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يادداشت روز

2

كروناى همدان زودتر از چين!
1- به ظاهر كرونا بيمارى كشــنده اى است كه در 
سال 2020 و در روزهاى اخير از چين شيوع پيدا كرده 
و همــه جهــان را تهديد مى كند و كشــورها هر يك 
تدابيــرى را براى مهار اين بيمــارى در مرزهاى خود 

انديشيده اند...

يادداشت

5

شناخت كانديداها آسان تر شد
  با اعالم نتايج رسيدگى به اعتراضات كانديداهاى رد 
صالحيت شــده و عدم احراز صالحيت از طرف شوراى 
نگهبان و در شرايطى كه كمتر از 10 روز تا شروع رسمى 
تبليغات انتخاباتى مانده اســت، مردم استان در حوزه هاى 

انتخابيه 9 گانه كانديداهاى خود را شناختند...

يادداشت ميهمان

3

شهر خالق در همدان 
 تاكنون واژه «شهر خالق» به گوشتان خورده است؟ 
به نظر شــما شــهر خالق چگونه تعريف شــده و چه 
ويژگى هايى دارد؟ ايده شــهر خــالق مبحثى جديد در 
حوزه مديريت و برنامه ريزى شــهرى است و بر ارتقاى 

كيفيت زندگى شهروندان تأكيد دارد...

ميراث فرهنگى در مجلس دهم وزارتخانه شد

 براى گردشگرى همدان 
آبى گرم نشد

اطالعيه

شركت توليدى صنعتى فيلتر سركان

شــركت توليــدى صنعتــى فيلتــر ســركان در نظــر دارد  نســبت بــه ارزيابــى و انتخــاب پيمانــكاران داراى صالحيــت بــه منظور 
دعــوت در مناقصــه عمليــات دســتمزدى و در برخــى آيتــم هــا بــا مصالــح ، تهيــه و اجــراى كارهــاى ابنيــه ، مرحلــه نــازك 
كارى شــامل گــچ كارى ، اجــراى كاشــى ســرويس هــاى بهداشــتى ، ســراميك كــف واحــد هــا ، ســنگ فــرش ، ســنگ راه 
ــا زيربنــاى 600   مترمربع(ســه طبقــه ) را بــه  پلــه ،  نماســازى ، تهيــه و اجــراى فــوم بتــن و فالشــينگ ســاختمان ادارى ب

پيمانــكاران ذيصــالح واگــذار نمايــد.
 لــذا از كليــه شــركت ها و پيمانــكاران داراى شــرايط زيــر دعــوت مى نمايــد تــا تاريــخ 21 بهمــن مــاه ســال جــارى  نســبت 
بــه دريافــت مــدارك بــه آدرس تويســركان كيلومتــر 7 جــاده كنــگاور شــركت توليــدى صنعتــى فيلتــر ســركان مراجعــه 
ــت ادارى روز  ــان وق ــا پاي ــر ت ــل) و تســليم قيمــت پيشــنهادى  حداكث ــه كام ــاز (رزوم ــورد ني ــدارك م ــه م ــد. ارائ فرماين
ــراى متقاضيــان ايجــاد  پنجشــنبه 24 بهمــن مــاه ســال جــارى مــى باشــد. ارائــه مــدارك و ســوابق هيچگونــه حقــى را ب
نخواهــد كــرد. پاكــت هــاى پيشــنهاد قيمــت در روز پنجشــنبه  بعدازظهــر مــورخ 24 بهمــن مــاه در محــل كارخانه بازگشــايى 

خواهــد شــد.
مدارك مورد نياز جهت شركت در مناقصه: 

1- ارائه مدارك مبنى بر حداقل 3 تا 5 سال فعاليت مناسب در زمينه هاى ياد شده؛
ــت شــركت  ــراى ســال هاى فعالي ــاد شــده ب ــاى ي ــى در زمينه ه ــور اجتماع ــازمان كار و ام ــت از س ــد صالحي ــه تأئي 2- ارائ

ــار در ســال 98 و99) ــل داراى اعتب (حداق
3- ارائه تصوير اساسنامه و آگهى ثبت شركت و روزنامه رسمى

4- ارائه گواهى بانكى مبنى بر اعتبار حساب بانكى شركت
5- ارائه تصوير حداقل سه قرارداد با سازمان هاى معتبر در زمينه هاى ياد شده همراه با گواهى حسن انجام كار.

