«درخت گردو» به اهالى ُكرد

 مهران مديرى بازيگر سينما و تلويزيون در نشست خبرى «درخت 
گردو» حضورش در اين فيلم را اداى دين به ُكردهايى دانست كه زمان 

جنگ ميزبان او و همرزمان ديگرش بودند. 
ــود در جنــگ همــه كار  ــه ب ــه اى گفت ــر در مصاحب وى كــه پيش ت
كــرده مثــل اجــراى نمايــش يــا رانندگــى، دربــاره حضــورش در 
ــن در جنــگ  ــن نقــش گفــت: م ــاى اي ــرش در ايف جنــگ و تأثي
ــدان هــم  فقــط اجــراى نمايــش و رانندگــى نكــردم بلكــه در مي
ــن  ــازى در اي ــه ب ــه ام ب ــل عالق ــى از دالي ــال يك ــدم. اص جنگي
فيلــم ايــن بــود كــه خــودم در آنجــا بــودم يعنــى زمــان بمبــاران 
ــك  ــم و از نزدي ــا رفتي ــه آنج ــد ب ــودم و بع ــه ب سردشــت در بان

اتفاق هايــى را ديــدم. »

مديرى افزود: «اما اين را بايد بگويم كه من عاشــق مردم ُكرد هستم و 
در همه سال هاى حضورم در جنگ در كردستان بودم و با آنها زندگى 
كردم. آنها بسيار شريف، كتابخوان و آدم حسابى و شگفت انگيز هستند 

و خواستم اداى دين كنم به آن ها كه سال ها ميزبان ما بودند.»
به گزارش ايســنا او همچنين از سختى هاى كار در اين فيلم به صبح 
زود بيدار شدن هايى اشاره كرد كه بارها گفته در پروژه ها چقدر برايش 
ســخت بوده و نيز مســير رفت و آمدى كه در جاده هاى خطرناكى 

مجبور به تردد بودند. 
 درباره موضوعات ملى فيلم مى سازم

در بخشــى ديگر از اين نشســت محمدحســين مهدويان كارگردان 
«درخت گردو» درباه فصاى فيلم گفت: وقتى كار را شــروع مى كردم 
بــه فضاى فيلم و زبانش آشــنا نبودم و بايد به زبان كردى هم آشــنا 
مى شــديم كه كار پيمان معادى خيلى سخت بود و 2 ماه پيش تمرين 
را شروع كرده بود. اما سختى ديگر كار 3 بچه اى بودند كه بايد شرايط 
روحى اينها را در نظر مى گرفتم تا با توجه به سخت تر بودن كار آن ها 
نسبت به بزرگساالن آسيب نبينند. تالش كرديم براى اينكه عمق فاجعه 

سردشت روى پرده سينما نشان داده شود از چيزى كوتاه نياييم.
مهدويان درباره انتخاب بازيگران هــم اظهار كرد: در هر فيلمى يك 
چالش مهم انتخاب بازيگر است. پيمان معادى از نخستين گزينه هاى 
ما بود كه با توجه به ســن و ويژگى هاى فيزيكى و شــناخته شدن در 
خارج از كشــور انتخاب خوبى بود. او فيلمنامه را خواند و مســأله 
مهمش زبان بود كه فكر كرديم با تمرين زياد مى توانيم اين را برطرف 

كنيم. 
مهدويان در پاسخ به سوالى درباره اينكه با توجه به نشان دادن كولبران 
در ابتداى فيلم آيــا فيلم بعدى اش با اين موضوع خواهد بود؟ گفت: 
هنــوز درباره كار بعدى تصميم نگرفتم ولى ســعى كرده ام فيلم هايم 
را راجع به موضوعات ملى بســازم كــه بابتش به دفاع از حاكميت و 
حكمران ها متهم مى شــويم و اگر هم  جور ديگرى بســازيم متهم به 
ساخت فيلم ضدملى مى شــويم. اين فيلم در عين وطن پرستانه بودن 
نقد حكمرانى هم هســت و يكى از بهترين جاهايى  كه مى شد براى 
اين كار انتخاب كرد كردستان بود. اقليت ها بابت وطنشان بسيار تاوان 
دادند و اقوام مرزنشين ما بيش از آنها كه در تهران بودند زيان ديدند. 
دردهاى آن ها به خاطر همزبان نبودن با پايتخت نشين ها شنيده نشده و 

اين اتفاق و ده ها اتفاق  ديگر به راحتى فراموش شدند. 
در اين نشست پيمان معادى حضور نداشت اما از طريق تلفن از ابتدا 

در جريان صحبت ها بود. 

سخنى با آقايان و خانم هاى كانديدا
زمان سوال و جواب اساسى است

حسين پارسا»
 تعــارف را كنار بگذاريم. حــاال كه زمان انتخابات اســت همه 
كانديداهــا، همزمان هنرمند، سياســتمدار، اقتصاددان و ورزشــكار 

مى شوند. 
گويا رسم اين است كه براى گرفتن رأى از هر قشر بايد به زبان آن ها 
سخن گفت و خود را نه فقط طرفدار و مدعى، كه كارشناس هم نشان 
داد. ايــن اتفاق احتماال در ايــن دوره از انتخابات هم رخ مى دهد. تا 
مدتى ديگر در هر مصاحبه آقايان و خانم هاى كانديدا از برنامه هايشان 

براى فرهنگ و هنر- كه دغدغه ما است - مى گويند. 
برنامه هايى كه صدالبته كلى، شــعارى و بدون نقشه عملياتى خاصى 
هســتند با تأكيد بر چنين جمالتى: «فرهنگ بســيار مهم است و در 
حقيقت زيربناى جامعه را تشــكيل مى دهد.» يا اين: «هنرمندان موتور 
محركه جامعه هستند و بايد به مشكالتشان رسيدگى شود.» و برخى 
ديگر: «تقويت هنر موجب رشــد فرهنگ و رشد فرهنگ هم موجب 

پيشرفت هر مردمى خواهد شد.» 
چنين حرف هايى آنقدر آشناست كه گفتن و خواندن آن ها ديگر تكرارى 
شده است. تا اينجاى كار البته اشكالى هم ندارد. موسم انتخابات است و 
هر كانديدا حق دارد در همه بخش ها نظر بدهد. اما مشكل از زمانى آغاز 
مى شود كه نظر در حد همان شعار باقى مى ماند و برنامه اى از آن بيرون 
نمى آيد و در مرحله بعد اگر برنامه اى هم ارائه شود آنقدر كلى و مبتنى 
بر جمله هاى كليشه اى است كه هيچ تشابهى به يك برنامه واقعى ندارد. 
اين موضوع يك دليل اصلى دارد؛ اينكه در ســال هاى گذشــته افرادى 
كــه قصد ورود به مجلس و نمايندگى مردم همدان را داشــته اند خود 
را بى نيــاز ديده اند كه از فرهنگ حرف جدى بزنند و برنامه با جزئيات 
ارائه دهند. طبيعى است وقتى رأى آوردن يا نياوردن در همدان به ارائه 
برنامه دقيق فرهنگى دخل چندانى ندارد حرف در همان حد «فرهنگ 
خيلى مهم اســت» باقى مى ماند. اينكه چرا چنين شده و چرا در شهرى 
كه به تمدن و فرهنگ شهره است كانديداى ورود به مجلس از نداشتن 
برنامه فرهنگى احساس خطر نمى كنند بيش از هر چيز به اقتصاد مربوط 
اســت. مشكل مردم حاال اقتصادى اســت و هر كس بهتر از آن حرف 
بزند (حتى در اقتصاد هم برنامه انقدرها مهم نيست!) طرفداران بيشترى 
كسب مى كند و شانس ورود به مجلسش افزايش مى يايد. اما اين بدان 
معناست كه فرهنگ و هنر حقيقتا محلى از اعراب ندارد و بايد زير سايه 
ديگر بخش ها بماند؟ پاسخ اين سوال در دل شرايط موجود همدان نهفته 
است. در تمام اين سال ها نمايندگانى داشته ايم كه اگرچه در سياست و 
اقتصاد دستى بر آتش داشته اند و در مجلس هم افراد پرنفوذى بودند و 
ممكن است خدماتى انجام داده باشند اما هيچ كدام نه فقط فرهنگى كه 
حتى ذره اى هم فرهنگى نبوده انــد. آن ها هم بى نياز از ارائه برنامه هاى 
دقيق فرهنگى، رأى آورده اند و ســال ها در مجلس حضور داشتند. اما 
شــرايط امروز مهمتر از آن اســت كه ديگر يك بعدى به موضوع نگاه 
كنيم و فقط اقتصاد يا سياست را بر فرهنگ مقدم بدانيم. اقتصاد اگرچه 
زيربناى جامعه اســت اما فرهنگ هم روح جامعه را شــكل مى دهد و 

ناگفته پيداست كه اين روح چه ميزان آزرده و در هم شكسته است.
 اين چند خط البته آغاز يك ســوال و جواب اساســى از 179 نفرى 
است كه قصد دارند نماينده استان همدان در مجلس باشند. سوال هاى 
اساســى تر را بايد آقايان و خانم هاى كانديدا در روزهاى آينده پاسخ 

دهند. 

به بهانه سالروز درگذشت اديب و حكيم بزرگ همدانى
بديع الزمان همدانى چطور درگذشت؟

 «ابوالفضل احمد بن حسين همدانى» ملقب به «بديع الزمان همدانى» 
زاده ســال 358 هجرى قمرى، در همدان بود. وى در حافظه و احاطه بر 
لغت، شعر و ادب اعجوبه زمان خود بود. حافظه وى به قدرى قوى بود 
كه قصيده هاى 50 بيتى را با يك بار شنيدن حفظ مى كرد. او در نظم و نثر 
عربى هر دو استاد بود. مهمترين تأليف او همان «مقامات» است كه در فن 

مقامه نويسى قديمى ترين كتاب است. 
بديع الزمان همدانى در همدان تحصيل كرد و علوم ادب عرب را نزد ابن 
فارس رازى آموخت. در ســال 380 قمرى در سن 22 سالگى به گرگان 

و سپس در ســال 382 به نيشابور رفت.  بديع الزمان پس از سياحت در 
خراسان به سيستان رفت. مدتى بعد به هرات رفت كه آن زمان تابع دولت 
غزنوى بود.   بديع الزمان دربار محمود غزنوى را نيز براى نيل به آمال خود 
چندان مناسب نديد و پس از مدتى وى به هرات بازگشت و در آنجا با 
دختر يكى از ثروتمندان شهر به نام الخشنامى ازدواج كرد و صاحب چند 
فرزند شــد. بديع الزمان باقى عمر كوتاه خود را در هرات ساكن شد. در 
زمان كيفيت وفات وى محققان و دانشمندان اختالف نظر دارند، برخى 

مى گويند كه وى را مسموم كردند. 
عده اى ديگر معتقدند كه بديع الزمــان پيش از مرگش مدفون گرديد. به 
اين شــكل كه او ســكته كرد و مردم او را به گمان اينكه مرده  است، به 

خاك ســپردند ولى چون شب فرا رسيد، صداى او را از گور شنيدند اما 
هنگامى كه قبر را شــكافتند، بديع الزمان درگذشته بود. مرگ وى در سال 

398 هجرى قمرى در هرات بوده است. 
در كتاب مقامات او كه آميزه اى از طنزپردازى، بديهه سازى و تمثيل آفرينى 
اســت، قهرمان حكايت ها كه مردى فاضل و جهان ديده و فهميده  است 
به سبب قدرنشناســى مردم و نادرست بودن نظام اجتماعى به كالشى، 
اخاذى و حيله گرى روزگار مى گذراند. از بديع الزمان 3 اثر به شرح ذيل 
باقى مانده است: از مقامات بديع الزمان نسخ خطى متعدد در كتابخانه هاى 
مختلف دنيا مانند فرانسه، آلمان، تركيه باقى مانده است و آن چندين بار در 

نقاط مختلف جهان به چاپ رسيده است. 
فرهنگفرهنگ

 farhang@hamedanpayam.com

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
به موجب پرونده هاى اجرايى كالســه 9800323 موضوع سند رهنى شماره 126404 دفترخانه 4 نهاوند بانك كشاورزى شعبه مركزى نهاوند 
جهت وصول مبلغ 621971108 ريال (ششــصد و يبست و يك ميليون و نهصد و هفتاد و يك هزار و صد و هشت ريال) موضوع الزم االجرا و 
خسارت تأخير الى يوم الوصول عليه متعهد جعفر سورى مبادرت به صدور اجرائيه نموده است اجرائيه صادره به متعهد ابالغ گرديده سپس 
بنا به تقاضاى بســتانكار مورد وثيقه برابر نظريه مورخ 1398/9/25 كارشناس رسمى دادگسترى مورد ارزيابى كه ارزش و مشخصات آن به 

شرح ذيل مى باشد:
ششدانگ يك قطعه زمين پالك شمره 3345 (سه هزار و سيصد و چهل و پنج) فرعى از 3102 (سه هزار و يكصد و دو) از 3 (سه) اصلى واقع در 
بخش دو حوزه ثبتى نهاوند استان همدان به مساحت 145/30 (صد و چهل و پنج مترمربع و سى صدم مترمربع) مترمربع و سى صدم مترمربع) 
مترمربع كه در دفتر 112 صفحه 97 ذيل شماره 16503 به نام جعفر سورى سند مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار كارشناس رسمى دادگسترى: 
واقع در نهاوند بلوار وليعصر(عجل اهللا) كوى پشت ناسيونال و به قيمت 1162400000 ريال يك ميليون و صد و شصت و دو ميليون و چهارصد هزار 

ريال) ارزش كل ملك ارزيابى گرديده و محدود است به حدود:
شماالً: به طول هشت متر(8) متر ديواريست به شماره پالك باقيمانده پنجاه و دو فرعى از سه اصلى 

شرقاً: به طول (28/24) متر بيست و هشت متر و بيست و چهار صدم متر پى است به پالك دو هزار و پانصد و سى و هفت فرعى جنوباً پى است 
به طول (2/50) دو متر و پنجاه سانتيمتر به كوچه ده مترى 

غرباً: پى به پى به طول (27/70) بيســت و هفت و هفتاد سانتيمتر متر به پالك ســه هزار و سيصد و چهل و چهار فرعى (3344) پالك فوق 
از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 1398/12/7 در اداره ثبت نهاوند ازطريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و 
به باالترين قيمت پيشــنهغادى نقداً فروخته مى شود الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و با حق 
اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و... تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم 
قطعى آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه فوق از محل مازاد به 
برنده مزايده مســترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى 

بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(م الف 305)
تاريخ انتشار: 1398/11/17

محمدعلى جليلوند -  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقــاى شــمس اله دهقانــى داراى شــماره شناســنامه  3 بــه شــرح دادخواســت 
ــوده  ــت نم ــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراث كالســه 838/98/112 از اي
و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان نورالــه دهقانــى بــه شــماره شناســنامه  
ــه  ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 98/5/31 در اقامت 737 در تاري
ورثــه حين الفــوت آن متوفى/متوفيــه منحصــر اســت بــه: 1-شــمس اله 
ــى  ــد متوف ــنامه 3 فرزن ــماره شناس ــد 1348 ش ــه متول ــد نورال ــى فرزن دهقان
2-شــهناز دهقانــى فرزنــد نورالــه متولــد 1339 شــماره شناســنامه 1120 فرزنــد 
ــد 1342 شــماره شناســنامه  ــه متول ــد نورال ــه دهقانــى فرزن متوفــى 3-محبوب
ــد 1349 شــماره  ــه متول ــد نورال ــى فرزن ــه دهقان ــى 4-صفي ــد متوف 1121 فرزن
شناســنامه 2143 فرزنــد متوفــى 5-ليــال دهقانــى فرزنــد نورالــه متولــد 1355 
ــه  ــد نورال ــى فرزن ــوم دهقان ــى 6-كلث ــد متوف ــنامه 2299 فرزن ــماره شناس ش
متولــد 1359 شــماره شناســنامه 20 فرزنــد متوفــى 7-حديقــه دهقانــى مطلــق 
فرزنــد اورجعلــى متولــد 1322 شــماره شناســنامه 858 فرزنــد متوفــى اينــك 
ــت آگهــي  ــك نوب ــور را در ي ــي درخواســت مزب ــا انجــام تشــريفات مقدمات ب
ــزد  ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت مي نماي
ــم دارد واال  ــاه تقدي ــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك م او باشــد از تاري

گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م الــف 474)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى اعالن نظر افراز 
پيرو آگهى مندرج در روزنامه سپهر به شماره 1653 مورخ 1398/10/15 مورد درخواست آقاى 
احمد خزايى فرزند محمد شماره ملى 3962648984 برابر سند شماره 15519 مورخ 1398/3/7 
دفتر اسناد رسمى 81 نهاوند مقدار همگى و تمامت 3 صدم سهم مشاع از يك سهم از 160 سهم 
مشاع از اراضى مزورعى از 48 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ قريه دهنو عبدالملكى پالك 
21 اصل بخش 4 قريه دهنو عبدالملكى با حق آبه از چاه مربوطه و رودخانه و چشمه آقاى احمد 
خزايى خريدارى نموده اســت افراز در موعد مقرر 1398/11/8 به عمل آمده كه حدود و حقوق 
به شــرح ذيل مى باشد: ششدانگ يك واحد بره پروارى قسمتى از پالك 21 اصلى بخش چهار 
نهاوند به مساحت 1300 مترمربع با حدود اربعه شماالً به طول هاى 35 متر ديواريست به پالك 
باقيمانده 21 اصلى شرقاً به طول 37 متر ديواريست به زمين پالك باقيمانده 21 اصلى جنوباً به 
طول 35 متر ديواريست به زمين باقيمانده 21 اصل غرباً به طول هاى اول 4 متر دربيست و 33/3 
متر ديواريست به پالك باقيمانده 21 اصلى «راه عبور در اين قسمت مى باشد» حقوق ارتفاقى 
ندارد برابر سند رهنى شــماره 15519 مورخ 1398/11/2 مورد افراز در رهن پست بانك شهر 
فيروزان قرار دارد كه برابر نامه شماره 417/10/1590/7 مورخ 1398/11/14 بانك مذكور موافقت 
خود را با افراز اعالم كرده است.سپسبا فراز مقدار فوق برابرتصميم شماره98/ن/6546 مورخ 
1398/11/15 مبنى بر قول افراز موافقت گرديده است  و نظر به اينكه متقاضى اعالم نموده است 
كه اسامى و نشانى ساير مالكين مشاعى را نمى داند لذا به ساير افراد حقيقى و حقوقى كه به هر 
نحو خود را داراى حقى مى دانند ابالغ مى گردد كه در اجراى ماده 12 قانون افراز و فروش امالك 
مشاع ماده 6 آيين نامه همان قانون چنانجه به عمليات افراز معترض مى باشند اعتراض خود را 
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك تقديم و گواهى مشعر 
بر طرح دعوى را اخذ و به اداره ثبت نهاوند تقديم نمايند در غير اين صورت پس از سپرى شدن 

موعد مقرر نسبت به صدور سند مالكيت افراز اقدام خواهد شد.
(م الف 304)

جليلوند  - رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

يــك  «رونــى  نوجــوان  رمــان   
پيانــو قــورت داده» نوشــته «تيمــور 
ــاون فرهنگــى حــوزه  ــدى» مع آقامحم
هنــرى اســتان همــدان در ســوره مهــر 

ــد.  ــر ش منتش
ــا بيــان اينكــه در  تيمــور آقامحمــدى ب
ــه احــواالت نوجــوان  ــان ب نوشــتن رم
امــروز توجهــى جــدى داشــته، گفــت: 
ــش  ــاله دارم و پي ــرى 14 س ــن دخت م
ــن و  ــه ذه ــيدم ب ــر، كوش ــتن اث از نوش
زبــان او و هم نســالنش بــه شــكلى 
ــه  ــه اى ك ــوم، به گون ــك ش ــق نزدي دقي
شــبيه آن هــا بينديشــم و ســخن بگويم. 
ــت را  ــى رواي ــگاه كانون ــتم ن مى خواس
ــان  ــر جه ــه ب ــودم ك ــى خ ــر نوجوان ب
ــن  ــرا اي ــم، زي ــا كن ــروز بن نوجــوان ام
داســتان بــراى ايــن گــروه از مخاطبــان 

ــه آدم هــاى چنــد دهــه  نوشــته شــده ن
پيــش. 