* آدرس دريافت و  تحويل مدارك: تويسركان - كيلومتر 7 جاده كنگاور شركت توليدى صنعتى فيلتر سركان
جهت هماهنگى بازديد از محل پروژه با شماره تلفن 08134731119 تماس حاصل فرماييد.

 معاون امــور عمرانــى فرماندارى 
ماليــر از افتتــاح و بهره بــردارى 23
پروژه عمرانــى در بخش زند مالير در 
چهارميــن روز از ايام ا... دهه فجر خبر 
داد و گفت: مجموع اعتبار هزينه شــده 
بــراى ايــن طرح ها 6 ميليــارد و 710

ميليون تومان است. 
حسين فارســى افزود: ديروز با حضور 
فرماندار و جمعى از مســئوالن اجرايى 
شهرستان، زيرگذر زكات شهر زنگنه به 
همت شهردارى اين شهر با اعتبار 850
ميليون تومان و عمليات آبخيزدارى در 
محدوه سد كالن و عمليات بيولوژيك 
ســد كالن با اعتبار يــك ميليارد و 50
ميليــون تومان با تــالش منابع طبيعى 

افتتاح مى شود. 
به گزارش فــارس، وى از بهره بردارى 
از طرح بهسازى و آســفالت روستاى 
پيروز، همزمــان با پروژه جدول گذارى 
روســتاى زنگنه ســفلى و ساخت پل 
روستاى گلپرآباد به همت بنياد مسكن 

و دهيارى هاى بخش زند در مجموع با 
اعتبــار 670 ميليون تومان در چهارمين 

روز از ايام ا... دهه فجر خبر داد. 
 افتتــاح 9 طرح كشــاورزى 

اسدآباد 
شهرســتان  جهادكشــاورزى  مديــر 
اسدآباد از افتتاح و بهره بردارى 9 طرح 
كشاورزى به مناسبت دهه فجر در اين 
شهرســتان خبر داد و گفت: اين تعداد 
طرح در حوزه كشــاورزى با اعتبارى 
افزون بــر 11 ميليــارد و 530 ميليون 
ريــال در دهه فجر در حــال افتتاح و 

بهره بردارى است. 
ــگ  ــقراط بيرن ــنا، س ــزارش ايس ــه گ ب
بــا اشــاره بــه واحــد پــرورش دام 
در  داشــتى  گوســفند  رأســى   136
ــوان يكــى  ــه عن ــاد ب روســتاى جنت آب
از طرح هــاى افتتاح شــده شهرســتان 
ــا  ــن طــرح ب ــزود: اي در دهــه فجــر اف
ــر  ــراى 2 نف ــال ب ــارد ري ــار 3 ميلي اعتب
شــغل ايجــاد كــرد كــه از اعتبــار 

ــارد و 400 ــر 2 ميلي ــزون ب ــرح، اف ط
ــارات و  ــل اعتب ــال از مح ــون ري ميلي
تســهيالت اشــتغال روســتايى و مابقــى 
از محــل آورده مالــك طــرح بــوده 

ــت.  اس
وى با اشاره به 2 طرح راه بين مزارع در 
2 روستاى پيرشمس الدين و موسى آباد 
به قاســم آباد با اعتبارى افزون بر 930

ميليون ريــال از محل اعتبــارات ملى 
به عنــوان ديگر طرح هاى در دســت 
بهره بــردارى شهرســتان در دهه فجر 
خاطرنشان كرد: كانال انتقال آب طويالن 
سفلى با اعتبار 3 ميليارد و 400 ميليون 
ريال در ايــن ايام مبارك افتتاح خواهد 

شد. 
 افتتــاح و كلنگ زنى 6 پروژه 

عمرانى 
مدير توزيع برق شهرســتان هاى رزن و 
درگزين از افتتاح و كلنگ زنى شــش 
پــروژه عمرانــى در ايام دهــه فجر و 
53 پروژه برق رســانى به متقاضيان با 

اعتبارى افزون بر شــش ميليارد تومان 
خبر داد. 

كــرد:  اظهــار  باللى مقــدم  مازيــار 
ميهــن  خدمتگــزاران  بــا  همــگام 
ــراى  ــش را ب ــزم خوي ــه ع ــالمى ك اس
برافراشــته  و  كشــور  ســربلندى 
جمهــورى  مقــدس  پرچــم  شــدن 
ــه  ــى صادقان ــا تالش ــران ب ــالمى اي اس
و همتــى بلنــد بــه كار گرفتــه انــد تــا 
چرخه هــاى توســعه و آبادانــى كشــور 
شــتاب گيــرد، توزيــع بــرق شهرســتان 
ــاح  ــا افتت ــتا ب ــن راس ــز در اي رزن ني
پــروژه  چنديــن  از  بهره بــردارى  و 
خواهــد  توســعه  ايــن  در  ســهمى 

داشــت. 
وى افزود: پرسنل اين مديريت با هزار و 
187 كيلومتر خط فشــار متوسط و 613

كيلومتر خطوط فشــار ضعيــف و هزار 
و 368 دســتگاه ترانســفورماتور وظيفه 
خدمت رسانى به 46 هزار و 796 مشترك 

را در اين شهرستان به عهده دارد.

در چهارمين روز از ايام دهه فجر انجام مى شود

افتتاح پروژه هاى عمرانى در 3 شهرستان

استمرار و تحقق 
آرمان هاى انقالبى 

از ديدگاه رهبر انقالب 
اسالمى 

زاويه ديد 
مردم به 

آرمان هاى 
انقالب

برگزيدگان چهاردهمين جشنواره شعر فجر معرفى شدند

تقدير از شاعر ماليرى در جشنواره پرحاشيه
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

كروناى همدان زودتر از چين!
 1- به ظاهر كرونا بيمارى كشــنده اى اســت كه در سال 2020 و 
در روزهاى اخير از چين شــيوع پيدا كرده و همه جهان را تهديد مى 
كند و كشــورها هر يك تدابيرى را براى مهار اين بيمارى در مرزهاى 

خود انديشيده اند.
در همدان هــم برنامه هاى جمعــى به ويژه برنامه هاى جشــنواره 
گردشگرى براى پيشگيرى يا به بهانه كرونا تك تك لغو مى شوند تا 

اهميت جان مردم همدان براى همگان روشن شود!
2- كرونــا اقتصاد چين و جهان را هــم هدف قرار داده و تعطيلى ها 
و توجه به درمان و... همه از زيان اقتصادى شــديد كشورهاى درگير 

حكايت دارد.
همدان هم از اين زبان ها بى تاثير نيست و لغو جشنواره ايران باشكوه 
كه قرار بود با حضور چينى ها و در ســال نوى چينى برگزار شــود، 

نمونه اى از اين زبان ها است. 
3- كرونا مناسبات كشورها به خصوص با چين را هم تحت تاثير قرار 
داده و اين كشور از ايران به دليل كمك ها تشكر كرده است. كمكهايى 

كه براى ايران نيز سودآورى داشته است.
افزايش پروازها به چين از ايران براى انتقال چينى ها به وطن از همه 
جاى دنيا در شــرايطى كه همه شركتها از پذيرش چينى ها سرباز مى 
زنند ، نمونه اى از اين كمك ها به قصد ســود بيشــتر است.البته اگر 
فرودگاه همدان اين توان را داشــت حتمــا در اين اقدام خيرخواهانه 

مشاركت مى كرد!
4- ســودجويى ايرانى از بحرانها باز هم گل كرده و در شــرايطى كه 
هنوز كرونا به ايران نيامده برخى با هجوم به سايتهاى فروش اينترنتى 
تمام ماســك ها را خريدارى و قصد صادرات داشــته و برخى براى 

فروش گران در بازار داخلى برنامه ريزى مى كنند.
همدان هم هنوز مرحله اســتفاده از ماسك فرانرسيده و نياز به ماسك 
مشــاهده نشده اســت اما اين دليلى بر نخريدن براى استفاده در روز 

مبادا نمى شود!
5-كرونا باعث شــد تا چين در ده رو يك بيمارستان هزار تختخوابى 
بسازد و توانايى مديريت پروژه ، مديريت زمان و مهندسى خود را به 

رخ جهانيان بكشد.
البته اين مهندســان قبال در همدان پروژه هايى مانند برج را اجرا كرده 
و مهارت آموزى كرده بودند وگرنه نمى توانســتند به اين ســرعت 
بيمارســتان بســازند. هر چند بهتر بود در بيمارستان اكباتان كه چند 
ســالى ديگر نياز به زمان براى اتمام پروژه و فرا رســيدن زمان بهره 
بردارى دارد، براى كسب تجربه بيشترى در مديريت تاخير در پروژه، 