آقامحمــدى بــا اشــاره بــه رنــج نوشــتن 
ــزود: داستان نويســى  ــان نوجــوان اف رم
پديــده اى جهانــى اســت و بايــد از آثــار 
ــا در  ــرد؛ ام ــره گي خــوب خارجــى به
نــازل  آثــار  كــه  هســتيم  روزگارى 
ــه  ــى را احاط ــوان ايران ــى، نوج خارج
تنــزل  را  ذائقــه اش  و  ذوق  و  كــرده 
داده. اســتقبال منفعت طلبانــه ناشــران 
از رمان هــاى ضعيــف ترجمــه، عرصــه 
را بــر داســتان ايرانــى تنــگ كــرده. در 
ــى و  ــتان ايران ــق داس ــن، خل ــن بي اي
ــزا  ــى به س ــت آن، اهميت ــه درس عرض
پيــدا مى كنــد تــا در ايــن مســابقه 
نابرابــر بــه جايــگاه حقيقــى خــود 

ــد.  برس

نويســنده مجموعــه داســتان «مادربزرگ 
ــان  ــاره قصــه ايــن رم ــرده» درب ــام م پي
كليــپ  يــك  از  همه چيــز  گفــت: 
ــرى  ــى از دخت ــود، فيلم ــروع مى ش ش
بــه نــام «رونــى». ايــن كتــاب شــرحى 
ــه  ــانى ك ــپ و كس ــر آن كلي ــت ب اس
در آن حضــور دارنــد. رونــى، 14 ســاله 
ــرادر  ــادى و ب ــدر غيرع ــا پ ــت و ب اس
ــد.  ــاهرخ زندگــى مى كن كوچكــش، ش
او بــه جشــن تولــد عجيــب و غريــب 
بهــار، هم مدرســه اى اش دعــوت شــده؛ 
امــا يــك مشــكل بــزرگ دارد: 3 ســال 
ــدى  ــچ تول ــه نتوانســته در هي اســت ك
ــه  ــى ك ــاً از زمان ــد، دقيق ــركت كن ش
ــا  ــد او از دني ــادرش درســت روز تول م
رفتــه. 4 هفتــه بــه تولــد مانــده و رونــى 
تصميمــش را گرفتــه: بــه هيچ وجــه پــا 

در آن جشــن نمى گــذارد. 
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، نويســنده 
ــزرگ  ــان «همــه» گفــت: ضعــف ب رم
رونــى در زندگــى، موجــب ايجــاد 
مشــكالت زيــادى بــراى خــودش 
ــا  ــه او ب ــود. مواجه ــران مى ش و ديگ
ــزرگ  ــر ب ــاز تغيي ــرو آغ ــوالى مت هي
او بــه شــمار مــى رود؛ به طورى كــه 
ــى رود  ــتش م ــد دوس ــه تول ــا ب نه تنه
ــه  ــه ب ــد ك ــا كارى مى كن ــه آن ج بلك
و  مى شــود  تبديــل  قهرمــان  يــك 
كــه  مهمــى  كار  و  او  از  خيلى هــا 
كــرده، مدت هــا صحبــت مى كننــد 
و مطلــب مى نويســند. در پايــان همــه 
ــا  ــد ت ــم مى دهن ــه دســت ه دســت ب
ــك  ــم، ي ــر ببيني ــى را دقيق ت ــا رون م

ــى» را.  ــى واقع «رون

 نخستين روز نمايش «ابر بارانش گرفته» 
ســاخته مجيد برزگر در ســى و هشتمين 
جشنواره فيلم فجر با نظرات مثبت و منفى 
فراوانى از طرف منتقدان همراه بود. برخى 
اين اثر را به خاطر ســبك متفاوت از بدنه 
اصلى ســينماى ايران ســتودند و عده اى 
ديگر فيلم را مــالل آور توصيف كردند. با 
اين حــال نمايش «ابر بارانش گرفته» براى 
عالقه مندان جدى سينما اتفاق خوبى بود. 
موضوعى كه برزگر در نشست خبرى فيلم 

هم به آن اشاره كرد. 
در نشست خبرى فيلم «ابر بارانش گرفته» 
عالوه بر كارگردان، علــى ثانى فر و نازنين 
احمــدى بازيگران و ديگر عوامل فيلم هم 

حضور داشتند. 
مجيــد برزگــر ابتــدا دربــاره داســتان فيلــم 
توضيــح داد: «فكــر مى كنــم 2 ســال پيــش 
ــتيم  ــدل نوش ــد م ــتان را در چن ــن داس اي
ــه امشــب  ــتانى ك ــه داس ــت ب ــه در نهاي ك
قبلــى  فيلم هــاى  در  رســيديم.  ديديــد 
ــردان  ــا كارگ ــده ي ــوان تهيه كنن ــه به عن ك
حضــور داشــتم زمــان زيــادى طــول 
مى كشــيد تــا پول هايمــان را جمــع كنيــم، 
بــراى ايــن فيلــم هــم زمــان زيــادى طــول 
كشــيد تــا بتوانيــم كمــك بگيريــم و موفــق 
بــه ســاخت فيلــم شــويم. بخــش زيــادى 
ــاس  ــى لب ــه طراح ــازى ب ــن فضاس از اي
و صحنــه مربــوط بــود. مــن لوكيشــن 

خاصــى مى خواســتم كــه تقريبــا يــك مــاه 
بــه دنبــال ايــن عمارتــى كــه فيلمبــردارى 
ــه   ــا تمــام خان انجــام شــده رســيدم. تقريب
و بيمارســتان طراحــى شــده اســت. بــدون 
ــا تمــام عوامــل ايــن  ترديــد همــكارى ام ب
ــرا مــن را  فيلــم ادامــه خواهــد داشــت زي
بــه تمــام چيزهايــى كــه فكــر كــرده بــودم، 

ــاندند. » رس
برزگر در ادامه با اشــاره بــه اكران چنين 
فيلم هايى در سينماى ايران گفت: «به اكران 
از اين منظر نگاه مى كنم كه ســينماى ايران 
در سال هاى گذشــته كم تماشاگرتر بوده 
اســت. تجربه فيلم هاى گذشــته ام اين را 
نشــان داده كه اگر فيلم ها درســت ساخته 
شوند تماشاگر خاموش سينما مى تواند به 
فيلم هاى ما توجه كند و اگر مى خواهد فيلم 
ببيند به سراغ اين دسته از فيلم ها بيايد. من 
فكر مى كنــم فيلم هايم را بــراى اقليت و 
گروه خاموشــى كه سليقه شان را دوست 
دارم توليد مى كنم كه البته تعدادشــان كم 
هم نيســت. تالش من در اين سال ها اين 

چنين بوده و همين مسير را رفته ام. »
برزگر همچنين درباره تحقيق هايى كه براى 
ســاخت اين فيلم انجام داده است، گفت: 
«ما براى ســاخت اين فيلم مشاور پزشكى 
داشــتيم و درباره تمام نكات پزشــكى كه 
در فيلم هســت تحقيق كــرده بوديم و به 
تنهايى و بدون مشــاوره در هيچ زمينه اى 

وارد نشديم. »
وى درباره شــباهت «ابــر بارانش گرفته» 
به ســينماى تاركوفسكى توضيح داد: «مثل 
هر فيلمســازى كه عاليقى دارد براى من 
هم اين فيلمســاز الگو است. مشخصا در 
سكانس ليوان به فيلم «استاكر» تاركوفسكى 
اداى ديــن كرده ام و كل فيلم هم در همين 
فضا اســت. مانند بقيه فيلم هايى كه ممكن 
اســت در ســينماى داخل يا خارج ايران 
ببينيــد من هم عاليقى دارم كه بدون اينكه 
بخواهم آن را كپى كنم مسيرشــان را ادامه 

مى دهم. »
 فيلم برزگر مستقل است

در اين نشســت آرامه اعتمادى در جايگاه 
منتقد حضور داشــت و در مرورى بر فيلم 
گفــت: «من طرفدار فيلــم «پرويز» بودم و 
كارهاى آقاى برزگر را دوست دارم. ميل زن 
قصه ما به خودكشى و كشتن مريض هايش 
جالب اســت. نهنگ صورتى كــه در دريا 
مى بينيم نماد زندگى اســت برعكس نهنگ 
آبى كه يادآور مرگ اســت. در جشنواره اى 
كه پر از حرف و حديث اســت فيلم مجيد 
برزگر حضور دارد كه به صورت مستقل و با 
بودجه شخصى ساخته شده است، با خوب 
يا بد بودن اين فيلم كارى ندارم كه البته فيلم 
خوبى اســت چيزى كه برايم مهم اســت، 

مستقل بودن آن است. »
آرمان خوانســاريان هم نويسنده با اشاره 

به همكارى اش با مجيد برزگر در نگارش 
فيلمنامه افزود: «من و مجيد زمانى كه كار 
را شــروع كرديم قرار بود روى ايده او كه 
درباره اوتانازى بود، شــروع به كار كردن 
درباره اين سوژه كرديم. اين فيلم شاعرانه 
و بيشتر شــبيه فيلم هاى كوتاه آقاى برزگر 
است. ســعى كردم فيلمنامه شاعرانه مان را 
روزمره تر و محاوره تر به تصوير بكشــيم. 
همكارى با مجيد برزگر باعث افتخار بود. 
خيلى كم مى توان از كسى هنگام كار كردن 
چيز ياد گرفت اما كار كردن با او چيزهاى 

زيادى به من آموخت. »
 بازيگران چه گفتند؟

 نازنين احمدى در پاســخ به سوالى درباره 
كم بودن ديالوگ هايش در اين فيلم توضيح 
داد: «نقشــى كه به عهده داشتم كم ديالوگ 
نبود، آقاى برزگر نخســتين بار كه طرح را 

به من داد، شيفته آن شدم.»
به گزارش خبر آنالين، على ثانى فر با اشاره 
به حس  و حالش در اين فيلم گفت: «براى 
بازيگرى مثل من بازى در چنين فيلم هايى 
خوشــايند است، دوست داشــتم با مجيد 
برزگر كار كنــم و در اين فيلم اين تجربه 
برايم پيش آمد. در اين فيلم نقش همســر 
ســارا را بازى مى كردم و مانيفست اصلى 
فيلم بين اين 2 شــخصيت برقرار مى شود 
و مى خواســتم اين مانيفســت بدون هيچ 

واسطه اى جارى شود.»

فيلم «مجيد برزگر» در جشنواره فجر رونمايى شدفيلم «مجيد برزگر» در جشنواره فجر رونمايى شد

ارادت يك همدانى ارادت يك همدانى 
به تاركوفسكىبه تاركوفسكى

■■  «ابر بارانش گرفته» فيلمى سرد، كم ديالوگ «ابر بارانش گرفته» فيلمى سرد، كم ديالوگ 
اما مستقل از جريان سينماى ايران استاما مستقل از جريان سينماى ايران است
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نگاه

گام دوم انقالب با شعار
 اخراج آمريكا از منطقه آغاز شد

 همانطور كه گام نخست انقالب براى بيرون كردن نظام شاهنشاهى و 
استقرار نظام جمهورى اسالمى گذشت، گام دوم انقالب با شعار اخراج 

آمريكا از منطقه آغاز شد. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در شرايطى وارد چهل ويكمين 
سال پيروزى انقالب اسالمى مى شويم كه نخستين سال گام دوم انقالب 
را پشــت سر مى گذاريم. يك سال از گام دوم انقالب گذشت. حوادثى 
كه در سال نخست گام دوم انقالب شكل گرفته است نويد پيروزى هاى 

بزرگى را در آينده مى دهد. 
به گزارش مهر، محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
همايش بين المللى «گام دوم انقالب، الگوى نظام انقالبى تمدن ساز» كه 
در مركز همايش هاى صدا و سيما برگزار شد، اظهار كرد: همانطور كه 
گام نخست انقالب اسالمى براى بيرون كردن استبداد و نظام شاهنشاهى 
و اســتقرار نظام جمهورى اسالمى گذشــت، گام دوم انقالب با شعار 
اخراج آمريكا از منطقه آغاز شــد كه اين آغاز بسيار مبارك است، زيرا 
انقالب اســالمى در يــك عرصه جديد و بزرگ منطقــه اى و جهانى 
مى خواهد نقش آفرينى كند.  وى گفت: بيانيه گام دوم انقالب ســند و 
منشــور نقش آفرينى انقالب اسالمى در عرصه منطقه و نظام بين الملل 
است. گام دوم انقالب مى خواهد پيام جهانى و منطقه اى انقالب اسالمى 
را صادر كند و به همين دليل رهبرى 7 توصيه مهم انجام داده است كه 
نخستين توصيه اين گام دوم انقالب از علم و فناورى آغاز مى شود كه 
نشــان مى دهد بايد وارد يك تحول و جهاد علمى و فناورانه در ايران 
و كشــورهاى اسالمى شويم تا بتوانيم اخراج آمريكا از منطقه را نه تنها 
ســربازان آنها بلكه اقتصاد ســرمايه دارى و فرهنگ ليبرالى و نظام هاى 
استعمارى جديدى كه آمريكا در منطقه به وجود آورده است هم پشت 
سر بگذاريم.  دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه به مديريت 
جهادى و به كارگيرى جوانان از منظر گام دوم بيانيه انقالب اشاره كرد و 
گفت: سوال جامعه ما اين است كه چرا در برخى ابعاد زندگى و سياست 
مثل دفاع، امنيت و نظام سياســى پيشرفت فوق العاده اى كرديم ولى در 
برخى ابعاد مثل اقتصاد و علم و فناورى و مسأله عدالت عقب هستيم. 

انقالب اسالمى، مردم را در عرصه اجتماعى و دينى 
زنده كرد

 انقالب اســالمى مردم را از نظر اجتماعى، فرهنگى و دينى زنده كرد، اين روزها بايد 
بيشــتر به نعمت الهى انقالب اســالمى فكر كنيم و خداوند را به خاطر اين نعمت شاكر 

باشيم. 
دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى گفت: شكر اين نعمت يعنى توجه به اين موضوع كه 
انقالب اســالمى واقعا از نظر اجتماعى، فرهنگى و دينى ما را زنده كرده است. در مقابل 
شكر گزارى نعمت هاى انقالب كه بزرگترين نعمت تاريخ ايران به حساب مى آيد، كفر و 

پوشاندن و ناديده گرفتن نعمت انقالب اسالمى است. 
به گزارش ايرنا، ســعيد عاملى در دومين جلسه شوراى علمى سومين همايش ملى سواد 
رسانه اى و اطالعاتى افزود: همه بايد از شهداى انقالب اسالمى، دفاع مقدس و مدافعان 

حرم سپاسگزار باشيم چون به اين شهدا مديون هستيم. 
وى گفت: اينكه حكيم انقالب اســالمى حضرت آيت ا... خامنه اى بر اســالم انقالبى 
تأكيد مى كنند، ريشــه در تعاليم قرآنــى دارد: اِنَّ الَِّذيَن قالُوا َربُّنَا اهللاُ ثُمَّ اســَتقاموا... 
گفتن و بر راه خدا پايدار بودن مســتلزم مقاومت و توجه به تعاليم مقاومت اســالمى 
اســت. بايد مسير عمل صالح را گســترده كرد، در واقع بايد بر گسترش عمل صالح 

مقاومت كرد. 

 انقالب اسالمى حركتى خالف جريان رايج سياسى و فرهنگى غرب است
دبير شــوراى عالى انقالب فرهنگى افزود: انقالب اســالمى حركتى خالف جريان رايج 
سياسى و فرهنگى غرب است و درحالى كه بسيارى از متفكران و از جمله آنتونى گيدنز 
عصر انقالب دينى را پايان يافته تصور مى كردند؛ در عصر ســيطره و تسلط سكوالريسم 
يك انقالب دينى به پيروزى رسيد و جهان را متحول كرد. در آن زمان عوامل اقتصادى و 
دموكراسى خواهى را عامل انقالب تلقى مى كردند ولى انقالب اسالمى با مطالبه الهى و 
دينى ظهور پيدا كرد.  دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى درمورد برگزارى همايش سواد 
رســانه اى و اطالعاتى گفت: حركت هاى علمى از اين دست هرچه خودجوش تر باشد، 

موفق تر است و به همين دليل بايد اتكاء به منابع دولتى در اين زمينه كاهش يابد.  گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com
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نيلوفر بهرمندنژاد»
 انقــالب اســالمى ايــران امســال 
چهل ويك ساله شد و بسيارى از جوانان 
امروزى شــايد هيچ آشــنايى نسبت به 
كارهايــى كــه جوانــان آن دوره براى 
موفقيت اين انقالب انجام داده اند، نداشته 

باشند. 
اســالمى  انقــالب  پيــروزى  ســالروز 
بــراى كســانى كــه آن روزهــا را از 
نزديــك ديــده و بــا تمــام وجــود لمــس 
ــايد  ــى ش ــه حت ــه ك ــا اينك ــد ب كرده ان
ــودك  ــا ك ــوان ي ــته و نوج ــنى نداش س
بوده انــد ماالمــال از خاطــره هاســت.
از  نقل قــول  كــه  حكايت هايــى  از 
از  دهــه   4 در  مختلــف  نســل هاى 
اســت  مشــخص  اســت،  انقــالب 
ــى را  ــاى انقالب ــان گروه ه ــتر جوان بيش
ــيدن  ــد رس ــه امي ــد و ب تشــكيل مى دادن
ــه  ــود دســت ب ــى خ ــداف انقالب ــه اه ب
ــام  ــوت و نظ ــا طاغ ــارزه ب ــالش و مب ت

مى زدنــد.  پهلــوى  ســلطه گر 
ســيدرضا يكى از همان جوانان سال هاى 
57 است كه حاال ديگر تارهاى سپيد شده 
در البه الى يكى دو تا موى مشــكى او، 

آن را به يك تاريخ شــفاهى از روزهاى 
انقالب تبديل كرده است. 