همت مى كردند.
6- كرونا 2020 به همدان نيامده وشايد با تدابير اتخاذ شده هيچ وقت 
هم نيايد اما به مفهومى ديگر كرونا در ســال 2019 وارد همدان شد و 

تاثير آن همچنان باقى است.
پس از رويدادهاى همدان 2018ركود حاكم بر همدان به خصوص در 
حوزه هاى گردشــگرى ، همان ركودى است كه اكنون در دنيا پس از 
شيوع كرونا حاكم شده است و همدان از اين جهت زودتر از همه دنيا 

كرونا گرفت تا اقتصاد آن از 2018 بيش از اين منتفع نشود.
7- شهردارى تهران پيشنهاد ميزبانى اجالس جهانى سازمان گردشگرى 
در سال 2021 را داده است، اجالسى كه در سال 2018 در همدان اجرا 
شد و بعد از آن، همدان، گويى به خواست عده اى به كرونا دچار شد.

كروناى همدان قابل درمان اســت و نياز بــه تحقيق و پژوهش براى 
ســاخت دارو هم نــدارد ، راه درمان اين كرونا بازگشــت به مديران 

جسور و با برنامه و با شناخت از حوزه هاى موثر جهانى است.
تا زمانى كه در همدان مديران جســور و كاربلد كنار باشــند ، كرونا 
درمان نخواهد شــد و مديران ترسو كرونا را بهانه اى براى پاسدارى 

از ركود خواهند كرد.

براى نخستين بار در كشور؛
مقاوم ترين دريچه هاى چدنى در همدان توليد شد

 نوعى از دريچه هاى آدم رو و آب گير در يكى از صنايع همدان براى نخســتين بار در 
كشور طراحى و توليد شد كه مى تواند 2 برابر بارِ حدمجاز استاندارد را تحمل كند.

مديركل اســتاندارد همدان در اين باره داشــت: دريچه هــاى آدم رو و آب گير (كالس 
C250) در حاشيه جداول خيابان ها كاربرد دارد.

محمد مددى به ايرنا گفت: شركت ذوب ريزان همدان در سال 1394 براى نخستين بار در 
كشور موفق به دريافت نشان ملى استاندارد ايران براى توليد دريچه هاى آدم رو و آب گير، 

براى مناطق تردد وسايل نقليه و پياده رو شد. 
وى خاطر نشان كرد: اين شركت به تازگى با طراحى به وسيله نرم افزارهاى طراحى و تحليل 

اســتاتيكى و ديناميكى، توانســت وزن دريچه هاى چدنى را كاهش داده و ظرفيت تحمل 
بار آن كه مطابق استاندارد بايد 250 كيلونيوتن باشد را تا 500 كيلونيوتن افزايش بدهد.

مديركل اســتاندارد استان همدان با تأكيد بر اينكه دريچه هاى آدم رو و آب گير بايد داراى 
ايمنى كافى مطابق با اســتاندارد باشــند افزود: در صورتى كه از محصوالت غيراستاندارد 

استفاده شود، موجب خسارات جانى و مالى به مردم كشور مى شود.
مددى گفت: رعايت استانداردها در شكوفايى و پويايى اقتصاد كشور نقش مؤثرى دارند و 
سازمان ملى استاندارد ايران در سال رونق توليد همراه و هميار توليدكنندگان است و آنها 

را به سمت ارتقا و بهبود كيفيت هدايت مى كند. 
وى يادآورى كرد: افزايش كيفيت و رعايت استاندارد مى تواند عالوه بر رونق بازار داخلى 

از ورود كاالهاى غيرضرورى خارجى نيز ممانعت كند.

سى وهشتمين جشنواره فيلم فجر 
در همدان افتتاح شد

■ 19 فيلم جشنواره فيلم فجردر همدان اكران مى شود

سال آينده بهسازى روستاى ملحمدره 
به اتمام مى رسد

 بخشدار مركزى اســدآباد از اتمام بهسازى صد درصدى روستاى 
توريستى و گردشــگرى ملحمدره معروف به ماسوله غرب كشور در 

سال آينده خبر داد. 
ســليمان نظرى دوســت در گفت و گو بــا همدان پيام بــا بيان اهميت 
روستاهاى گردشگرى اســدآباد براى رونق اين شهرستان گفت: در 2
ســال گذشته براى بهسازى روستاى گردشــگرى ملحمدره 3 ميليارد 
تومان از محل اعتبارات دولتى براى سنگ فرش، ديوارچينى و بهسازى 