به نظر مى رســد حرف هاى زيادى براى 
گفتــن دارد وى صحبت هــاى خــود با 
خبرنگار مــا را چنين تعريف مى كند: در 
دوره گذشــته هيچ يك از ما حقوق بگير 
دولت نبوديم، بازنشستگى، بيمه بيكارى، 
طرح رجايــى يا يارانه نمى گرفتيم. ناچار 
كشاورزى و كارگرى مى كرديم و چند بار 
هم كه مشكالتي پيش آمد و دچار قحطي 
در محصوالت كشــاورزي  شديم، چون 
توي شهر خودمان كار گير نمى آمد، چند 
نفر مي شديم و قاچاقي مي رفتيم كويت. 

چندسالى براى عرب ها خانه مى ساختيم 
و بعــد هم بــا 2-3 هزار تومنــى كه با 
خيلى ها  از  وضع  مان  مى آورديم  خودمان 
بهتر مى شــد كه من زندگي نسبتا مرفهي 
نســبت بــه هم رده هــاي خــودم براي 

خانواده ام ايجاد كردم». 
حســن هم كه شغل ميوه فروشي در بازار 
ســرگذر دارد، مي گويــد: «آن زمــان، ما 
خانه هايمان را شــب ها با چراغ موشــى، 
چراغ ســيمى، يــا چراغ پمپــى روشــن 
مى كرديم، به دود هم عادت كرده بوديم، 

البتــه بعضي  وقت ها مشــكل تهيه نفت 
داشــتيم وهر زمانى كه بــا كمبود نفت 
مواجه  مى شــديم با قــرض گرفتن يك 
شيشــه نفت از همســايه ديوار به ديوار 
خود محفــل خانه خود را روشــن مى 
كرديم ولى خوبيش اين بود كه اصال پول 
برق نمى داديم و بين اعضاى خانواده صفا  

و صميمت زياد بود. 
روح ا... كــه از ســربازان آن دوره بوده 
است، در اين باره چنين بيان مى كند: در  آن 
 سال ها وقتى انتخابات مى شد به فرمايش 
رئيس پاســگاه ما را با كاميون هايى كه با 
آن كاه جا به جا مى كردند،  مى بردند شهر 
و همه به دســتور آقاى ســيف يا آقاى 
شــمس، به يك نفر رأى مى داديم والبته 
اگر تابستان بود بستنى هم بهمان مى دادند 
هنوز هم طعم دل پذير بســتنى در دهانم 

باقى مانده است. 
خانم سعادتى كه از فعاالن دوره انقالب 
بود به خبرنگار ما مى گويد: در آن زمان، 
ماهــواره يا اينترنت نبــود و ما فقط يك 
كانــال تلويزيونى داشــتيم كــه براى ما 
فيلم و ســريال هاى خارجى و مرادبرقى 
پخش مى كرد و با توجــه به اينكه مانند 

امــروز تكنولوژى تا اين حد پيشــرفت 
نكرده بود، اما مــا براى همان يك كانال 
تلويزيونى و راديو دهلى هم كه شــب ها 
ترانه درخواســتى مى گذاشت كلى ذوق 

مى كرديم. 
همشــهرى كه در سال هاى گذشته ساكن 
همدان شــده اســت و در آن زمان ها در 
خودرا  اســت،  زندگــى  مى كرده  تهران 
محمدرضــا معرفى مى كنــد و مى گويد: 
يكــى ديگــر از خاطراتى كــه هنوز با 
جزيياتــش در ذهنــم مانــده، اصابــت 
گلوله ى پالســتيكى به پاى يكى از بچه 

محل هايمان به نام سيدكاظم است. 
آن روزها تقريبًا بچه هايى كه پا به ســن 
نوجوانــى گذاشــته بودند، هــر روز در 
شب  يك  مى كردند،  شــركت  تظاهرات 
خبر شــديم؛ كاظم تير خــورده. بدو به 
خانه شــان رفتم. زمســتان بود و كرسى 

برقــرار و جمعيت هم كيــپ تا كيپ در 
اتاق نشسته و ايســتاده بودند. كاظم هم 
كنار در ورودى افتاده بود و ناله مى كرد. 
آن روزها شــايد 12، 13 ســال بيشــتر 
نداشــت. رانش به طرز وحشتناكى ورم 
كرده و ســياه شــده بود. مادرش باالى 
سرش نشســته بود و اشك مى ريخت و 
جز اين، كارى از دستش نمى آمد. آن روز 
كاظم در حال فرار از دست مأمورها با تير 
پالســتيكى هدف قرار گرفته بود. بعدها 
ســيد كاظم علوى در اوايل جنگ و در 
سن 15 سالگى در جبهه هاى نبرد شربت 

شهادت نوشيد. 
دوستانش  از  جمعى  همراه  به  سجادهم 
مشغول صحبت كردن بودند، گفت: در 
با  فروشــگاه ها  انقالب برخى  روزهاى 
تغيير موقت كاربر به عرضه موادغذايى 
كسب و كار  واحد هاى  اين  مى پرداختند. 

شدند.  مشــهور  اسالمى  فروشــگاه  به 
در ايــن فروشــگاه ها مرغ بــه قيمت 
هركيلوگــرم 95 ريال عرضه مى شــد. 
در آن روز ها حقوق روزانه يك كارگر 
ساده 750 ريال بود و با درآمد متوسط 

داشتيم.  را  زندگى ها  بهترين 
يــك جانباز انقالبى هم كــه تمايلى به 
معرفى خودش نــدارد، مى گويد: مردم 
با شــور عجيبى در تظاهرات 22 بهمن 
57 شــركت مى كردنــد، آن روزها بين 
مــا و نيروهــاى شاهنشــاهى درگيرى 
شــديدى در پــادگان رخ داد و تير به 
مــن اصابت كرد و مجروح شــدم، در 
بودند  اسالمى همه آمده  دوران انقالب 
تا بــراى پايدارى اســالم و انقالب در 
اين سرزمين فرياد بزنند و در اين ميان 
بودنــد عزيزانى كه نشــان جانبازى بر 

سينه هاى خود هك كردند. 

از خاطرات دوران انقالب تا حماسه آفرينى ديگر

خاطراتى از دوران انقالب 
به روايت مردم همدان 
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بهداشتنكتهدانشگاه
ثبت نام اعتكاف دانشجويى آغاز شد

 ثبت نام پانزدهمين دوره مراسم معنوى اعتكاف دانشجويان دانشگاه جامع علمى 
كاربردى آغاز شد.

معاون فرهنگى دفتــر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشــگاه جامع علمى 
كاربردى از آغاز ثبت نام پانزدهمين مراسم معنوى اعتكاف دانشجويى در اين دانشگاه 

خبر داد.
به گزارش فارس، وحيد بلندى در اين باره گفت: پانزدهمين مراسم اعتكاف رجبيه از 
تاريخ 18 اسفندماه الى 20 اسفندماه سالجارى و هم زمان با والدت مولى الموحدين، 

حضرت على(ع)، در مساجد منتخب سراسر كشور برگزار مى شود.
وى افزود: همه دانشجويان اين دانشگاه در سراسر كشور مى توانند هم زمان با آغاز دهه 
مبارك فجر تا 15 اسفندماه 1398 با مراجعه به سامانه info.uast.ac.ir/etekaf در 
اين مراسم ثبت نام كنند. بلندى عنوان كرد: اين مراسم درصورت به حدنصاب رسيدن 

ثبت نام كنندگان برگزار خواهد شد.

شيفت شبى ها بخوانند
 كار در شــيفت شب تعادل فيزيولوژيك بدن را به هم مى زند اما انتخاب تغذيه 
ســالم و مناسب از آســيب هاى ناشى از اين تغييرات به شــكل مؤثرى جلوگيرى 

مى كند.
يك متخصص تغذيه در گفت وگو با ايرنا افزود: بيدارماندن شــبانه مغاير با ساعت 
بيولوژيك بدن است اما در دنياى مدرن امروز جزو ضرورى ترين پيامدهاى زندگى 
شهرنشينى است. در كنار تغييراتى كه بيدارماندن در ريتم بدن دارد، بسيارى از عادات 
زندگى از جمله تغذيه نيز دستخوش تغيير مى شود كه مى تواند زمينه ساز اضافه وزن، 

حذف صبحانه از برنامه روزانه، مصرف زياد تنقالت و ... شود.
رضا كامكار ادامه داد: رايج ترين تغييرات غذايى ناسالم شاغالن شب شامل وعده هاى 
متعدد و بى نظم غذا، ريزه خورى و مصرف تنقالت، افزايش دريافت انرژى، دريافت 
نكردن ريزمغذى هاى موردنياز بدن، افزايش دريافت چربى ها بوده و تمايل بيشــتر 

به مصرف چاى و قهوه است، عملكرد سيستم گوارش در شب كندتر مى شود.

باردارى و شيردهى به نوزاد عامل حفاظتى 
در مقابل يائسگى زودهنگام

 نتايج مطالعه جديد نشــان مى دهد باردارى و شيردهى به نوزاد از زنان در مقابل 
يائسگى زودهنگام حفاظت مى نمايد.

به گزارش مهر، محققــان اين مطالعه داده هاى مربوط به بيش از 108 هزار زن را از 
سال 1989 بررسى كردند.

زنانى كه سه باردارى يا بيشتر داشتند و نوزادشان را فقط با شير خود به مدت 7 تا 12
ماه تغذيه كرده بودند، در مقايسه با زنان داراى تعداد باردارى مشابه و شيردهى كمتر 

از يك ماه، 32 درصد كمتر با ريسك يائسگى زودهنگام مواجه بودند.
همچنين يافته ها نشان داد زنان داراى دو باردارى 16 درصد كمتر با ريسك يائسگى 
زودهنگام و زنان داراى ســه باردارى 22 درصد كمتر با ريسك يائسگى زودهنگام 
روبه رو بودند. يائسگى زودهنگام با افزايش ريسك بيمارى قلبى، زوال عقل و پوكى 

استخوان مرتبط است.

نشست وزرا براى مشكالت هنرستانى ها
 وزراى آموزش وپرورش و تعاون در نشست مشتركى به بررسى مشكالت و كمبود 
امكانات و تجهيزات مدارس فنى وحرفه اى و هنرســتان ها، پوشــش كودكان خارج از 

چرخه تحصيل و ... پرداختند. 
به گزارش ايســنا، محسن حاجى ميرزايى در اين نشســت  اظهاركرد: قرار است هر 
فارغ التحصيل يك مهارت را آموخته باشــد بنابراين در اين راستا تالش مى كنيم. وى 
ادامه داد: موضوع تعاونى ها از جمله تعاونى مســكن و تعاونى مصرف كاركنان و ... ، 
موضوع كودكان بازمانده از تحصيل كه تعدادى از آنها شناســايى شدند اما به دليل فقر 
قادر به تحصيل نيســتند و... مسائلى از اين قبيل مى تواند از زمينه هاى مورد همكارى 

دو وزارتخانه باشد.

سنگ اندازى آمريكا عليه واردات دارو ادامه دارد
 ســنگ اندازى آمريــكا براى واردات دارو بــه ايران ادامه دارد امــا به تازگى براى 
آزادســازى پول ايران براى خريد دارو كه ماه ها در بانك اروپايى مانده بود تبليغات به 
راه انداخته اند. رئيس ســازمان غذا و دارو گفت: ميزان اندك داروهايى كه به تازگى به 
ايران وارد شــد ماه ها پيش خريدارى شده بود و واقعا غربى ها خجالت نمى كشند كه 
هم به دروغ مى گويند دارو تحريم نيست و هم براى اجازه واردات داروهايى كه ماه ها 
پيش پول آن پرداخت شده بود سر و صدا مى كنند. محمدرضا شانه ساز درگفت وگو با 
ايرنا افزود: ايران در توليد 97 درصد داروهاى موردنياز بيماران خودكفا است، در حوزه 
توليد مواد اوليه هم اگرچه دير و از دو دهه پيش شروع كرده ايم اما به سرعت در مسير 

خودكفايى حركت مى كنيم.

استفاده از ظرفيت هاى دينى براى مبارزه با موادمخدر
 مــواد مخدر در رأس آســيب هاى اجتماعى اســت و براى مبارزه بــا آن بايد از 

ظرفيت هاى دينى و فرهنگى هم استفاده شود.
دبيركل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: امروزه هماهنگى خوبى بين همه دستگاه ها 

براى مبارزه با موادمخدر وجود دارد و اجماع خوبى شكل گرفته است.
به گزارش ايســنا، اسكندر مؤمنى بر اصالح قوانين مبارزه با موادمخدر تأكيد كرد و با 
اشاره به جلسه اخير ســتاد مبارزه با موادمخدر كه باحضور رياست جمهورى تشكيل 
شد، بيان كرد: در آن جلسه، بر ساماندهى و جمع آورى معتادان متجاهر و حرفه آموزى 
و اشتغال بهبوديافتگان، انسداد كامل مرزها و اجراى اقدامات پيشگيرانه در قالب طرح 

ياريگران زندگى تأكيد شد.

آيا اليحه تأمين امنيت زنان 
به ايستگاه آخر مى رسد؟

 چشــم اميد زنانى كه فرودآمدن تازيانه هاى خشــونت بر جسم و 
روحشان را با سكوت پاسخ مى دهند همچنان به تصويب اليحه تأمين 
امنيت زنان در برابر خشونت است تا اندك مرهمى بر دردشان باشد؛ 
اليحه اى كه به گفته فعاالن و مســئوالن مدنى، با ضمانت اجرايى كه 
دارد، قراراســت از بار ترافيكى راهروهــاى دادگاه بكاهد و درون و 

بيرون چهارديوارى خانه، فضاى امن و مطمئنى براى زنان بسازد.
خشــونت عليه زنان يكى از گسترده ترين نوع تخطى هاى حقوق بشر 
به شمار مى رود كه در بيشتر نقاط جهان، به بهانه  عرف و فرهنگ تحمل 
و چشم پوشى مى شود و متأســفانه باتوجه به پيامدهاى جبران ناپذير 
خشونت كه بر جوامع و زنان مترتب است، اين مسأله كمتر موردتوجه 

قرار مى گيرد.
در جامعه ما، توجه جدى به اين امر با نگارش و تدوين اليحه صيانت، 
كرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشــونت در سال 1390 كليد 
خورد كه توسط معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى دولت 
دهم تنظيم و به دولت فرســتاده شد كه به دليل دارا بودن موارد جزايى 
به قوه قضائيه ارسال شد و درنهايت اين اليحه 53 ماده اى با انتصاب 
حجت االســالم والمسلمين ابراهيم رئيســى به رياست قوه قضائيه و 
دســتور ايشان مبنى بر پيگيرى سريع اين موضوع، با 77 ماده به دولت 

بازگشت.
با اجرايى شدن اليحه  تأمين امنيِت زنان در برابر خشونت كه دربردارنده 
مفاد تكميلى قانون مجازات اسالمى است، دستگاه قضايى قادر خواهد 
بود براى عامالن خشــونت  خانگى، مجازات كيفرى تعيين كند زيرا 
در موارد شــديد خشونت عليه زنان مى تواند سبب مرگ آنان شود يا 

احساس خودكشى را در آنان تقويت كند.
شايان ذكر اســت كه اين اليحه به ابعاد كيفرى موضوع نمى  پردازد و 
آن  طور كه در چند مرحله از پيش  نويس آن آمده، مى  كوشــد تا بنيان 
خانواده  ها را از طريق آموزش و فرهنگ سازى تحكيم بخشد و اگر با 
اين روش ها، امنيت براى زنان و كودكان در خانه تأمين نشــد، مردان 

خشن را به مجازات برساند.
مطالبى كه مرضيه قاسمپور تحليل گر اليحه تأمين امنيت زنان در برابر 
خشونت و از نخستين دبيران كارگروه بررسى هاى حقوقى اين اليحه 
در دولت يازدهم به آن اشــاره كرد و يادآور شد: اليحه تأمين امنيت 
زنان در برابر خشــونت پس از فراز و نشــيب و جرح و تعديل هاى 
فــراوان، اســفند 95 از معاونت وقت امور زنان و خانواده رياســت 
جمهورى به دولت و پس از آن ابتداى ســال 96 به قوه قضاييه براى 

اعالم نظر قضائى ارسال شد.
وى در گفت وگو با ايرنا افزود: البته سابقه و تاريخچه تدوين اليحه از 
10 سال تالش هاى تحقيقاتى و پژوهش هاى كاربردى، بنيادى و آمارى 
حكايت دارد يعنى از واپسين روزهاى 89 كه در راستاى تدوين اليحه 
قانون منع خشونت عليه زنان در ابعاد و انواع مختلف اعم از خانگى، 
روانى، اجتماعى، اقتصادى و خشونت هاى ناظر بر محيط كسب وكار 
و اشتغال توسط انديشمندان حوزه هاى مختلف علمى و دانشگاهى و 

فقهى صورت گرفت.
به گفته قاسمپور، رفتارهاى خشن صدمه زننده ناشى از باورهاى عرفى 
و آداب و رسوم سنتى از قبيل ازدواج هاى زودهنگام و اجبارى و انواع 
شايع ديگر اين معضل فراگير اجتماعى هم از ديگر مواردى است كه 
اين اليحه بر آن اذعان دارد و تعريف رســمى از خشونت و وجوه و 

قلمرو هاى متعدد آن را معين كرده است. 
تحليل گر اليحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت با تأكيد بر اين كه 
در اين اليحه، انواع متنوعــى از ضمانت اجراى كيفرى برخوردار از 
خصيصه هاى بازدارندگى و پيشگيرانه وجود دارد، گفت: اين ضمانت 
اجراى كيفرى، به منظور مهار و كنترل ســطح كمى و كيفى گونه هاى 
مختلف خشونت نســبت به زنان پيش بينى شده است. ضمن اين كه 
اليحه تأمين امنيت زنان عالوه بر تعريف و تبين ساختار و تشكيالتى 
گسترده، وظايف و ماموريت هاى عديده فرهنگى، آموزشى، اجرايى و 
تقنينى براى دســتگاه هاى مجرى، برنامه ريز و سياست گذار نيز درنظر 

گرفته است.
 اليحه تأمين امنيت زنان در چه مرحله اى است؟

حال پرسش اينجاســت اين اليحه همانند اليحه هاى اعطاى تابعيت 
به فرزندان مادران ايرانى يا تشــديد مجازات اسيدپاشى كه تصويب 
آن هــا در فوريت مجلس قرار گرفت، پــس از گذر و رفت وآمد ميان 
دســتگاه هاى حقوقى و اجرايى، در مجلس دهم به تصويب مى رسد 

يا خير؟
تحليل گر اليحه تأمين امنيت زنان دربرابر خشونت در بخشى ديگر از 
گفت وگو، درباره وضعيت كنونى اين اليحه، افزود: خوشــبختانه اين 
اليحــه، ظرف زمانى كه رئيس قوه قضائيه وعده داده اســت با اعمال 
تغييرات گسترده در شكل و ماهيت و تحت عنوان جديد اليحه صيانت 

كرامت و امنيت زنان در برابر خشونت به دولت مسترد شد.

هدف اقتصاد: چه كسى بيشترين عيدى آخر سال را مى گيرد
 هر كى اقتصاد بيشترى بلده

خراسان: معماى مرگ پرندگان در ميانكاله
 احتماالً نوكشون بنزينى شده

جام جم: فيلم قصه خوِب بچه هاى بد
 همين كه قصهشو خوب بازى كنن بچه ها هم خوب مى شن

ثروت: بانك هاى سوئد ديگر براى ايرانيان حساب بانكى باز نمى كنند
 دفترچه شون تموم شده!!

بهار: بعيد است دوباره به بازار نفت برگرديم
 ديگه نفت ازمد افتاده 

ايران: ظريف به نمايندگى از مردم مذاكره كرديم
 اثرانگشت مردم رو هم زديد؟؟

اخبار صنعت: جزييات نظارت بربازارشب عيد
 اول عدد بديد بعد!!

همدان پيام: روستائيان بايد آنطور كه دلشان مى خواهد خانه بسازند
 بدون شرح

گل ورزشى: غالمپور: اگر كسى گل نزند شفر خودش گل زنى مى كند
 به اين مى گن تهديد ورزشى
قدس: صادرات ماسك ممنوع شد

 حاال يه بارماسك پول ساز شدا نمى ذاريد بره اونور آب
فرصت امروز: چرا قيمت مسكن باال مى رود؟
 چون خودش داره قيمت تعيين مى كنه

جام جم: 6 زبان خارجى در سبد انتخاب دانش آموزان قرار مى گيرد
 سبدهاى علم سنگين مى شود

شروع: خودرو همچنان سوار بر موج گرانى
 مقصر، موجه كه طغيان مى كنه؟؟؟

گل ورزشــى: انصارى: مى خواهيم در شــهرآورد خاطره خوبى براى 
هواداران رقم بزنيم

 نكنه مى خواى كانديدا بشى به فكر روحيه مردمى
ستاره صبح: قيمت نفت تحت تأثير ويروس كرونا

 نفت كرونا گرفت؟!!

ما عاشقى بلد نيستيم
 مديرعامل بنياد خيريه معتقد است، مشكل جامعه ما عاشقى است. 
عشــق است كه انســان ها را ماندگار و جاودان مى كند. مثل عشق به 
همنوع. اگر در جامعه مشــكالت وجود دارد به خاطر اين اســت كه 
ما عاشقى بلد نيســتيم، بايد براى شروع باورهاى غلط را از ذهن مان 

پاك كنيم.
عليرضــا نبى كه از مددجويان آزادشــده از زنــدان حمايت مى كند، 
در نشست مسئوليت اجتماعى كه توســط انجمن احياى ارزش ها و 
توان يابان برگزار شد، با بيان اينكه نبايد منتظر ماند تا كسى از راه برسد 
و مشــكالت را حل كند گفت: چقدر ثروت هاى انباشــته شده روى 
هم؟چقدر تراكم توانايى هاى پشت در مانده و ناديده گرفته شده؟ آيا 
همه مشــكالت را دولت بايد حل كند؟ يا بايد كسى از راه برسد كه 
بار مشــكالت را از دوش جامعه بردارد؟ پس نقش تك تك ما در اين 

مسير چه مى شود؟
وى ادامه داد: انسان به عنوان اشرف مخلوقات، اين ابركامپيوتر هستى و 
دفتر نمايندگى خداوند بر روى زمين نبايد قدمى براى حل معضالت 
بردارد؟ مــا بايد همگى عمل و به جلو حركت كنيــم. بايد قدم خير 

برداريم و شاهد بركات آن در زندگى مان باشيم.
مديرعامــل بنياد دكتــر نبى با بيان اينكه بايد نگاه خود را نســبت به 
گروه ها و اقشــار خاص در جامعه تغيير دهيم، تصريح كرد: چه كسى 
گفته اســت كه فردى كه به زندان رفته پس از آزادى محروم از زندگى 
اســت. چه كســى اين اجاره را داده فردى را بيمار، معلول يا مبتال به 
ايدز صدا كنيم. اين مســأله نشان دهنده چيست؟  جز اين است كه ما 

مشكل عشق داريم؟
اين خير و كارآفرين و رئيس كارخانه ارشــيا تأكيد كرد: سازمان ملل 
متحد نتوانســت ميان ما انسان ها دوســتى، صلح و عشق ايجاد كند. 
مشكل از تقسيم بندى ها و تفكيك نژاد شروع شد. سياه و سفيد، زن و 

مرد، شمال و جنوب و ... .
وى به بخشــى از گفته هاى يكى از كارمندانش (مددجوى آزادشده از 
زندان) كه براى وى دردسرساز شد اشاره كرد و خاطرنشان كرد: اين 
فرد 4 انگشــتش را به خاطر دزدى بريده بودند. در مصاحبه اى گفت، 
نياز نبود دستم را ببريد، به من كار مى داديد. به خاطر اين گفته مددجو، 

من 6 ماه حبس كشيدم.
نبى ادامه داد: آيا دينى كه اجازه بريدن دست در هنگام دزدى را داده، 

درباره معيشت مردم پيام آور نبوده است؟
وى افزود: مســئوليت اجتماعى يعنــى خداوند را ديدن و قرارگرفتن 
در كنار خالق. اگر يك دوربين در اتاقى قرار بگيرد هيچ كس خوابش 
نمى برد. رفتار ناپسند نمى كند زيرا حواسش هست در فيلم رفتارهاى 
غيرعادى اش ضبط و ثبت نشــود. پس چرا مراقب اين نيســتيم كه 
اعمال ما را خداوند نظاره مى كند تا وقتى به ســوى حق شــتافتيم در 

نزد وى سربلند باشيم.
مديرعامل بنياد خيريه دكتر نبى خاطرنشان كرد: از نگاه من مسئوليت 
اجتماعى خردجمعى با احســاس خوشمزه زندگى است. كار سختى 
هم نيست. فقط كافى است حواسمان به اطراف باشد و با دقت دنياى 

پيرامون خود را ببينيم.
اين خير و كارآفرين تأكيد كرد: مشكل جامعه ما عاشقى است. عشق 
است كه انســان ها را ماندگار و جاودان مى كند. مثل عشق به همنوع. 
اگر در جامعه مشــكالت وجود دارد به خاطر اين است كه ما عاشقى 

بلد نيستيم.

ارمغان هرساله چهار شنبه سورى 100 مصدوم براى هگمتانه است

همدان در ليست 10 استان پر خطر
 حــوادث همــواره جان انســان ها را در 
معرض خطر و آسيب قرار مى دهد به طورى كه 
در فصــل زمســتان به دليل شــرايط خاص 
آب وهوايى آمار حوادثى از قبيل مســموميت 
با گاز، لغزندگى معابــر و تصادفات جاده اى 
افزايش مى يابــد، بنابراين تنها راه گريز از آن 
آموزش نكات ايمنى و پيشگيرى از حوادث 

است. 
شــناخت و آموزش راه هاى پيشگيرى اغلب 
هزينه بر نيست و به راحتى فرد با فراگيرى آنها 
مى تواند از بروز حوادث نه تنها براى خود بلكه 
براى خانواده و اطرافيان، جلوگيرى كند و تنها 
بــا يك يا دو حركت ســاده از وقوع اتفاقات 
بزرگ و حوادث مرگ آفرين جلوگيرى كند. 

رئيــس مركز اورژانــس پيش بيمارســتانى 
همدان در نشســت «بررسى انواع حوادث در 
فصل زمستان و آموزش راه هاى پيشگيرى از 
وقوع آن» در دفتر ايسنا گفت: همدان به دليل 
اينكه استان سردسيرى است و امسال به نظر 
مى رسد كه بارش برف آن بيشتر از سال هاى 
گذشــته بوده و حوادث مرتبط با فصل سرما 
داريم. از نظر حوزه سالمت كسانى كه در اثر 
اين حوادث دچار مصدوميت شــوند براى ما 
اهميت زيادى دارند و ضرر و زيان اقتصادى 

هم تحميل مى كنند. 
حبيب معصومى ادامه داد: نخســتين موضوع 
حوادث فصل ســرما مربوط به مسموميت با 
گاز مونوكسيدكربن است كه همزمان با فصل 
سرما و استفاده از لوازم گرمايشى غيراستاندارد 
يا ســوخت نامناســب، تعدادى از مردم همه 
ساله دچار مسموميت مى شوند، حادثه بعدى 
مصدوميت بر اثر يخبندان و لغزندگى مســير 
است و امكان دارد افراد در روزهاى يخبندان 
ســقوط كرده و دچار مصدوميت شوند البته 
اين مســأله در سالمندان و كودكان بيشتر رخ 
مى دهد زيرا اين گروه ها آسيب پذيرتر هستند 
و هر ســاله تعداد زيادى بــه اين دليل دچار 

شكستگى عضو مى شوند. 
وى افزود: حادثه ســوم ســرمازدگى اســت 
كــه اين گونه حوادث زمانــى رخ مى دهد كه 
فــرد در زمان طوالنى در مكانى ســرد بدون 
تجهيزات گرمايشــى و پوشش مناسب قرار 
بگيرد، در اين صورت بدن دچار ســرمازدگى 
مى شود، چهارمين عامل حوادث رانندگى در 
هواى نامناسب، مه و بارندگى است كه روش 
خاصى از رانندگى را مى طلبد و اگر رانندگان 
تجهيزات زمستانى الزم مانند السيتك مناسب 
و زنجيرچرخ به همراه نداشــته باشد، ممكن 

است دچار تصادف و حادثه شوند. 
معصومى خاطرنشــان كــرد: از ديگر عوامل 
مشكل ســاز در اين فصل وارونگى دماست 
كه در اســتان همــدان آلودگى هوا داشــتيم 

به طورى كه از زمانى كه بارندگى متوقف شده 
اســت وارونگى دما و در نتيجه آلودگى هوا 
رخ مى دهد و مواد آالينده در هوا افزايش پيدا 
مى كند كه براى گروه هاى مختلف آسيب هاى 
زيادى دارد همچنين سيل مى تواند از عوامل 
مخاطره آميــز ديگر باشــد، همان گونه كه 3

استان جنوبى كشور در حال حاضر با آن درگير 
هستند. 

وى اظهــار كرد: هفتمين دليــل حوادث اين 
فصل بازى خطرساز تيوب سوارى است كه با 
آغاز بارش بــرف مردم براى تفريح و هيجان 
در ارتفاعات همجوار بلوار ارم تيوب سوارى 
مى كنند كه اين كار در سال هاى گذشته فوتى 
و مصدوم زيادى داشــته،زيرا فرد بر روى آن 
هيچ كنترلى ندارد و ممكن است با هر چيزى 

تصادف كند. 
رئيس مركــز مديريت حوادث و فوريت هاى 
پزشكى استان همدان بيان كرد: گاهى به دليل 
بى احتياط و اســتفاده نادرست از كپسول گاز 
غيراســتاندارد در محيط هاى بســته، كپسول 
دچار انفجار مى شود همانطور كه نمونه آن را 
هفته گذشته در كانكس ميدان امام(ره) شاهد 
بوديم، برخى رانندگان نيــز به دليل مباحث 
اقتصادى و ارزان بودن سوخت گاز نسبت به 
بنزين اقدام گازسوز كردن ماشين هاى خود در 
مراكز غيرمجاز مى كنند كه حادثه آفرين است. 
وى با اشــاره به مراســم چهارشنبه سورى و 
خانه تكانى در ماه پايانى ســال تصريح كرد: 
در رابطه بــا چهارشنبه ســورى، خطرات و 
راه هاى پيشــگيرى ها در مــدارس به ويژه در 
گروه دانش آموزان، مساجد و ادارات مختلف 
از ابتداى دى ماه بازگو مى شــود و هر ســال 
حدود 100 مورد مصدوم، فوتى و قطع عضو 
به دليل اســتفاده از توليد يا اســتفاده از مواد 

محترقه داريم. 
رئيس مركز اورژانس پيش بيمارستانى همدان 
افزود: بحث ســقوط از ارتفاع در خانه تكانى 
و مســموميت با مواد شــيميايى هم از ديگر 
حوادث در ماه اسفند است و بايد مردم به ويژه 
بانوان در اســتفاده از پاك كننده هاى شيميايى 
نهايت احتياط را داشته باشند و از تركيب آنها 

به شدت بپرهيزند. 
معصومى ادامه داد: كسانى كه ناراحتى قلبى، 
عروقى، اختالالت عصبى و معلوليت دارند و 
افراد زير 2 ســال و باالى 60 ســال و داراى 
آنژين قلبى نســبت به ســرما تحمل كمترى 
داشته و نياز به مراقبت بيشترى دارند؛ بنابراين 
ايــن افراد بايــد در پوشــش هاى خود دقت 
بيشــترى داشته باشند و از خروج  غيرضروى 

از منزل خوددارى كنند. 
CO وى بيان كرد: در حوزه مسموميت با گاز

از ابتداى ســال تاكنون 132 مورد داشتيم كه 
با اورژانس تماس حاصل شــده، تا پايان دى 
ماه 9 نفر بر اثر گازگرفتگى در ســطح استان 
فوت كردند كه 5 فوتــى مربوط به فروردين 
و ارديبهشــت ماه و 4 فوتــى مربوط به فصل 
زمستان است البته در مدت مشابه سال گذشته 
154 نفر دچار مســموميت شده بودند كه به 

فوت 5 تن از همشهريان منجر شد. 
معصومى اظهار كرد: براى جلوگيرى از بروز 
اينگونه حوادث بهتر است حد مجاز استفاده 
از برق و گاز تعيين شــود و زمانى كه مصرف 
مى كند  پيدا  افزايش  فســيلى  ســوخت هاى 
گروه هاى حســاس بايد از ماســك استفاده 
كنند همچنين از تيوب ســوارى كه صدماتى 
را بــه مردم وارد مى كند، جلوگيرى شــود يا 
محيط هاى ورزشــى خاصى را تعيين كنند تا 

از صدمات اين ورزش كاسته شود. 

وى در ادامه گفت: به دليل شيوع كروناويروس 
وضعيت اضطرارى براى همه كشورها اعالم 
شــده و با وجود اينكه موردى از ابتال به اين 
ويروس در كشور مشــاهده نشده اما رعايت 
بهداشت فردى، مثل دست ندادن و ديده بوسى 
نكردن مردم با يكديگر و اســتفاده از ماسك 

براى گروه هاى حساس ضرورى است. 
رئيــس اداره آموزش جمعيــت هالل احمر 
اســتان همدان هم بيان كــرد: در صورتى كه 
دچار مســأله اى شــديم بــا شــماره 112

هالل احمر تماس بگيرم تا نزديكترين نيروها 
در پايگاه هاى ما به محل اعزام شوند. 

شهدوســتى با بيان اينكه همدان در ليســت 
يكى از 10 استان پرمخاطره كشور قرار دارد، 
تصريح كرد: سطح آمادگى مردم در مخاطرات 
در گذشــته 9 درصد بود كه با اين آموزش ها 
به 12 درصد رسيده؛ اما اين سطح در بهترين 
كشــورها 40 درصد به باالست بنابراين بايد 
آموزش خانواده ها بيشــتر شود و در صورت 
كار كــردن بــر روى ايــن امر مى تــوان به 

استانداردهاى مورد نياز برسيم. 
رئيس اداره آموزش هالل احمر استان همدان 
در پايان گفت: از آغاز فصل ســرما يعنى از 
20 آذرماه تا 12 بهمــن در حوزه تصادفات 
جاده اى 48 مورد تصــادف و واژگونى و 2
مورد انحراف مســير داشــتيم كه 34 نفر در 
اين حــوادث دچار مصدوميت شــدند و 6
نفــر از اين تعداد فــوت كردند، در حوادث 
كوهســتانى هم 2 مورد عمليات، در حوادث 
ســيل و آبگرفتگى و در حوادث شهرى 13

مورد حادثه با 4 نفــر فوتى و حوادث برف 
و كوالك 17 مورد عمليات توسط نيروهاى 
امدادونجات هالل احمر صورت انجام شــده 

است. 

اجراى قانون حمايت 
از حقوق معلوالن بودجه 

20 هزار ميلياردى 
مى خواهد

 اين ســازمان براى اجراى قانون حمايت 
از حقوق معلوالن در ســال 1399، 15 هزار 
ميليارد تومان و همچنين ساير وزارتخانه ها به 

5 هزار ميليارد تومان نياز دارند.
رئيس ســازمان بهزيستى كشور گفت: قانون 
حمايــت از حقــوق افــراد داراى معلوليت 
قانون بسيار خوبى اســت كه در اسفند سال 
96 مصوب و ارديبهشت سال 97 ابالغ شد، 
افزود: چيزى كه در اليحه بودجه براى اجراى 

قانون حمايت از حقوق معلوان آمده، حدود 
يكهزار و 300 ميليارد تومان اســت كه تقريبا 
8/5 درصد آن چيزى هست كه موردنياز است 
و اجراى قانون را در سال 99 با چالش جدى 

مواجه مى كند.
وحيــد قبــادى دانــا در گفت وگو بــا ايرنا 
خاطرنشان كرد: موضوع ديگر بهزيستى، ميزان 
تخصيص اســت. طبق قانون، دســتگاه هاى 
حمايتى مانند كميته امداد و سازمان بهزيستى 
كشور بايد تخصيص شان صددرصد باشد اما 
بهزيستى در موضوع تخصيص هرساله دچار 
مشــكل اســت و همان هزار و 300 ميليارد 
تومان هم اگر تخصيص صددرصد پيدا كند 
تازه مى شــود 8/5 درصد بودجه اى كه الزم 

است.
وى گفــت: اگــر مانند امســال ايــن ميزان 
تخصيص كمتر باشد باز اين ميزان درصد هم 

كمتر خواهد بود.
قبادى دانا افزود: تالش كرديم كه به هر ميزان 
كــه اعتبار براى اجراى قانــون درنظر گرفته 
شود، همان مواد قانونى را در همان حد ميزان 
تخصيص عملياتى و اجرايى كنيم. به طور مثال 
در ارتباط با ماده 27 قانون حمايت از حقوق 
افراد داراى معلوليت كه پرداخت حداقل مبلغ 
حقوق به افراد داراى معلوليت شديد و خيلى 
شديد كه شغل ندارند و نيازمند هستند، درنظر 
گرفته شده است، براى اجراى آن در سال 98

به 8 هزار ميليارد تومان پول نياز بود.