روستا هزينه شده است. 
 نظرى دوســت افزود: پيش بينى مى شود براى تكميل بهسازى روستاى 
گردشــگرى ملحمدره يك ميليارد تومان ديگر نيز بودجه نياز باشــد، 
درحال حاضرنيز در اين روستا 5 خانه بوم گردى و يك مجتمع تفريحى 

به مرحله بهره بردارى رسيده است. 
نظرى دوست با اشاره به اينكه رونق صنعت سبز گردشگرى در دستور 
كار بخش بخشدار مركزى است تصريح كرد: طرح توسعه و مطالعاتى 
مناطق گردشــگرى عالوه بر روســتاى ملحمدره در مناطق ديگرمانند 
دربند، بوجين، خنداب و قاســم آباد آغاز شده و به محض آماده كردن 

زيرساخت ها به مناطق گردشگرى بخش اضافه مى شوند. 
وى گريــزى هم به طرح هاى عمرانى بخش زد و گفت: امســال براى 
بهســازى و جدول گذارى معابر روستايى افزون بر 1. 5 ميليارد تومان 
هزينه شده است كه اين اعتبارات از محل بودجه دهيارى ها هزينه شده 
اســت.  نظرى دوست افزود: امســال معابر 10 روستاى بخش مركزى 
آســفالت شده است و با شروع فصل بارندگى و سرماى هوا، آسفالت 
مابقى معابر روســتايى به بعد از فصل ســرما موكول شده است.  وى 
در بخــش ديگرى از افتتاح و بهره بردارى 57 پروژه عمرانى در بخش 
مركزى و شــهر اسدآباد به مناســبت دهه فجر خبر داد و گفت: پروژه 
عمرانى، خدماتى، كشــاورزى، پزشكى و فرهنگى با اعتبارى افزون بر 
يك ميليارد و 300 ميليون تومان در بخش مركزى و شــهر اسدآباد در 

دهه فجر افتتاح مى شود. 

رونمايى كتاب «هفتادودومين غواص» 
خاطرات فرمانده گردان غواصى

 همزمان با چهارميــن روز از ايام دهه فجر كتاب «هفتادودومين 
غواص» خاطــرات فرمانده گردان غواصى جعفر طيار جانباز «كريم 
مطهرى» به قلم «حميد حســام» باحضور مسئوالن استانى در همدان 

رونمايى شد.
به گزارش ايســنا، مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
اســتان همدان در آئين رونمايى، با اشاره به اينكه از نوشتن و چاپ 
اين كتاب بسيار خرســندم، اظهار كرد: بچه هاى غواص وقتى لباس 
غواصى مى پوشيدند، ترس را مى ترساندند. جنگ در آب كار ساده اى 
نيست و قشنگى كار بســيج را لباس غواصى در جنگ هاى دريايى 

نشان داده و اين لباس غواصى يك درجه و مدال است.
مهدى ظفرى با بيان اينكه رزمندگان كســانى هستند كه صدها دليل 
براى نيامدن به جبهه داشــتند اما به يك دليل يعنى «عاشقى» پاى كار 
آمدنــد، افزود: كتاب «هفتادودومين غواص» قصه فرد نيســت بلكه 
توصيف يك انديشه و حرف دل همه غواص ها است. سردار حميد 
حســام با دل و روح معنوى اين كتاب را نوشته و او بايد در استان 

تبديل به صدها نويسنده پاكدامن و قلمدار شود.

زمينه صدور بارنامه براى وانت بارهاى 
همدان فراهم نيست

 زمينه صدور بارنامه براى وانت بارهاى اســتان فراهم نشده است 
و از اين رو پليس از تردد اين خودروها درصورت نداشــتن بارنامه 

جلوگيرى نمى كند.
رئيــس پليس راه همدان گفت صــدور بارنامه بــراى وانت بارها و 
ممنوعيت تردد آنها درصورت نداشــتن صــورت وضعيت، در گام 

نخست نيازمند فراهم كردن زيرساخت هاى الزم است.
رضا عزيزى به ايرنا گفت: براى اين كار ابتدا بايد زمينه صدور بارنامه 
در روستاها را فراهم كرد در غير اين صورت نمى توان انتظار داشت 
پليس جلوى تردد خودرويى را كه از روستا اقدام به بارگيرى گندم، 