وى خاطرنشان كرد: بودجه اى كه براى اجراى 
اين ماده اميدواريم تا پايان ســال تخصيص 
داده شــود حدود 140 ميليارد تومان اســت. 
كه با همين ميــزان هم ما اجــراى اين ماده 
قانونى را شــروع كرديم. بــه اين صورت كه 
براى خانواده هايى كه داراى معلوليت شديد 
و خيلى شديد هســتند و در دهك يك، 2 و 
3 درآمدى هستند و بالغ بر 191 هزار و 500
خانوار مى شــوند، هر 3 مــاه مبلغ 360 هزار 
تومان تا 480 هزار تومان براساس بُعد خانوار 
عالوه بر مبلغ دريافتى مستمرى روى كارت 
بانكى آنها شــارژ كنيم كه اين كار براى مهر و 
آبان و آذر انجام شــده و براى 3 ماهه انتهايى 

سال نيز انجام مى شود.
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10 پرسش از داوطلبان نمايندگى مجلس
 چند پرسش اقتصادى كه مى توان از شيفتگان خدمتگزارى به مردم 
و مشــتاقان ورود به مجلس، درباره اولويت ها و ديدگاه هاى اقتصادى 

آنان پرسيد:
1- كنترل تورم يكى از مطالبات اصلى جامعه اســت. مؤثرترين 

راه حل كنترل تورم چيست؟
 - اصالح ساختار بودجه و انضباط مالى و اصالح سيستم بانكى

 - تشديد نظارت بر بازار و قيمت گذارى  توسط دولت
2- رويكرد قانون گذار نســبت به اصالح سياســت هاى مالياتى، 

چگونه بايد باشد؟ 
 - حــذف معافيت هاى مالياتى و الزام بنگاه هاى اقتصادى وابســته به 

نهادهاى عمومى به پرداخت ماليات
- دريافت ماليات از خانه هاى خالى و سپرده هاى بانكى

3- كدام اســتراتژى به توســعه و رفاه كشــور كمك بيشترى 
مى كند؟

 - تجارت آزاد، جذب سرمايه خارجى و مشاركت در زنجيره ارزش 
جهانى

 - خودكفايى در توليد و جايگزينى واردات 
4- براى حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان، كدام گزينه 

را ترجيح مى دهيد؟
 - انحالل ســازمان حمايت از توليدكننــدگان و مصرف كنندگان و 

انحالل ستاد تنظيم بازار
 - تقويت و افزايش اختيارات دو نهاد مذكور

5- مؤثرترين شيوه كاهش فقر چيست؟
 - ثبات اقتصاد كالن و رشد اقتصادى پايدار

 - پرداخت يارانه ســوخت، پرداخت ارز ترجيحى و خريد تضمينى 
محصوالت كشاورزى

6- بهترين شيوه براى استفاده از درآمدهاى نفتى چيست؟ 
 - سرمايه گذارى در زيرساخت ها و سرمايه گذارى در بازارهاى مالى

 - توزيع عادالنه بين مردم
7- كدام رويكرد بهتر مى تواند منافع كشور را تأمين كند؟

FATF و عضويت در WTO الحاق به ،NPT باقى ماندن در - 
FATF و انصراف از WTO انصراف از ،NPT خروج از - 

8- موفق ترين دوران اقتصادى كشور كدام است؟
 - سال هاى 42 تا 50 و سال هاى 70 تا 84

- دهه 60
9- كدام اقدام اولويت باالترى دارد؟ 

 - مبارزه با انحصارات و توسعه بنگاه دارى خصوصى
 - مبارزه با گران فروشى و نظارت بر بازارها

10 - مهمترين ريشه مشكالت نظام بانكى كدام است؟
 - سلطه مالى دولت و نبود حاكميت شركتى
- ورود بانك هاى خصوصى به نظام بانكى

* حميد آذرمند
 كارشناس بانك مركزى 
 مشاور اقتصادى وزارت كار

صفر و يك هاى ايستاده روى شيشه هاى خميده
ثبت اختراع جديد اپل 

براى طراحى خميده مك  بوك

 اپل از مدت ها پيش طراحى هاى غيرمعمولى را براى مك در نظر 
گرفته اســت، اما آخرين طرح ارائه شده توسط اين كمپانى براى اين 

دستگاه از تمامى نمونه هاى گذشته بهتر است. 
اين كمپانى به تازگى اختراعى را به ثبت رسانده است كه در آن، بدنه 

مك از يك تكه شيشه خميده تشكيل شده است. 
 كاربر با اســتفاده از شكاف موجود در قســمت پايينى اين دستگاه 
مى تواند كيبورد موردنظر را به آن اضافه كند و اپل حتى امكان تغيير 
زاويه انحناى دســتگاه را براى تنظيم زاويه صفحه نمايش يا بســتن 

كامل آن در نظر گرفته است. 
نكتــه جالــب اينكه در اين ثبــت اختراع، بخش كيبــورد مك بود 
به صورت كشــويى و متحرك طراحى  شده است و همين امر نشان 
از آن دارد كــه اين طراحى مى توانــد به عنوان يك داك لپ تاپ نيز 

استفاده شود. 
طراحى هــاى  پيــش  مدت هــا  از  اپــل  ايتنــا،  گــزارش  بــه 
ــن  ــا آخري ــه اســت، ام ــر گرفت ــك در نظ ــراى م ــى را ب غيرمعمول
ــتگاه از  ــن دس ــراى اي ــى ب ــن كمپان ــط اي ــده توس ــرح ارائه ش ط

تمامــى نمونه هــاى گذشــته بهتــر اســت. 
اين كمپانى به تازگى اختراعى را به ثبت رسانده است كه در آن، بدنه 

مك از يك تكه شيشه خميده تشكيل شده است. 
كاربر با اســتفاده از شكاف موجود در قســمت پايينى اين دستگاه 
مى تواند كيبورد موردنظر را به آن اضافه كند و اپل حتى امكان تغيير 
زاويه انحناى دســتگاه را براى تنظيم زاويه صفحه نمايش يا بســتن 

كامل آن در نظر گرفته است. 

 امنيت توييتر در نقطه خطر
باگ امنيتى توييتر

 شماره تلفن كاربران را لو داد
 خبر نقص امنيتى در توييتر به ويژه نســخه هماهنگ با سيستم عامل 
اندرويد اين شــبكه در حالى منتشر مى شود كه شبكه اجتماعى توييتر 
داراى آســيب پذيرى شديد در زمينه دسترســى به اطالعات پروفايل 
كاربران اســت. امروز مى شــنويم كه باگ امنيتى توييتر شــماره تلفن 

كاربران را لو داد. 
به گــزارش زوميت، توييتر بــراى افزايش ويژگى هــاى امنيتى خود 
به تازگــى تعدادى از حســاب هاى كاربرى كه بــا اطالعات جعلى به 

فعاليت در اين نرم افزار اقدام مى كردند را مسدودســازى كرده اســت. 
به نظر مى رسد برخى حســاب هاى مسدود شده مربوط به تعدادى از 

بازيگران و هنرمندان تحت حمايت دولت آمريكا هستند. 
كارشناسان فضاى مجازى معتقدند برخى كاربران شبكه اجتماعى توييتر 
با سوءاستفاده از حفره هاى امنيتى اين نرم افزار به اطالعات موجود در 
پروفايل اعضا، دسترســى پيدا كرده و شماره تلفن آن ها را برداشته و با 
نام و هويت جعلى براى ورود به حســاب هاى كاربرى مختلف از اين 

اطالعات حساس استفاده مى كنند. 
حاال توييتر مبارزه اى جدى با اين نقص امنيتى را شــروع كرده است و 
به كاربران خود اطمينان داده كه در مدت زمانى كوتاه شــاهد تغييراتى 

مؤثر در نحوه دسترســى هر كاربر بــه اطالعات پروفايل خواهند بود. 
مديران توييتر معتقدند بخش زيادى از اين حساب هاى كاربرى جعلى 

از كشورهاى مالزى و بخش اشغالى فلسطين پشتيبانى مى شود. 
تأثيرگــذارى شــبكه اجتماعــى توييتــر روى افــكار عمومى و 
وضعيت روانى جامعه ســبب شده است در برخى كشورهاى دنيا 
سياســت مداران با ابزارهاى قدرت موجود در اين نرم افزار براى 
اجراى سياســت هاى موردنظر خود در سطح وسيع جامعه تالش 
كننــد. از همين رو احتمــال دارد تعداد زيادى از حســاب هاى 
جعلــى كــه به تازگى كشــف شــدند موردحمايــت دولت هاى 

باشند.  استكبارى 

 مؤثرتريــن ركــن توســعة خانواده در شــهر 
الكترونيــك، آموزش اســت. فنــاورى اطالعات 
شــرايطى به وجود مى آورد كــه امكان آموزش هر 
چيز به هر كســي، در هر جا و هر زمان فراهم شود. 
با توســعة آموزش الكترونيكــى و آموزش مجازى 
فرصت هاى جديدى براى خانواده به وجود مى آيد 
تــا ضمن حفــظ فرهنگ بومــى از تجربيات مفيد 
ســايران هم بتواند به خوبى اســتفاده كند. اين نوع 
سيستم آموزشى مزاياى زيادى دارد كه برخى از آنها 

عبارت اند از :
■  آموزش هر كســي در هر جا و هر زمان، فارغ از 

هرگونه محدوديت نژادى، سن و امثال آن. 
■ كاهش هزينه هاى فيزيكى ســاختمان در ارتباط با 

آموزش 
■ دسترسى آنى به منابع و اطالعات در هر زمان 

■ امكان كار جمعى و بحث هاى دو طرفه
■ دسترسى به تجربيات ديگران در آموزش

■ به روزشدن تمامى متون آموزشى، درسى و سادگى 
روند آن

■ امكان ارزيابى و اندازه گيرى آموزش خالق 
■ امكان ذخيره سازى تجربيات

درحال حاضر اينترنت در ايران نقشــى بســيار مهم 
از لحــاظ امنيت فرهنگى ايفا مى كند. از نظر علمى، 
افزايش توانايى دسترســى دانشــجويان، استادان و 
محققــان ايرانى به منابــع الكترونيك و تماس هاى 
علمى با دانشــمندان ديگر كشــورها كامًال مرهون 
اينترنت دانشــگاهى اســت. از نظر افزايش كسب 
آگاهى هاى سياســى و اجتماعــى و دريافت آراى 
مختلــف و امــكان گفت وگو و ابراز خــود براى 
همگان، نمى توان نقش اينترنت را انكار كرد. امروزه 
ســايت هاى مختلف ايرانى با تشــكيل گروه هاى 
مباحثاتى بسيار جدى در مورد مسائل جهانى و ملى 

عرصة وســيعى براى آگاهى جويى و اعالم نظرهاى 
تخصصــى و عمومــى فراهم كرده انــد. پى گيرى 
نظرسنجى هاى اينترنتى درمورد انتخابات و بسيارى 
موارد ديگر، نشان مى دهد كه اينترنت براى ايرانيان 
امكانات كامًال مســاعدى براى ابراز آزادنة عقايد و 
مشــاركت سياســى و فرهنگى فراهم آورده است؛ 
حتى برخــى احزاب و داوطلبــان نمايندگى، براى 
تبليغات انتخاباتى خود از اينترنت اســتفاده كردند. 
به اين ترتيب مى توان نقشــى مهم براى اينترنت در 
گسترش آزادى ها و مشاركت سياسى و دموكراسى 

فرهنگى قائل شد. 
و اما انواع آسيب هاى فناورى اطالعات در خانواده

الف) آسيب اخالقى: حدود 1/5 درصد از مجموع 
اطالعات موجود در سايت هاى اينترنتى، غيراخالقى، 
بيش از 90 درصد از آنها تجارى و مابقى آن با ساير 
امور علمى، فرهنگى، ورزشــى و ساير موضوعات 
مرتبط است. اين در حالى است كه 11 درصد افراد 
روى زمين با رفتارهاى جنسى ناسالم مواجه اند كه 
اصوالً ربطى به اينترنت ندارد. بنابراين آســيب هاى 
ناشــى از اينترنت، در مقابسه با شرايط عادى فساد 
اخالقى در جامعة چندين برابر كمتراست. اما آنچه 
مى تواند در اينترنت خطرناك تر تلقى شود، ارتباطى 
اســت كه از طريق اتاق هاى گفت وگــو بين افراد 
مختلف برقرار مى شــود و در برخى موارد صدمات 
زيادى به وجود مى آورد. ايــن اتاق هاى گفت وگو 
كه معموالً با نام هاى جعلى و مجهول امكان ارتباط 
در آن وجــود دارد، مى تواند زمينه هاى الزم را براى 
ايجاد برخى مفاسد اجتماعى به وجود آورد و تقريبًا 

راهى هم براى جلوگيرى از آن وجود ندارد. 
ب) آسيب هاى پزشــكى: 1ـ بازى هاى كامپيوترى 
به ســبب داشــتن صفحات گرافيكــى، تنوع رنگ 
و ســرعت زياد تعويض صفحــات، تأثيرات منفى 

بر روى مغز و اعصاب كــودكان و حتى بزرگترها 
مى گذارد و از ايــن راه برخى اختالالت را موجب 
مى شوند. 2ـ اســتفادة زياد از كامپيوتر آثار منفى بر 
بينايــى افراد به جاى مى گذارد و موجب ســوزش 
چشم ها مى شود. 3ـ تأثيرات منفى كامپيوتر بر بدن 
افراد عبارت اند از: دردهاى شديد كمر، دست، گردن 
و ســر كه به صورت آرتروز ظاهر مى شود و گاهى 
موجب ايجاد كيست مفصلى در مچ دست مى شود. 
افتادن سرشــانه ها و خارج شدن ســتون فقرات از 
حالت طبيعى مشــكالت ديگر مرتبط با آسيب هاى 
پزشكى كامپيوتر است. كه به دليل نشستن به مدت 
طوالنى در پشــت كامپيوتر و تايپ و كار زياد با آن 

به وجود مى آيد. 
از بُعد فرهنگى و  ج) آسيب فرهنگى ـــاجتماعى:
اجتماعى موارد زير را مى توان به عنوان اساسى ترين 
و مهم تريــن پيامدهاى ناشــى از توســعة فناورى 
اطالعات قلمداد كرد: 1ـ منزوى كردن بســيارى از 
كــودكان، كودكانى كه از بــدو زندگى و در دوران 
كودكى به دليل كمبود فضاهاى تفريحى و آموزشى 
در منزل با بازى هاى كامپيوترى مشغول مى شوند به 
مرور نوعى انزواطلبى را پيش مى گيرند كه در نهايت 
موجب منزوى شــدن آنان از اجتماع مى شود. حال 
آن كه كودكان در دوران رشد مى بايست با همنوعان 
و كودكان همسن خود بازى هاى دسته جمعى انجام 
دهند. تا ارتباطات اجتماعــى را فرا گيرند. منزوى 
شــدن كودك و بازى با افرادى كه در دنياى واقعى 
وجــود خارجى ندارد، در آينده ممكن اســت آثار 
بسيار منفى و نامطلوب در رفتارهاى اجتماعى كودك 
ايجاد كند. 2ـ قهرمانانــى كه در بازى هاى رايانه اى 
ظاهر مى شــوند با تصاوير و صحنه هاى خشــونت 
آميز همراه اند كه تأثيرات منفى فرهنگى،اجتماعى را 
به دنبال دارد. 3- در سياســت گذارى فرهنگى بايد 

چگونگى كاربرد فناورى توسط مؤسسات فرهنگى 
و تأثيــر آن را بر مخاطبان در نظــر گرفت. معلوم 
نيست كه هرگونه استفاده از تكنولوژى جديد لزومًا 

به افزايش تأثيرپذيرى مخاطبان منجر شود. 
4- نظــام نظــارت فرهنگى بر محتــواى داده هاى 
مبادله شده و ثبت ملى، نقشى اساسى در پيش گيرى 
از گسترش فساد، تهديدات امنيتى، رسوخ جاسوسى 
و خراب كارى الكترونيــك و عمليات روانى دارد. 
به نظر مى رسد تهديد اصلى و بالفعل كشور در مورد 
اينترنــت، نبود گفتمان امنيتى در مــورد اين پديده 
است. اينترنت كه به طور بالقوه مى تواند هم تهديد 
و هم فرصتى طاليى براى امنيت فرهنگى و سياسى 
باشد، به عرصه اى فراخ براى رقابت گروه هاى فشار 

سياسى و اقتصادى تبديل شده است. 
 توصيه هايى به خانواده ها

1ـ والدين براى اين كه بتوانند درباره محاســن 
و عيوب رســانه ها، راهنماى خــوب و مؤثرى 
زمينه،  اين  در  بايد  باشــند،  فرزندانشــان  براى 
مطالعه و مشاوره كرده، اطالعات و مهارت هاى 
خود را به روز كنند، تــا توصيه هاى آنان براى 
فرزندان قابــل قبول و پذيرش و داراى دقت و 

باشد.  اعتبار 
2ـ اينترنت، خود به خود چيز بدى نيست. آيا شما 
حاضران فرزندتان را كه هنوز شنا كردن بلد نيستند 
را در اســتخر عميق يا دريا رها كنيد؟ پس پيش از 

آموزش و كنترل، آنها را در اين فضا رها نكنيد. 
3ـ ورود رســانه ها به خانــه، يعنى ورود غريبه ها 
به خانه! هرگز برنامه ها و فيلم هايى كه متناســب 
بــا فرهنگ، ســن و درك فرزندتان و ارزش هاى 
اخالقى نيست، چه از طريق شبكه هاى تلويزيونى 
ايران و چه شــبكه هاى ماهواره اى را با فرزندتان 

نكنيد.  تماشا 

4ـ براى تماشاى تلويزيون و بازى با رايانه در منزل، 
ضوابطى كه قابليت اجرا باشــد، با نظر فرزندتان در 
نظر بگيريد و خود به آن عمل كنيد. محدوديت هايى 
را متناســب با سن و دوره تحصيلى فرزندتان اعمال 

كنيد. 
5ـ براى اينكه اســتفاده از رســانه ها به عنوان يك 
عادت مضر در نيايد، محيط زندگى خود و فرزندتان 
را متنوع كنيد؛ مثًال از طريق كتابخوانى، قصه گويى، 
نقاشــى، كارهاى دســتى و امور هنــرى، رفتن به 
موزه هــا، كتابخانه هــا پارك ها و مســاجد، تفريح، 

ورزش(شنا، راهپيمايى، كوهنوردى و ...)
6ـ در خريــد بازى هــاى رايانه اى دقــت كنيد تا 
بهترين بازى هاى موجود در بازار را، كه براى رشد 
ذهنى، خالقيت، تجسم فضايى و ساير مهارت هاى 
فرزندتان مفيد است، با مشورت افراد مطلع، انتخاب 
كنيــد. از خريد بازى هاى خشــن و مبتذل نيز جداً 

بپرهيزيد. 
8ـ استفاده كنترل نشــده از رسانه ها در منزل توسط 
خانواده هاى ايرانى (4/5 ســاعت در روز) موجب 
كاهــش ارتباط بين فــردى و چهره به چهره اعضا با 
هم شــده، اين امر فضاى انفرادى را به جاى فضاى 
جمعى و اجتماعى خانــواده حاكم مى كند و كم كم 
افــراد خانواده ترجيــح مى دهند به طــور جداگانه 
(فردى) در اتاق خود تلويزيون و رايانه مستقل داشته 
باشــند و اين يعنى حذف تعامل و تعليم و تربيت 
خانوادگى. در هنگام صرف غذا در كنار هم باشيد. 