احشام يا ديگر كاال كرده، سد كند.
وى اظهار كرد: شــايد اجراى اين طرح بــراى وانت بارهايى كه بين 
اســتانى تردد دارند امكان پذير باشــد اما براى درون استان هم اينك 

قابل اجرا نيست.
عزيزى ادامه داد: بنابراين تا زمان فراهم نبودن زيرســاخت ها پليس 

رانندگان وانت بارهاى بدون بارنامه را اعمال قانون نمى كند.
مديــركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى همدان پيش تر در جلســه 
كميســيون مباره با قاچــاق كاال و ارز اســتاندارى از اجراى طرح 
ســاماندهى وانت بارها از اول بهمن ماه امســال خبر داده و تحويل 
ســوخت را نيز منوط به دريافت بارنامه و ميــزان پيمايش خودرو 

كرده بود.

1- تهران پس از 3 ســال راه همدان را مى رود. گويا شهردارى تهران 
پيشــنهاد ميزبانى اجالس جهانى گردشــگرى UNWTO در سال 
2021 در تهران را داده اســت تا گردشــگرى اين شهر را با اين اقدام 
تقويت كند. گفتنى است همدان سال 2018 به پيشنهاد مديريت وقت 

شركت عليصدر ميزبان اين اجالس بود.
2- رســانه هاى بدون مجوز فعال در عرصه انتخابات استان در حال 
افزايش هســتند. گويا نظارتى بر اين موضوع نيســت. گفتنى است 
بهره  بــردارى از پايگاه هاى بدون مجوز و لوگوهاى تعطيل شــده در 

استان براى تبليغات يا وعده تبليغ داوطلبان مشاهده شده است.
3- چالش اعالم اموال و دارايى داوطلبان در حال فراگير شدن است. 
گويا برخى داوطلبان با استقبال از اين چالش اموال و دارايى هاى خود 
را اعالم كرده اند. گفتنى است برخى موارد اعالمى از سوى داوطلبان 

به عنوان محل درآمد، جاى تامل و بررسى دارد.
4- انتشار ليست دوم اصولگرايان قطعى شده است.گويا جبهه پايدارى 
بر انتشار ليست دوم تاكيد كرده است.گفتنى است قرار است اشتراكات 

اين ليست با ليست ائتالف اصلى اصولگرايان زياد باشد.
5-يك حزب اصالح طلب خواســتار برگزارى همه پرسى از رئيس 
جمهور شــده است. گويا اين درخواست براى تفسير اصل 99 قانون 
اساسى، از سوى حزب اتحاد ملت ارائه شده است. گفتنى است تفسير 
فعلى شــوراى نگهبــان از اين اصل كه در حال اجرا اســت، نظارت 

استصوابى است.

 سى وهشــتمين جشــنواره فيلم فجر در 
همدان با برگزارى آئيــن افتتاحيه در همدان 

آغاز به كار كرد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان با اشاره 
به اين كه اين برنامه سرآغاز اجراى يك بسته از 
برنامه هاى شاد و پر نشاط در طول يك هفته در 
همدان است اظهاركرد: سى و هشتمين جشنوار 
فيلم فجر همزمان با تهران با اكران 19 فيلم در 

همدان برگزار مى شود.
احمدرضا احســانى افزود: اكــران فيلم هاى 
جشنواره فجر در 2 سالن سينما فلسطين و يك 

سالن سينما قدس انجام مى شود.
بــه گزارش فــارس، وى عنوان كــرد: اكران 
فيلم ها در 3 سانس 10 صبح ويژه دانش آموزان 
به صورت رايگان و دو ســانس 17 و 19:30

ويژه عموم با تهيه بليت صورت مى گيرد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان با 
هنرمندان  به ويژه  هنرمندان  اين كه  به  اشاره 
ســينما همه عمر خود را براى خلق آثارى 
كه بــه طرح دغدغه هاى مــردم مى پردازد 
گذاشــته اند، گفت: آثــارى كه اين عزيزان 
در دوران انقالب، جنگ و سازندگى خلق 
كردنــد كمتــر از جنگيــدن و ايثارگرى و 

نيست. رشادت 
احسانى با اشاره به دستور معاون سياسى امنيتى 
استاندار همدان مبنى بر اجراى برنامه هاى مفرح 
و بانشاط تأكيد كرد: اجراى نمايش هاى متنوع، 
برگزارى  عكــس،  نمايشــگاه هاى  برگزارى 
جنگ شــادى در همه شهرســتان هاى استان، 

برگزارى كارگاه ايده تا اجرا، آئين نكوداشــت 
پيشكســوتان، جشــنواره موســيقى سنتى و 
بيســت وچهارمين جشــنواره ادبى استان در 
فامنين از جمله برنامه هايى اســت كه در اين 

ايام برگزار مى شود.
وى با اشــاره به اين كه 38 اكــران فيلم ويژه 
جشــنواره فيلم فجر نيز در اين مدت خواهيم 
داشت: گفت براى نخســتين بار پس از اكران 
فيلم در ســانس 19:30 نشست نقد و بررسى 
فيلم هاى اكران شده را باحضور برخى عوامل 

فيلم ها خواهيم داشت.

احســانى تصريح كرد: به دليــل حجم باالى 
برنامه ها برگزارى جشنواره موسيقى استان نيز 

به ابتداى اسفندماه موكول شد.
معاون سياســى امنيتى استاندار همدان در اين 
مراســم گفت: به مديركل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى ابالغ كرده ام در اين ايام برنامه هاى 
شاد و مفرحى به منظور تزريق نشاط و اميد به 

جامعه برگزار كند.
مصطفــى آزادبخت با اشــاره به اين كه پخش 
فيلم هــاى راه يافته بــه جشــنواره فيلم فجر 
همزمان با تهران در همدان اتفاق بسيار خوبى 

است كه از نگاهى عادالنه حكايت دارد گفت: 
هنرمندان ما نقــش و وظيفه مهمى در جامعه 

برعهده دارند.
آزادبخت با اشــاره به اين كه در اسفندماه نيز 
انتخابات مجلــس را در پيــش داريم گفت: 
هنرمنــدان با اســتفاده از ظرفيت هنرى خود 
مى تواننــد مــردم را  تشــويق به حضور در 

انتخابات كنند.
در ادامــه اين مراســم از برخــى هنرمندان و 
عكاسان استان تجليل به  عمل آمد و در پايان 

نيز فيلم 23 نفر براى ميهمانان اكران شد.

برابــر  N١H١چنديــن  آنفلوآنــزاى   
خطرناك تر از كروناويروس بود اما با مديريت، 
اين بيمارى از اســتان رخت بر بست؛ بنابراين 

مردم نگران كروناويروس نباشند.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى ابن سينا در 
كارگروه ســالمت و امنيت غذايى شهرستان 
همدان، بيــان كرد: در جملــه اى خواندم كه 
بزرگ ترين آتش سوزى دنيا را در ابتدا مى توان 
با يك ليوان آب خامــوش كرد و در مواجهه 
با بيمارى هاى ويروســى نيز در ابتدا مى توان 

جلوگيرى كرد.
به گزارش ايســنا، رشيد حيدرى مقدم با بيان 
اينكه كروناويروس ابعاد نامشخصى دارد، تأكيد 
كرد: سه اپيدمى در زمينه بيمارى هاى ويروسى 
در دنيا ايجاد شــده كه نخستين آن در كشور 
چين باعنوان سارس بود، ديگرى بيمارى مرس 
نام دارد كه از شــتر منتقل شده بود و 850 نفر 
تلفات داشت و به تازگى كروناويروس باعنوان 
2019 كه از خفاش منتقل شده و تا امروز 429

نفر كشته داده است.
وى ادامــه داد: تفاوتــى كــه كروناويروس با 
ســاير بيمارى هاى فوق دارد، در اين اســت 
كه قدرت بيمارى زايى و انتشــار بااليى دارد 
اما مرگ وميرش پايين اســت به طورى كه تنها 

2درصد كشته دارد.
 شايد كروناويروس سالح بيولوژيك 

و يا ويروسى دست ساز باشد
وى ادامــه داد: احتمال اينكــه كروناويروس 

سالح بيولوژيك و يا ويروسى دست ساز باشد 
وجود دارد به طورى كه بيش از 22 كشور دنيا به 
آن آلوده شــدند و تاكنون فرد غيرچينى كشته 
نشده است؛ درواقع از 20 هزار نفر فرد آلوده، 
428 فوتى در چيــن بوده و يك نفر خارج از 