11ـ سعى كنيد مهارت هاى اساسى زندگى در عصر 
انفجار اطالعات همچــون انتخاب گرى، خالقيت، 
انتقادگرى، و مديريت زمان و ... را به فرزندان خود 
بياموزيد تا بدون آگاهى و هدف، در امواج اطالعات 
و تصاوير، ماهواره و اينترنت، غوطه ور غرق نشوند. 
* گردآورى:ناديا گوران

خانواده ها در دامان فناورى اطالعات

براى داشتن زندگى سالم و استفاده مؤثر
 از فضاى اينترنت، چه بايد كرد؟

ن ھ ن  ھ ستحكام ۱۷۱۷  ا ز  و ر ستحكام   ا ز  و ر  
ده ا نو دهخا ا نو خا

تكنولوژى در خدمت آتش نشانان
دوربين حرارتى 

راهكار جديد براى ديد 
آتش نشانان در ميان 

دود غليظ
 تيم هاى آتش نشــانى مجبور به حمل وســايل 
به شكل دســتى به منظور كمك به آنها در شرايط 

ســخت و محيط هاى پر از دود هســتند. اما يك 
شركت آمريكايى به نام Qwake با فراهم كردن 
ديد حرارتى در يك صفحه نمايش HUD واقع در 
جلوى چشم آتش نشانان و درون ماسك تنفسى آنها 

به كمك آنها آمده است. 
به گزارش ايســتگاه آى تى، اين فناورى موسوم به 
C-Thru كه تداعى گر معنى ديدن از ميان چيزى 
اســت متشــكل از يك شيشــه كوچك و شفاف 
HUD است در درون ماســك تنفسى و جلوى 

چشــم  آتش نشان و يك دوربين حرارتى بيرون از 
كاله ايمنى است. اشياء مختلف رسانايى حرارتى 

مختلفى دارند.
 دوربين هم بر همين اســاس در محيط هاى آكنده 
از دود اشــياء را از هم تشــخيص داده و با كمك 
الگوريتــم هــوش مصنوعى «پيش بينى شــكل» 
و «تشــخيص لبه جســم» بينايى نســبى را براى 
آتش نشان به ارمغان مى آورد. افراد، مواد و وسايل 
مختلف كه داراى حرارت متفاوت هستند، در نظر 

آتش نشان به رنگ سبز نشان داده مى شوند. 
اين فنــاورى حتى اگــر اتاق تاريــك و پر از 
دود باشــد هم به آتش نشــان امكان مى دهد به 
خوبــى مأموريت خود را انجــام دهد. هنگامى 
كه اين سيســتم توسط آتش نشــانان كاليفرنيايى 
در يــك مأموريت آتش نشــانى آزمايش شــد، 
C-Thru آتش نشــانان گفتند كه با استفاده از 

نه تنها مى توانستند قربانيانى را كه در جستجوى 
آنها بودند، بيابند، بلكه ســطح نمايش جزئيات 

شگفت آور بوده است. 
ماسك C-Thru در حالى اين سطح از كارايى را 
از خود نشان داده كه هنوز در مراحل اوليه توسعه 
به ســر برده و يك پروتوتايپ به شــمار مى رود. 
طبيعتا چنين ابزارى حين معرفى رسمى به مراتب 
قدرت بيشترى خواهد داشت و به راحتى مى تواند 
به نجات افراد از ميان شعله هاى آتش كمك كرده 
و احتمال آســيب ديدن خود آتش نشان ها را نيز تا 

حد زيادى كاهش دهد. 
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ورزشگاه آزادى آماده شهرآورد
 ورزشگاه آزادى آماده برگزارى ديدار 2 تيم پرسپوليس و استقالل 

در شهرآوردى ديگر است. 
ورزشــگاه آزادى تهران به مانند تمام ديدارهاى پيشين 2 تيم محبوب 
تهرانى در ليگ برتر فوتبال با تالش شبانه روزى پرسنل ورزشگاه، به 
صورت كامل آماده ميزبانى از هواداران 2 تيم پرســپوليس و استقالل 

است. 
ديدار تيم هاى فوتبال پرسپوليس و استقالل در چارچوب هفته نوزدهم 
ليگ برتر فوتبال با ياد و نام شــهيد مدافع حرم «ابراهيم هادى» امروز 

ساعت 15:30 در ورزشگاه آزادى برگزار خواهد شد. 

داوران ليگ برتر معرفى شدند
 برادران حيدرى قاضى شهرآورد شدند

 براساس اعالم رسمى فدراســيون فوتبال بيژن حيدرى شهرآورد 
نــود و دوم پايتخت را قضاوت خواهــد كرد و پيام حيدرى هم داور 

اضافى خواهد بود. 
اسامى داوران به شرح زير است:

پنجشنبه - 17 بهمن 98
پرسپوليس................................................................................  استقالل

داوران: بيژن حيدرى، سعيد علينژاديان و سعيد قاسمى
كمك داوران اضافى: پيام حيدرى و رضا عادل

نفت مسجدسليمان....................................................... سپاهان اصفهان
داوران: محمدحسين ترابيان، محمدرضا ابوالفضلى و عليرضا طاهرخانى

جمعه - 18 بهمن 98
........................................................................ پيكان ماشين سازى تبريز

داوران: على باى، محمدرضا مديرروستا و مهدى سيفى
........................................................................  پارس جنوبى جم سايپا 

داوران: سيدعلى اصغر مؤمنى، حميد سبحانى و مهدى شفيعى
شاهين شهردارى بوشهر............................................. نساجى مازندران

داوران: مرتضى منصوريان، داريوش صابرمطلق و پوريا زحمتى
ذوب آهن اصفهان.................................................... صنعت نفت آبادان

داوران: امير عرب براقى، حسن انتظارى و فرهاد فرهادپور
..................................................... تراكتورسازى تبريز گل گهر سيرجان

داوران: مهدى سيدعلى، حسن ظهيرى و رامين بابايى

درخواست عربستان 
براى ميزبانى جام ملت هاى آسيا 2027

 فدراسيون فوتبال عربستان رسما درخواست ميزبانى جام ملت هاى 
آسيا 2027 را به كنفدراسيون فوتبال آسيا داد. 

به گزارش ايســنا و به نقل از العاجل، جام ملت هاى آســيا 2019 
به ميزبانى امارات برگزار شــد و اين قطر بود كه توانســت جام 
قهرمانى را باالى ســر ببرد. جام ملت هاى آســيا 2023 به ميزبان 
شرق آســيا برگزار خواهد شد و چين امتياز برگزارى اين رقابت 
بزرگ را دارد و اما جام ملت هاى آسيا 2027 طبق روال به غرب 
آسيا خواهد رســيد و شانس كشورهاى عربى براى برگزارى اين 

رقابت بزرگ بيشتر است. 
فدراسيون فوتبال عربســتان اعالم كرد كه درخواست رسمى خود را 

براى ميزبانى جام ملت هاى آسيا 2027 به AFC ارائه داده است. 

شفر: مى خواهم در بنى ياس بمانم
 ســرمربى آلمانى بنى ياس كه ســابقه مربيگرى در استقالل را در 
كارنامه دارد، تأكيد كرد كه دوست دارد به حضورش در فوتبال امارات 

ادامه دهد. 
به گزارش ايسنا وينفرد شفر پس از آنكه از ادامه همكارى با استقالل 
معلق شد، به امارات رفت. اين مربى باتجربه آلمانى هدايت بنى ياس 
را برعهده دارد. وى نتوانسته عملكرد خوبى در بنى ياس داشته باشد 

و تيم او در رده نهم جدول رده بندى جاى دارد. 
شــفر تا پايان فصل جارى با بنى ياس قــرارداد دارد. وى درباره 
ادامــه همكارى با اين تيم اماراتى گفت: من همواره اعالم كرده ام 
كه اولويت من باشــگاه بنى ياس است. به پروسه باشگاه بنى ياس 
و آينده نگرى شــيخ عمــر بن زايد ايمــان دارم. وى به بازيكنان 
جوانان اعتماد دارد و مى خواهد تيمى خوب براى آينده بســازد. 
من دوست دارم كه در بنى ياس به كار خود ادامه دهم و قراردادم 

را تمديد كنم. 

 ادامه تاريخ سازى هالند با دورتموند
 مهاجــم جديد بوروســيا دورتمونــد با گلى كه در ديــدار برابر 

وردربرمن به ثمر رساند يك ركورد را به نام خود به ثبت كرد. 
ارلينگ هالند خريد زمستانى بوروســيا دورتموند بود كه عملكردى 

خيره كننده از خود به جاى گذاشته است. 
اين بازيكن نروژى پس از درخشــش در ليگ قهرمانان اروپا بود كه 

پيراهن دورتموند را بر تن كرد. 
وى 3 بازى در بوندســليگا به ميدان رفت كه توانســت 7 گل به ثمر 
برساند و جالب اين كه در 2 بازى از اين 3 بازى هم به عنوان بازيكن 

جايگزين به ميدان رفت. 
هالند در جام حذفى هم توانســت براى دورتموند گلزنى كند. وى در 
نيمه دوم به ميدان رفت و در دقيقه 67 توانست يكى از گل هاى تيمش 

را به ثمر رساند. 
اين مهاجم 19 ســاله نروژى در 4 بــازى خود با پيراهن دورتموند 8
گل به ثمر رسانده است كه اين يك ركورد در تاريخ باشگاهى فوتبال 
آلمان اســت تا جايى كه هيچ خريد جديدى نتوانسته كه در 4 بازى 
آغازين خود با تيم جديدش 8 گل به ثمر رســاند و اين نشان مى دهد 

كه دورتموند چه بازيكن خوبى را جذب كرده است. 

درخشش واليبال سروقامتان همدان 
در ليگ 2

 تيم واليبال ســروقامتان واليبال همدان در رقابت هاى دســته دوم 
كشور خوش درخشيد و دور رفت را با موفقيت پشت سر گذاشت.

دور رفت مســابقات واليبال دســته دوم باشگاه هاى كشور به صورت 
متمركز در 4 شهر برگزار شد.

در اين رقابت ها تيم ســروقامتان همدان در گروه دوم با تيم هاى چاپ 
معلم كردستان، شــهيد كريمى خرم آباد، سپيدار كرمانشاه و شهردارى 
ســاوه هم گروه بود كه مسابقات دور رفت در ســالن تختى خرم آباد 
برگزار شــد در اين رقابت ها ســروقامتان بازى نخست خود را مقابل 
شهردارى ساوه واگذار كردند اما در مسابقات بعد خوش درخشيدند و 
با كسب 3 پيروزى پياپى اميدهاى خود را براى صعود زنده نگه داشتند.
ســروقامتان ابتدا سپيدا كرمانشــاه را 3 بر يك مغلوب ساخت و سپس 
در يك بازى نفس گير 3 بر 2 بر تيم ميزبان شــهيد كريمى خرم آباد فايق 
آمد و در آخرين بازى هم در يك مســابقه نزديك و حساس موفق شد 
چاپ معلم كردستان را 3 بر 2 شكست دهد تا پس از شهردارى ساوه در 
جايگاه دوم قرار گرفت. مسابقات برگشت در سنندج برگزار خواهد شد.

مسابقات انتخابى كونگ فوتوآ استان 
برگزار شد

 مســابقات انتخابى تيم انجمن كونگ فوتوآ استان همدان با حضور 
52 ورزشكار برگزار شد.

مسابقات انتخابى تيم انجمن كونگ فوتوآ استان همدان، با حضور 52
ورزشكار در غالب 6 تيم از شهرستان هاى همدان، كبودراهنگ، نهاوند، 
بهار، درگزين و تيم مالير متشكل از 10 كالس كونگ فوتوآ برگزار شد 

و در پايان نفرات برتر اوزان مختلف معرفى شدند.
نتايج انفرادى جوانان

وزن 48- كيلو گرم: محمدرضا شعبانى ( مالير- منگاوى)
وزن51- كيلو گرم: محمدرسول صادقى (كبودراهنگ كوريجان)

وزن55- كيلو گرم: جواد حسنى(بهار مهاجران)
وزن 59- كيلو گرم: على اخاير( بهار مهاجران)

وزن63- كيلو گرم: ميالد غفرانى ( درگزين)
وزن68- كيلو گرم: مرتضى صفرى (كبودراهنگ خان آباد)

وزن73- كيلو گرم: امين شعبانلو (مالير منگاوى)
وزن78- كيلو گرم: حسين تركمان (مالير منگاوى) 

وزن84- كيلو گرم: پيمان غفارى (كبودراهنگ خان آباد) 
وزن90- كيلو گرم: محمدرضا مرادى (درگزين)

نتايج انفرادى بزرگساالن
وزن 54- كيلو گرم: احمد مرادى (كبودراهنگ خان آباد)

وزن58- كيلو گرم: ابوالفضل هنرمند (همدان)
وزن63- كيلو گرم: عليرضا جعفرى (كبودراهنگ كوريجان)

وزن68- كيلو گرم: رشيد هنرمند (همدان) 
وزن73- كيلو گرم: خلجى (بهار مهاجران)

وزن78- كيلو گرم: حامد خرقانى (درگزين)
وزن 88- كيلو گرم: محمدحسين احمدى (كبودراهنگ كوريجان)

وزن103- كيلو گرم: هادى نظرى (كبودراهنگ كوريجان)
نتايج تيمى جوانان:

1- كبودراهنگ26 امتياز،2- مالير25 امتياز، 3- بهار 14 امتياز
نتايج تيمى بزرگساالن:

1- كبودراهنگ 31 امتياز، 2- همدان 24 امتياز، 3- مالير 8 امتياز
تيم منتخب 23 و 24 بهمن به مسابقات كشورى اعزام خواهد شد.

مسابقات بدمينتون استان در دهه فجر
 به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر مسابقات استانى بدمينتون 

برگزار شد.
مسابقات استانى گراميداشت دهه فجر با حضور 70 شركت كننده در 2

رده سنى پيشكسوتان باالى 40سال و رده سنى زير 40 سال به صورت 
دوبل آزاد برگزار شد و نفرات برتر به شرح زير اعالم مى شود:

*رده سنى پيشكسوتان
1- اميرحسين نجومى و مهدى عروتى پاك، 2- اصغر سيف و مسعود 

معينى، 3- محمود نظرى و مهدى محبو ب زاده
* رده سنى بزرگساالن

1- عليرضــا پرخو ومبين دهبانــى، 2- اميرمحمــد كامرانى و امين 
گروسيان، 3- عليرضا جهانگيرى و سعيد روحى

*نفرات برتر در رده نوجوانان 
1- محمد صالح ايزدى، 2- سياوش فراشى

سوم مشترك: ابوالفضل مولوى و ياسين ترابى
*نفرات برتر رده نونهاالن 

1- محمد نيكان سورى، 2- نيما ميرزايي
سوم مشترك: اميد عسگرى و اميرحسين شكرگزار

مجموعه ورزشى فخار در مالير افتتاح شد
 به مناسبت گراميداشــت دهه مبارك فجر مجموعه ورزشى فخار 
3 با هدف ارائه خدمات نوين ورزشــى آموزشــى با حضور مسئوالن 

شهرستان مالير افتتاح شد.
مجموعه ورزشــى فخار3 با هــدف ارائه خدمات نوين ورزشــى و 
آموزشــى با مديريت مهدى فخــارى مانيزانى با محيطى بيش از هزار 
و 200 متر در 4 طبقه 300 مترى مجهز به سيستم هاى خدمات دهى و 
باشگاهى به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر افتتاح و بهره بردارى 
شد. مجموعه ورزشــى فخار3 در رشته هاى ورزشى چون بدنسازى، 
بيليارد، كيك بوكســينگ، كراس فيت، موى تاى، ژيمناستيك، بوكس، 
ايروبيــك، پيالتس و بادى پامپ فعال و آماده ارائه خدمات ورزشــى 

نوين به شهروندان مالير است.

1

2

3

4

پيشخوان
مربى استقاللى پاس: 

جذابيت شهرآورد پايتخت به بازى 
هجومى است

 جذابيت شهرآورد 92 پايتخت به بازى هجومى 2 تيم 
استقالل و پرسپوليس است.

پيشكسوت تيم فوتبال استقالل تهران با بيان اين مطلب 
گفت: ميل كادر فنى 2 تيم به بازى هجومى موجب شده 
تا پيش بينى هــا از اين ديدار ارائه يــك بازى جذاب و 

تماشاگرپسند باشد.

بهمن طهماسبى به ايرنا اظهار كرد: البته طبيعى است كه 
هر 2 سرمربى استقالل و پرسپوليس كه به تازگى سكان 
هدايت پايتخت نشــين ها را برعهده دارند، در اين ديدار 

محتاطانه گام به ميدان بگذارند.
طهماسبى خاطرنشان كرد: به هر حال شرايط شهرآورد با 
ساير مسابقات ليگ برتر بسيار متفاوت است و حساسيت 

بااليى نسب به ساير مسابقات ليگ دارد.
مربــى پاس همدان افــزود: اميدواريم كه اين مســابقه 
عالوه بر جذابيت، پرگل باشد يا اينكه حداقل گل داشته 

باشد.

وى يادآور شد: اســتقالل در ديدارهاى گذشته خود 
همراه با مجيدى موفق عمل كرده و همه اســتقاللى ها 
دوست دارند شــهرآورد 92 با پيروزى اين تيم همراه 

باشد.
طهماسبى افزود: پيروزى استقالل در شهرآورد پايتخت 
روحيه اين تيم را بــراى ديدارهاى باقى مانده دوچندان 

مى كند.
بهمن طهماســبى حدود 2 دهه پيش بازيكن اســتقالل 
تهران بــود و هم اكنون مربى تيم فوتبال پاس همدان در 

ليگ 2 كشور است.

مسابقات دارت ويژه 
كاركنان در اسدآباد

 مســابقات دارت ويــژه كاركنــان 
دســتگاه هاى اجرايــى در شهرســتان 

اسدآباد برگزارشد.
به مناسبت دهه مبارك فجر، طرح ملى 
فجر تا نوروز يك دوره مسابقات دارت 
ويژه كاركنان دســتگاه هاى اجرايى در 
بخش آقايان به همت هيأت ورزش هاى 
همگانــى در ســالن كشــتى مجموعه 
اسدآباد برگزارشد. پس  ورزشى آزادى 
از رقابت بين كاركنان على ســرخوش، 
عبــاس فرمانى، امير پاشــايى از جهاد 
كشاورزى به ترتيب مقام هاى نخست تا 

سوم را ازآن خود نمودند.
در پايــان با اهدا جوايــز از نفرات برتر 

تقدير شد.

مسابقات فوتسال 
در شهرستان مالير

 مســابقات فوتســال رده هاى پايه 
شهرستان مالير به مناسبت گراميداشت 
دهــه مبارك فجر و شــهداى واال مقام 
مدافعان حرم با نام جام ســردار شهيد 
ســليمانى به همــت هيــأت فوتبال و 
همكارى مديران باشگاه هاى خصوصى 
اين شهرســتان در سالن شهداى خلبان 
مجموعه ورزشى شهيد روحيان برگزار 

شد.
تيم هاى سروش، وحدت، نشاط، ياوران 
و شاهين مالير در اين دوره از مسابقات 
شــركت كردند و در رده هــاى پايه در 
ديدارهايى دوســتانه براى كسب مقام و 
رتبه برتر اين مســابقات به مصاف هم 
رفتند. در پايان تيم هاى وحدت ، نشاط 
و سروش به ترتيب به مقام هاى نخست 
تا سوم اين دوره از مسابقات دست پيدا 

كردند.
شايان ذكر است مسابقات فوتسال جام 
مقاومت در طول دهــه مبارك فجر در 
رده هاى مختلف سنى تا پايان بهمن ماه 

ادامه دارد.

مجيدى در رياست هيأت 
اسكيت استان ابقا شد

 در مجمع انتخاباتى هيأت اســكيت 
استان مهدى مجيدى با بيشترين آراء در 
رياست هيأت اســكيت استان به مدت 

4سال ديگر ابقا شد.
مجمع انتخاباتى هيأت اســكيت استان 
به منظور تعيين رئيس جديد با حضور 
بهمن محمدرضايى رئيس فدراســيون 
مديركل  جهانشــير  محسن  اســكيت، 
ورزش وجوانان استان همدان و اعضاى 
مجمع برگزار شــد و مهدى مجيدى با 
كسب باالترين آرا مسئوليت اسكيت در 
همدان را به مدت 4 سال ديگر بر عهده 

گرفت.
مهدى مجيدى تنهــا كانديد از مجموع 
14 رأى مأخوذه 14 رأى به دست آورد.

رئيس فدراسيون اسكيت:
همدان ظرفيت بااليى 

در اسكيت دارد
 رئيس فدراسيون اسكيت كشور در 
حاشــيه مجمع انتخاباتى هيأت اسكيت 
گفت: ســابقه فعالت ورزش اسكيت به 
كمتر از 2 دهه در كشور مى رسد ولى ما 
امروز شــاهد آن هستيم كه توانستيم در 
اين مدت كم جايگاه خود را در ســطح 
كشور و عرصه هاى بين المللى پيدا كنيم.
بهمن محمدرضايى با اشــاره به اينكه 
همدان جز هيأت هاى برتر فدراســيون 
اســت، گفت: در رشــته اســكيت در 
همدان شــايد در دهــه 80 فقط چند 
نفر فعاليت مى كردند ولى امروز شــاهد 
درخشش هاى بســيارى از اسكيت بازان 
همدانى در ميادين بين المللى و كشورى 
هســتيم كه اين امر مرهــون زحمات 

شماست .
ضمن  اســكيت  فدراســيون  رئيــس 
گراميداشت در گذشت مرحومه پرمون 
نطقــى مربى بين المللــى همدان گفت: 
همــدان مربيانــى مانند پرمــون نطقى 
مى خواهد و اين وقتى ميســر مى شود 
كه همدلى بيش از پيش در هيأت استان 
حكم فرما شــود و به تربيــت مربيان در 
عرصه هاى سطح باال اهميت داده شود، 
هم اكنون همدان در جايگاه خوبى قرار 
دارد و ما انتظار داريم به سطح ايده آل تر 

برسد.

سليمان رحيمى»
 امروز يك بار ديگر تب فوتبال سراســر 
كشورمان را خواهد گرفت و اهالى فوتبال و 
حتى غيرفوتبالى  هم امروز به دنبال آگاهى از 

چند و چون فوتبال خواهند بود.
يــك بار ديگــر 2 تيم پرطرفدار كشــورمان 
در شــهرآورد 92 رو در روى يكديگــر قرار 
مى گيرنــد تا فوتبالــى ديگر را بــه نمايش 

بگذارند.
شهرآورد سرخابى ها را مى توان شاه گل فوتبال 
كشــور دانست و 2 تيم استقالل وپرسپوليس 
هر گاه آماده وســرحال باشــند حال فوتبال 
كشــورمان هم خوب خواهد بــود و فوتبال 

كشور در آسيا آقايى مى كند.
نبرد 2 رقيب ســنتى پايتخت هميشه حساس 
و پرتماشاگر و پرحاشــيه بوده است و بازار 
كرى در بين هــواداران 2 تيم اين روزها داغ 

داغ است.
جوانان از گوشــه و كنار كشــور به ســوى 
پايتخت ســرازير مى شــوند تا با حضور در 
ورزشــگاه آزادى جدال 2 تيم سرخابى را به 

تماشا بنشينند.
بازى 2 تيم هميشه حساســيت بااليى دارد، 
به طورى كه هواداران 2 تيم باخت به تيم مقابل 
را برنمى تابند و حاضر هستند حتى قهرمانى 
در ليگ را فداى نتيجه اين ديدار كنند. همين 
حساســيت ها موجب شده است كه در بيشتر 
اين بازى ها فوتبال زيبايى را شاهد نباشيم و 2
تيم كمتر به بازى فوتبال تماشاگرپسند روى 
مى آورند. اســترس، شكســت و تحقيرشدن 
در نزد هــواداران، 2 تيم را مجبور مى كند كه 
هميشه در ديدارهاى شهرآورد دست به عصا 
حركــت كنند و تاكتيك خود را بر مبناى گل 

نخوردن بچيننــد و همين طرز تفكر موجب 
مى شود كه جدال 2 تيم تماشايى نباشد.

ســال ها 2 تيم با سريال مســاوى ها هواداران 
خود را مشغول كردند به طورى كه اين شائبه 
بــه وجود آمد كه نتايج 2 تيم خارج از ميدان 
و در نشســت مســئوالن ورزش كشور رقم 
مى خــورد و اين كارهاى سياســى هواداران 
را دلخور كرده اســت. سابقه 2 تيم حكايت 
از روزهــاى تلخ و شــيرين فراوانى دارد كه 
است،  شده  هواداران  كرى خواندن  دست مايه  
همواره بهترين بازيكنان كشــور در تركيب 2
تيم استقالل و پرســپوليس بوده است و هر 
بازيكنى آرزوى پوشــيدن پيراهن سرخابى ها 

را دارد.
شــرايط 2 تيم در بازى امــروز متفاوت تر از 
بازى هاى گذشته است و پس از سال ها دوباره 
در رأس هدايــت اين 2 تيم نام مربيان ايرانى 
مى درخشــد و اين بر جذابيــت بازى امروز 

افزوده است.
يحيى گل محمــدى را پس از جدايى كالدون 
از تيم شــهرخودرو جدا كردند تا پرسپوليس 
با اين مربى ســرخپوش ليگ را دنبال كند و 
اســتقاللى ها نيز پس از ناكامى در برگرداندن 
استراماچونى دســت به دامان شاه ماهى خود 
فرهاد مجيدى شدند تا هدايت استقالل را در 

دست بگيرد.
فرهاد مجيدى در شــرايط ســخت و دشوار 
هدايت آبى پوشــان را به عهــده گرفت و با 
انجام 2 بازى ســنگين و نفس گير در مرحله 
پلى آف ليگ قهرمانان آسيا توانايى هاى خود 

را نشان داد.
هر 2 تيــم آمادگى مطلوبى دارنــد و انگيزه 
بااليــى براى اين بازى دارنــد؛ غايب بزرگ 

اردوى سرخپوشــان شجاع خليل زاده محروم 
اســت و در اردوى آبى ها هم شــيخ دياباته 
بهترين گلــزن ليگ غايب بزرگ خواهد بود. 
خستگى و جوانى شايد براى استقالل در اين 

بازى مشكل ساز شود.
2 تيم بــا انگيزه هاى متفاوت قــدم به ميدان 
خواهند گذاشت و بهترين هاى خود را روانه 
ميدان خواهند كرد. شــرايط 2 تيم در جدول 
رده بندى بر حساســيت اين بــازى مى افزايد 
و آبى ها بيشــتر از سرخ ها به پيروزى در اين 

ميدان نياز دارند.
امروز يك بار ديگــر آزادى مملو از حضور 
مشــتاقان فوتبال خواهد بود و شنيده مى شود 
كه تمام بليت هاى ورزشــگاه فروخته شــده 
اســت و امروز بار ديگر شــاهد جدال 2 تيم 
هميشــه مدعى قهرمانى خواهيم بود و بيشتر 
كارشناسان معتقد هستند تيم پيروز اين ميدان 
راه قهرمانــى خود را هموار كــرد. امروز بار 
ديگر مى توانيم شــاهد فوتبالــى هجومى از 
ســوى 2 تيم باشــيم و اميدواريم كه فرهاد 
مجيــدى و يحيى گل محمدى احتياط را كنار 
بگذارند و فوتبالى تماشاگرپسند را ارائه دهند.

قضاوت اين ديدار حســاس و تماشــايى به 
داور خوب همدانى محول شــده است، بيژن 
حيــدرى بــراى دومين بار شــانس حضور 
در شــهرآورد را پيــدا كرده اســت و امروز 
مى تواند يك روز فراموش ناشدنى براى داور 
بين المللى همدان باشــد. شايعه هاى مبنى بر 
تمايل رنگى بيژن حيــدرى در بين هواداران 
وجود دارد كه اميدواريم اين داور اسدآبادى 
بــا قضاوتى بى نقص و خوب خط بطالنى بر 
اين تفكرات بكشــد و قضــاوت منصفانه اى 

داشته باشد.

 مسابقات فوتســال بانوان كشور در ليگ 
دســته يك هفته گذشته در شهرستان چالوس 
دور رفت خود را ســپرى كرد كه با درخشش 

تيم فوتسال بانوان استان همدان همراه شد.
در اين رقابت ها تيم فوتسال بانوان همدان در 
كنار تيم هاى كيمياب دســتجردى يزد، هيأت 
فوتبال چالوس، كيمياى اسفراين، هيأت فوتبال 
كهگيلويه وبويراحمد و سرخپوشان زنجان در 
گروه سوم حضور داشت كه در نهايت با كسب 
3 پيروزى، يك تساوى و يك شكست پس از 
تيم كيمياى اسفراين در جايگاه دوم قرار بگيرد 

و منتظر بازى هاى برگشت باشد.
شــرايط برگــزارى مســابقات و ميزبانــى 
رقابت ها بســيار ضعيف بود در اين مسابقات 
فوتساليست هاى دختر همدانى با هدايت فريبا 
ترك بازى هاى خوبى را به نمايش گذاشــت 
و اگر آســيب ديدگى و برخى ديگر از مسائل 
حاشيه اى نبود شايد نتايج بهترى رقم مى خورد.

تيم بانوان همدان در بازى سخت مقابل هيأت 
فوتبال كهگيلويه وبويراحمد به تساوى 4 بر 4 
رســيد در اين بازى براى همدان فائزه غالمى، 
هانيه جالليان، زيور آذرخوش و زهرا مظاهرى 
گلزنــى كردنــد و در بــازى دوم تيم همدان 
مقابل ميزبــان رقابت ها هيأت فوتبال چالوس 
قــرار گرفت و با گل هاى فائزه غالمى و هانيه 
جالليان كه هر كــدام 2 گل زدند به برترى 4 

بر 3 رسيد.
همدانى ها در بازى ســوم با ترمه دستجردى 

يزد مصــاف كردنــد و بــا 6 گل موفق به 
پيروزى شــدند در اين بازى هانيه جالليان 
بهتريــن گلزن همدان به تنهايى 4 بار گلزنى 
كرد و زيــور آذرخوش و زهرا مظاهرى هم 
ديگر گل هاى همدان را به ثمر رســاندند در 
بازى چهارم به دليل محروميت و مصدوميت 
چنــد بازيكن كليــدى همدان بــا بازيكنان 
كيمياى  رقابت ها  صدرنشــين  مقابل  ذخيره 
اســفراين به ميدان رفت و سرانجام با قبول 

9 گل شكست تلخى را تجربه كرد.
اما در بازى آخر و در مصاف با سرخپوشــان 
زنجــان با 9 گل كــه 5 گل را هاينه جالليان، 
زيور آذرخوش، زهرا مظاهرى، الهام گلزارى 
و ســمانه مقبولى به ثمر رســاندند همدان به 
پيروزى پرگلى دســت يافت تــا در نهايت با 

كسب 10 امتياز به عنوان تيم دوم قرار بگيرد.

در اين رقابت ها كيمياى اســفراين با 15 امتياز 
صدرنشين شــد و هيأت فوتبال همدان با 10 
امتياز در جاى دوم قرار گرفت و هيأت فوتبال 
چالوس هم با 9 امتياز ســوم شــد؛ ديدارهاى 
برگشــت 2 هفته ديگر انجام خواهد شد كه 
هنوز مكان و زمان بازى ها مشــخص نشــده 

است.
اسامى تيم فوتسال همدان 

شكوفه بوالفتى، آتنا توفيق، هانيه جالليان، فائزه 
غالمى، ســمانه مقبولى، زهــرا تركمان، زهرا 
مظاهرى، سپيده محبى، زيور آذرخوش و الهام 

گلنارى 
سرمربى: فريبا ترك 

سرپرست: نسرين بختيارى 
در اين رقابت ها هانيه جالليان با ثبت 12 گل 

بهترين گلزن تيم همدان بود.

فوتسال بانوان استان مدعى صعود 

امروز هواداران به ورزشگاه هجوم مى آورند

شهرآورد سرخابى ها 
با سوت همدانى
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باباطاهر

كرونا موجب تعطيلى فروشگاه سامسونگ 
در چين شد

 با گسترش ويروس كرونا، سامسونگ فروشگاه خود را در شهر 
شانگهاى به طور موقت تعطيل مى كند.

به گزارش مهر، با گســترش ويروس كرونا در چين، شركت كره اى 
سامسونگ فروشگاه خود را در شهر شانگهاى به طور موقت تعطيل 
مى كند.به نوشته خبرگزارى يونهاپ فروشگاه سامسونگ با مساحت 
800 مترمربع در اكتبر 2019 ميالدى افتتاح شــده بود و تالشى براى 
افزايش فروش محصوالت و ارائه خدمات پس از فروش اين شركت 
در چين بود. در اين اقدام احتياطى فروشگاه مذكور تا 9 فوريه تعطيل 
خواهد بود. البته احتمال دارد تاريخ بازگشــايى فروشگاه باتوجه به 

وضعيت انتشار ويروس در چين به تعويق بيفتد. 

توئيتر محتواى جعلى را برچسب مى زند
 با توجه به نزديك تر شــدن انتخابات رياســت جمهورى 2020 
آمريكا، توئيتر در بيانيه اى رســمى سياست خود براى برچسب زنى 

يا حذف محتواى جعلى و گمراه كننده را در پلتفرمش اعالم كرد.
به گزارش مهر، با نزديك تر شدن انتخابات رياست جمهورى 2020 
آمريكا، توئيتر پيام هايى كــه محتواى جعلى يا فريبكارانه دارند را با 

برچسب مخصوص مشخص مى كند.
اين شبكه اجتماعى با انتشار بيانيه اى براى نخستين بار سياست رسمى 
اين شــركت را اعالم كرد. البته توئيتر از سال گذشته مشغول تنظيم 

اين سياست بوده است.
بنا بر سياســت جديد، توئيتر محتواى گمراه كننده كه مضر باشــد را 

حذف يا با برچسبى مشخص مى كند.

پنتاگون براى پهپادهاى ناشناس 
تور پهن مى كند

 وزارت دفاع آمريكا قراردادى چند ميليون دالرى با يك شــركت 
امضــا كرده تا پهپادى مجهز به هوش مصنوعى بســازد كه پهپادهاى 

تهديدآميز و ناشناس را با يك تور شكار كند.
به گزارش مهر، پنتاگــون در حال حاضر اجازه دارد به پهپادهايى كه 
تهديد به حساب مى آورد، در آسمان شليك كند. با وجوداين، اين امر 

مانع پرواز پهپادهاى ناشناس نشده است.
 Fortem اكنــون وزارت دفــاع آمريــكا قــراردادى با شــركت
Technologies امضا كرده تا يك پهپاد شكارچى مجهز به  هوش 
مصنوعى بسازد كه مى تواند با اســتفاده از تور پهپادهاى ناشناس و 

خطرناك را به دام بيندازد.

كرونا مانع حضور ال جى در كنگره جهانى 
موبايل شد

 شركت ال جى اعالم كرده به دليل شيوع ويروس كرونا از شركت 
در كنگره جهانى موبايل 2020 در بارسلونا خوددارى مى كند.

به گزارش مهر، كنگره جهانى موبايل يك رويداد بين المللى است كه 
تازه هاى فناورى شبكه و تلفن هاى هوشمند را به نمايش مى گذارد.

هرچند مدت زمان كوتاهى تا برگزارى اين رويداد در 2020 ميالدى 
باقى مانده اما اخبار درباره شيوع ويروس كرونا بسيارى از شركت  ها 
را نگران كرده است. در همين راستا شركت ال جى تصميم گرفته در 
اين رويداد شــركت نكند. اين تصميم در راستاى توصيه كارشناسان 
بهداشــتى اســت و از ســفر صدها كارمند شــركت در پروازهاى 

بين المللى جلوگيرى مى كند.

سوخت موشك از پالستيك دورريز 
توليد شد

 يك شركت اســكاتلندى از پالستيك دور ريز سوخت موشكى 
توليد كرده كه حافظ محيط زيســت است. اين شركت قصد دارد با 

كمك اين سوخت ماهواره به فضا بفرستد.
به گزارش مهر، توليد سوخت موشك از پالستيك دورريز به انگليس 
كمك مى كند انرژى موردنياز براى مأموريت هاى فضايى آينده خود 

از جمله ارسال ماهواره به مدار زمين را به راحتى تأمين كند.
در همين راســتا شركت اســكاى رونا در ادينبرو اسكاتلند فناورى 
جديدى ساخته كه زباله هاى پالستيكى را به يك منبع سوخت حافظ 
محيط زيست به نام «اكو سنس»(Ecosence) براى پرتاب موشك 

تبديل مى كند.

80 بازار مجازى فروش صنايع دستى 
راه اندازى شد

بورس سوغاتى براى 
توريست هاى خارجى

  با وجود اينكه برخى معتقدند بازار صنايع دستى 
در حال آب رفتن اســت اما آمارها و بررسى ها نشان 
مى دهد كه اين بازار نه تنها كوچك تر از گذشته نشده 
است، بلكه دست كم در 2 سال گذشته اين بازار جان 
گرفته و به ســبكى جديد توانسته فروش محصوالت 
خود را افزايش دهد و ايجاد اشتغال بيشترى نيز داشته 
باشــد. دنياى امروز به دنياى ديجيتالى تبديل شده و 
هركــدام از ما حداقل 2 بــار خريد اينترنتى در ماه را 
تجربه كرده ايم. از همين رو بازار صنايع دســتى نيز از 
اين عرصه عقب نمانده و سايت هاى فروش اينترنتى 

صنايع دستى در كشور فعال شده است. 
تاكنون حدود 80 ســايت در اين حوزه فعال شده اند 
كه به فروش اينترنتى محصوالت صنايع دستى مشغول 
هســتند. محصوالت اين بازار 2 نوع مشــترى دارد 
كه يكى از آنها مشــتريان ايرانى هستند كه به تازگى 
صنايع دستى را به عنوان كاالهاى مصرفى در سبد خريد 
خود قرار داده اند و ديگرى توريســت هاى خارجى 
هستند كه تنها با يك كليك و ورود به يكى از اين 80
بازار مجــازى مى توانند محصوالت موردنظر خود را 
سفارش دهند. توريست هاى خارجى عمده مشتريان 
اين بخش محســوب مى شوند كه با فعال شدن بازار 
اســتارت آپى چالش اصلى آنها كه دسترسى نداشتن 
درآن واحد به تمامى محصوالت صنايع دستى موجود 
در كل كشور بوده حل شده است، در حالى كه امروز با 
ورود به اين سايت ها و تنها با ورود به سامانه اينترنتى 
مى توانند حتى پيش از سفر خود به ايران خريد خود را 
برنامه ريزى كرده و سفارش دهند و به محض ورود به 

كشور سفارش هاى خود را تحويل بگيرند.
با توجه به اينكه صنايع دســتى يكــى از بخش هاى 
مهم فرهنگى كشــور اســت؛ در بخش هاى مختلف 
اقتصادى همچون اشتغال زايى، ارزآورى و... از اهميت 
قابل توجهى نيز برخوردار اســت. با گسترش فعاليت 
حوزه صنايع دستى فرهنگ يك كشور به ساير كشورها 
منتقل مى شــود كه در ادامه موجب گفتمان سازى و 
ميزان قابل توجهى مبادالت تجــارى و بازرگانى آن 
كشــور خواهد شــد، از همين رو اغلب كشورهاى 
پيشــرفته تســخير صادرات را در گرو صنايع دستى 
مى داننــد. تاكنون نيــز در جهــان 300 محصول از 
صنايع دستى ايران به ثبت رسيده است كه از نظر تنوع 
كشور ما در ميان 3 كشور برتر دنيا جاى گرفته است.

فعاليت در حوزه صنايع دســتى موجب شده حدود 
2 ميليون نفر هزينه معيشــت خود را از طريق توليد 
چنين محصوالتى كســب كنند. در حال حاضر سهم 
صنايع دســتى كشــور از توليد ناخالص ملى بيش از 
9/ 2 درصد است و افراد مى توانند با حدود 50 ميليون 

تومان يك شغل در بخش صنايع دستى ايجاد كنند.
يكى از طرح هاى تجارى سازى مربوط به گران ترين 
دست ســازهاى ايرانى(صنايع دستى) ورود به عرصه 
تجارت الكترونيك است تا با استفاده از شرايط حاكم 
در اين روش ميزان فروش صنايع دستى افزايش يابد 
و مشــتريان داخلى و خارجى نيز براى دسترسى به 
پرطرفدارترين ســوغاتى ايرانى مجبور به ســفر به 
شهرهاى مختلف براى خريد محصوالت صنايع دستى 
نباشــند. فعاالن اســتارت آپ هاى موجود در حوزه 
گران ترين دست ســازهاى ايرانى بــه «دنياى اقتصاد» 
عنوان كردنــد: هدف اصلــى آنهــا از ايجاد چنين 
سايت هايى افزايش ميزان فروش صنايع دستى، ورود 
به عرصه فروش مجازى، حضور يك كســب و كار 
جديد در كنار كسب و كارهاى قديمى و خريد راحت 
از راه دور بوده است. مسئوالن اين بازار هاى مجازى 
فروش صنايع دستى درباره تأثير اين استارت آپ ها بر 
ميــزان فروش تصريح كردند: حضــور بازار مجازى 
فروش صنايع دســتى بر افزايش مشــتريان تأثيرات 
قابل توجهى داشته است به طورى كه برخى مشتريان 
نيز محصوالت را از سايت هاى فعال انتخاب كرده و 
ســفارش تلفنى نيز مى دهند كه تاكنون فروش به اين 
ســبك موجب افزايش حــدودا 85 درصدى فروش 

محصوالت شده است.

مدير كل دفتر آموزش و مطالعات گردشگرى توضيح داد:
از «سيمرغ» برند گردشگرى ايران 

تا حاشيه هاى آن
■ شهرگردشگر شدن همدان در دست بررسى است 

 «ســيمرغ» به عنوان نماد ايران در برند گردشــگرى ثبت شد. زاهد 
شــفيعى ـ مديركل دفتــر آمــوزش و مطالعات گردشــگرى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى و مدير پروژه برند ملى 
گردشــگرى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: پروژه برند گردشگرى 
ايــران از14ـ15 مــاه پيش در معاونت گردشــگرى در ذيل شــوراى 
راهبرى برند ملى گردشــگرى كشور تشكيل شد. اين شورا متشكل از 
نمايندگان دســتگاه هاى دولتى، همچون وزارتخانه هاى كشور، وزارت 
راه و شهرسازى، گردشگرى و سازمان هاى صداوسيما، توسعه تجارت، 

تشكل ها و متخصصان گردشگرى است.
وى ادامــه داد: در جريان اين پروژه مطالعات و بررســى هاى ميدانى اى 
صــورت گرفته كــه آن را قابل دفاع كرده اســت. رويكــرد برند ملى 
گردشگرى صرفا تقاضامحور و محدود به نظر گردشگران محلى نبوده، 
بلكه نيازهاى جامعه محلى، دانسته هاى مقصد و ظرفيت هاى گردشگرى 
جامعه ايرانى را نيز درنظر گرفته اســت. تحقيقات نشان مى دهد بيشتر 

برندهاى شكست خورده فقط رويكرد تقاضامحور داشتند.
او با بيان اين كه سند استراتژى برند گردشگرى جمهورى اسالمى ايران 
درحال تكميل اســت، افزود: پروژه برند ملى گردشگرى در 3 فاز اجرا 
مى شــود كه فعال DNA آن به دست آمده است. در اين مرحله هويت 
بصرى و كالمى برند تهيه شــده و به تأييد شــوراى راهبرى برند ملى 
گردشگرى رسيده است كه 23 بهمن ماه در نمايشگاه گردشگرى تهران 

رونمايى مى شود.
شــفيعى گفت: در فاز دوم، اســتقرار نظام برندينگ و استانداردسازى 
زنجيــره ارزش در مصاديق و مقاصد گردشــگرى اتفاق مى افتد، مثال 
پروژه «شهر گردشگر» در اين مرحله پيگيرى مى شود. در اين فاز شهرها 
درجه بندى مى شــوند تا از مكانى صرف به مقصدى گردشگرى تبديل 
شــوند، پلت فورم اين مرحله درحال آماده ســازى و شهرهاى اردبيل، 

همدان، كرمان، شيراز و يزد به عنوان پايلوت درنظر گرفته شده اند.
وى افزود: در فاز سه پروژه، جريان سازى، جارى سازى، تجارى سازى و 

ايجاد بينش برندينگ در بين ذى نفعان اتفاق مى افتد.
مديــركل دفتر آموزش و مطالعات گردشــگرى ادامه داد: هدف از اين 
پروژه، مأموريت گرا كردن تصوير گردشــگرى جمهورى اسالمى ايران 
اســت، براى همين تمام عناصر فرهنگى در برند ملى گردشگرى به كار 
برده شــده اســت. بر اين باوريم كه برند، ابــزارى عاطفى، كاربردى و 

تسهيل گر براى بازاريابى است.
او بيان كرد: در نمايشــگاه گردشگرى تهران، كمپينى براى به قضاوت و 
رأى گذاشتن اين برند، ايجاد مى شود. ما براى تك تك نظرات در ساخت 
برند گردشگرى ايران، ارزش قائليم و آن را رويدادى مشاركتى مى دانيم. 
ما صدها ساعت با نخبگان و متخصصان حوزه برند و بازاريابى مصاحبه 

داشتيم و نتيجه آن را به قضاوت افكار عمومى مى گذاريم.
مدير پروژه برند گردشگرى درباره تهيه شعار گردشگرى ايران نيز گفت: 

هنوز شعار به جمع بندى نرسيده است.
وى درباره حاشيه هاى مربوط به قرارداد مالى برند گردشگرى با افرادى 
خاص كه در آغاز پروژه مطرح شد، اظهار كرد: ما يك جامعه دانشگاهى 
هستيم، حواسمان هست. در پروژه برند گردشگرى اصال چنين داستانى 
مطرح نبوده است. پروژه كامال مشاركتى پيش برده شده است. سرمايه ما 
مجموعه اى از مشاوران صاحب نظر و قوى بوده اند. از مبالغ سنگينى كه 
گفته شده خبرى نيست. البته از ظرفيت مجموعه اى از مشاوران استفاده 
شده كه فرايند حقوقى آن ها كامل طى شده است و اكنون كه فاز مطالعاتى 
تمام شــده مبلغى را به تيم مشاوران پرداخت كرده ايم. خوشبختانه همه 
مســتندات مالى موجود است. عالوه بر اين ها سياست وزارتخانه ميراث 

فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى كامال انقباضى است.

■ دوبيتى باباطاهر 
ته كت زيبنده باال دلربايى ته كت نازنده چشمان سرمه سايى  
ته كت مشكين دو گيسو در قفايى                            بمو واجى كه سرگردان چرايى

■ حديث:
امام على(ع):

شناخت خداوند پاك ، عالى تريِن شناخت هاست .
غرر الحكم : ج 6 ص 148 ح 9864
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■ قد  س1......... ............... اژدر- مطرب- بنيامين
■ قد  س2......... ................. اژدر-مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1 ......  جهان با من برقص- چشم و 

گوش بسته  
فلسطين 2........................... جهان با من برقص-

 23 متر- منطقه پرواز ممنوع
■ سينما كانون.........................  زيرنظر - مطرب 
■بهمن مالير: مطرب - هزارتو - منطقه پرواز 

ممنوع
■ آزادي تويسركان: كلوپ همسران - تپلى و من 

مريم مقدم »
 ســخنورى و اظهار نظر با موضوع گردشگرى 
آنقدر اين روزها آســان شــده است كه موضوعى 
دردســترس تر از آن براى بحث پيدا نمى شود. اما 
آنچه ســوال برانگيز اســت اين نكته است كه چرا 
تسلط بر علم گردشگرى را در همين راستا محقق 

نمى شود. 
سال هاى سال است پراكندگى مديريت گردشگرى 
در اســتان همدان به مثابه ترمزى است كه در مسير 

توسعه گردشگرى مانع ايجاد كرده است. 
چند صباحى است عرف شده است، هر كارشناس 
يا رسانه اى با نگاه به اصطالح تخصصى گردشگرى 
را نقد مى كنــد؛ در اين ميان برخى هم بدون تبيين 
مسير نوك پيكان را گرفته اند سمت مديريت اداره 
كل ميراث فرهنگى و صنايع دســتى و گردشكرى و 

همه كاستى ها را از چشم اين بخش مى بينند. 
به جاى حل مشكل 

 مسأله را سخت مى كنيم
 سال هاســت به جاى پيداكردن راهكار براى حل 
مشكالت گردشــگرى يا بر سختى صورت مسأله 
مى افزاييم و يا در كل صورت مسأله را پاك مى كنيم. 
يك بار هم شــده خوب اســت عزم را جزم كنيم 
و ببينيــم در اين حوزه اى كــه مى تواند هم ناجى 
اقتصادى و هم ناجى اشــتغال باشــد دور و بر ما 
چه مى گذرد و ايراد محقق نشدن سود اقتصادى و 

ارتقاى آمار اشتغال در اين حوزه چيست؟ 
كافى است ردپاى گردشــگرى را در ارگان هاى 
مختلف بررســى كنيد به اين جايگاه هاى متفاوت 
خواهيد رســيد، معاونت گردشگرى در اداره كل 
گردشــگرى  و  فرهنگى  معاونت  ميراث فرهنگى، 
در شهردارى، كميســيون گردشگرى در شوراى 
شــهر، كميته گردشــگرى در مركــز مطالعات و 
گردشگرى  كميسيون  شهر،  شوراى  پژوهش هاى 
در اتاق بازرگانى، معاونت عمرانى در استاندارى 
كه مســائل گردشگرى زير مجموعه اين معاونت 
حل و فصل و تصميمات مرتبط گرفته مى شــود 
و بــه همين ترتيب معاونت هاى گردشــگرى در 
جاذبه هاى  با  مرتبط  شــركت هاى  و  تأسيســات 
گردشگرى خاص همچون عليصدر و بخش هاى 
ديگــر و همينطور يكى پس از ديگرى شــما را 
به اتاق هــاى تصميم گيرى پيرامون گردشــگرى 

مى رساند. 
حــال در نظــر بگيريد در آن ســوى ايــن تعدد 
مديريت هــا، تعدد ســمن ها، انجمن هــا و فعاالن 
گردشگرى و كارشناسان و رسانه اى نيز نقش هاى 
خود را بــازى مى كنند و به نــام دغدغه و به كام 
كار كارشناسى كردن هر از گاهى ورودى در حوزه 
تحليل چرايــى موضوعات مختلف گردشــگرى 
مى كننــد و چون از مســير درســت چند و چون 
پيگيرى ها فاصله دارند مسائل واقعى عقيم مى ماند 
و اينگونه مى شــود كه حتى با تعدد مديريت هاى 
گردشگرى ، مشكالت اين حوزه طرح مى شود اما 

به حل و فصل نمى رسد. 

 ويترين مشكالت گردشگرى 
در تاريخچه مديريت استان

ورودى هاى  همچــون  مشــكالتى  سال هاســت 
نامتعارف در شــهر همــدان، فــرودگاه تعطيل، 
ايستگاه راه آهن بدون زيرساخت ، جهانى نشدن 
هيــچ جاذبه تاريخى؛ نبــود اعتبار الزم براى كار 
در حوزه گردشــگرى، وجود نداشتن امكان الزم 
براى ارتقــاى وضعيت تبليغــات همدان، اضافه 
نشــدن نيــروى تخصصــى در ادارات مرتبط به 
گردشــگرى، پايين بودن ســطح حقوق دريافتى 
بيش  مرتبط نبودن  و  ميراث فرهنگــى  كارمنــدان 
از 70 درصد مــدارك تحصيلى نيروى انســانى 
اين اداره كل با گردشــگرى، نبود كيوســك هاى 
اطالع رسانى به گردشــگران در سطح شهر، نبود 
سيســتم يك پارچه اطالع رســانى در سايت هاى 
اينترنتــى، ناتمام ماندن موزه غرب كشــور و به 
محوريت  با  پروژه هاى  ســازى  نرســيدن  نتيجه 
جــذب گردشــگر؛ رو بــه ورشكســتگى رفتن 
مجموعه تفريحى گنجنامه و به توســعه نرسيدن 
محيــط اطراف عليصدر و گســترش پيدا نكردن 
خدمات به گردشــگران و 4بانده نشــدن مسير 
گردشــگرى عليصــدر، يكى پــس از ديگرى به 
عنوان دغدغه رســانه ها و كارشناســان در حوزه 

رسانه هاست.  سرتيتر  گردشگرى 
اما از آنجا كه تصورات بر اين مسأله متمركز است 
كه راهكار تمام چالش هاى گردشگرى در همدان به 
ميراث فرهنگى كه معاونتى در آن عنوان گردشگرى 
را به يدك مى كشد گره خورده است، موجب شده 
اســت ســهم خواهى هايى كه مى توانست با هدف 
هموارشــدن مسير توسعه گردشگرى رقم خورد و 

نتيجه بخش باشد تا امروز عقيم مانده است. 

 پيشنهادى كه قربانى مزاح شد 
نمونه اين اتفاق در نشســت رســانه هاى استان با 
اســتاندار در روزهاى گذشــته رقم خورد. در اين 
نشســت پيشــنهاد همدان پيام براى نياز اســتان به 
تشــكيل كميته بحــران براى گردشــگرى مطرح 
شــد. تحقق اين پيشــنهاد به منظور هم راستا شدن 
تصميمــات معاونت هــاى متعدد گردشــگرى در 
شهردارى، ميراث فرهنگى، شورا و حتى استاندارى 
در زمان هاى الزم مى تواند راهكارهاى درست ترى 

ارائه دهد. 
راه دورى نمى رويــم در زمينــه عيــد چينــى و 
برنامه هايى كه پيرامون آن ريخته شــد وقتى كارها 
با گره اى كور مواجه شــد كه پاى كرونا بى خبر به 
ميــان آمد حال در نظر بگيريد مــا در همدان يك 
كميته بحران گردشگرى داشتيم حتما در اين كميته 
تصميم مشتركى اتخاذ مى شد مبنى بر اينكه به جاى 
حذف رويداد ايران باشــكوه برنامه ها با محوريت 

جذب گردشگر داخلى به انجام برسد. 
امــا به يك باره توجه به اين پيشــنهاد قربانى مزاح 
رســانه اى ها شد. وقتى اســتاندار از اعطاى كارت 
زرد به مديران كم كار ســخن گفــت آنها انتقادات 
را به نــام ميراث فرهنگى گره زدند و با شــوخى 
و خنده بهره بردارى هاى خــود را به ميان آوردند. 
آنها تصورات را به اين ســمت و ســو كشــاندند 
كه پيشــنهاد كميته بحران براى گردشــگرى نتيجه 
كم كارى ميراث فرهنگى اســت اگرچه اصال ماجرا 
به اين ترتيب نبوده اســت و موارد طرح شــده در 
اين مطلب خود بيانگر واقعيت عملكرد به نســبت 
قابل قبول مديريت در اين اداره كل بوده و هست. 
جاى تأســف دارد كه در نشست هايى اين چنينى 
به جاى رســيدن بــه نقطه مطلــوب برخى بدون 

مطالعه از مزاح استاندارد در زمينه كارت زرد دادن 
به مديران كم كار بهره بردارى شــخصى كنند و به 
جاى طرح مسائل گردشگرى مرتبط به حوزه هاى 
تصميم گيــر به جاى اصل به فــرع بپردازند و فضا 
را به سمت و سويى ببرند كه اصل ماجرا گم شود. 

اگر بخواهيم منصفانه به عملكرد ميراث فرهنگى در 
2 يا 3 ســال گذشته نگاه كنيم به نتايج خوشايندى 

از عملكرد مطلوب مديريت آن مواجه مى شويم. 
 ردپاى برنامه هاى خوب 

در ســال هاى گذشــته اتفاقات خوبى به واســطه 
برنامه هاى ميراث فرهنگى به نام همدان گره خورد؛ 
اتفاقاتى همچون جهانى شــدن اللجين با ســفال، 
جهانى شدن مالير با منبت، جهانى شدن تويسركان 
با گلريز در حوزه صنايع دستى در كنار اين اتفاقات 
نمى توان تأثير برگزار رويدادهاى جهانى كنفرانس 
بين المللى همدان 2018 با كشــورهاى آســيايى و 
رويــداد ميزبانى از اجالس جهانى UNWTO و 
همراهى با رويداد راه ابريشــم را براى شناساندن 

ظرفيت هاى همدان در گردشگرى ناديده گرفت. 
دراين زمينه نمى تــوان از تغيير و تحول در حوزه 
سرمايه گذارى هتل و هتلدارى در همدان بى تفاوت 
گذشــت زيرا پس از ســال ها باألخره طلسم آمار 
9هتل در همدان كه تا ســال 1395 مطرح مى شــد 
به يكباره در سال هاى گذشته به 15 هتل شكست. 
اينها يكى پس از ديگرى نشان دهنده پاى كار بودن 
ميراث فرهنگى در زمينه گردشــگرى به سهم خود 
بوده اســت اما وقتى تعصب كارشناسان برانگيخته 
مى شــود كه تيترهــاى غيرواقعى بيــن خبرهاى 
رســانه ها نمايان مى شــود، اى كاش به جاى بازى 
با كلمات و عناوين گردشگرى، واقع گرايانه ريشه 

مشكالت را در جاى واقعى پيدا مى كرديم. 

ردپاى مديريت گردشگرى تنها در ميراث فرهنگى نيست 

پراكندگى مديريتى 
ترمز توسعه گردشگرى 
■ پيشنهاد تشكيل كميته بحران بهانه سهم خواهى هاى شخصى شد

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد 

به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.
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