چين بوده است.
حيدرى مقــدم با بيان اينكــه در دوره اى قرار 
داريم كه جنگ هاى فيزيكال به پايان رسيده و 
در بستر هوش مصنوعى در حال حركت است، 
تصريح كرد: براى اينكه از بحران ها عبور كنيم 
بايد به ابزارهايى متوسل شويم تا بتوانيم از اين 
بحران ها عبور كنيم. جهاد ما در حوزه سالمت 
است و همه كسانى كه در بيمارستان ها هستند، 

سربازان و جان فدائيان ملت شده اند.
وى با اشــاره به اينكه 110 ميليون نفر معادل 
يك ونيم برابر جمعيت ايران در چين قرنطينه 
هســتند كه تأمين آب، دارو و غذاى اين افراد 
به قدرى سنگين است كه مى تواند يك كشور 
را ساقط كند، تأكيد كرد: بايد از تمام پتانسيل ها 

براى روى پا نگهداشتن استان استفاده كنيم.
از  ســخت ترى  شــرايط  مــا   

كروناويروس در استان داشتيم
رئيــس دانشــگاه علوم پزشــكى ابن ســينا 
خاطرنشــان كرد: خوشبختانه با اطمينان اعالم 
مى كنيم سيســتم بهداشــت و درمان كشور ما 
جزو بهترين سيســتم بهداشتى دنيا است و ما 
از سطح خانه بهداشت روستايى تا كلينيك هاى 
بيمارســتانى مى توانيم جلــوى اين بيمارى را 

بگيريم. ما شرايط سخت ترى از كروناويروس 
در استان داشتيم و آن هم آنفلوآنزا بود كه همه 

سيستم را مديريت كرديم.
وى بــا بيان اينكــه از نظر تأميــن دارو هيچ 
دغدغه اى نداريم، اعالم كــرد: كروناويروس 
نه تاكنون واكســنى دارد و نه عالمتى و تمركز 

جدى ما بر روى آموزش است.
حيدرى مقدم بيان كرد: بيمارســتان سينا براى 
بزرگساالن و بيمارستان بعثت براى كودكان با 
200 تخــت در حالت آماده بــاش قرار دارد و 
ما هيچ چالشــى نداريم و بدبينانه ترين حالت 

ممكن را متصور مى شويم.
وى تصريح كرد: اســتراتژى كشور اكنون در 
حالت بدبينانه است و با اين حال تاكنون هيچ 
موردى از اين ويروس در كشور گزارش نشده 
اما 7 مورد مشكوك گزارش شده كه هيچ كدام 

تأييد نشده است.
 آمادگى صددرصدى داريم

رئيس دانشگاه علوم پزشــكى ابن سينا با بيان 
اينكه بايد آمادگى صددرصدى داشــته باشيم، 
تصريح كرد: در اســتان به همدلى و همگرايى 
نياز داريم و همه زيرساخت ها بايد كمك كرده 
و احساس مسئوليت اجتماعى كنند به طورى كه 

ائمه جمعه و جماعات بايد در كنار ما باشند.
وى با بيان اينكه تمركز ما بر پيشگيرى است و 
تا جايى كه از دست ما برآيد پيشگيرى خواهيم 
كــرد، ادامــه داد: به عنوان يــك اتفاق خوب 

آنفلوآنزا را در استان مديريت كرديم.

حيــدرى مقدم يادآور شــد: شست وشــوى 
دست ها از اهميت ويژه اى برخوردار است از 
اين رو ادارات بايد زنگ شست وشوى دست ها 
را در ادارت برگزار كنند تا به نوعى پيشگيرى 
شــود همچنين لزومى ندارد وقتى به جلسه اى 
مى رويد با همه دست داده و ديده بوسى كنيد.

وى اظهار كرد: در سيستم هاى ادارى به ويژه در 
آموزش وپرورش كودكى كه عالئم بيمارى را 
دارد نبايد به مدرسه برود و كارمندان بيمار به 
ادارات نروند و اگر عالئمى خارج از آنفلوآنزا 
دارند حتما به مراكز درمانى ارجاع داده شوند.

ابتال  از  جلوگيرى  در  كمكى  ماسك   
به بيمارى نمى كند

اين مقام مسئول درباره تأثير ماسك در كاهش 
و يا پيشــگيرى از بيمارى نيز گفت: ماســك 
كمكــى در جلوگيرى از ابتــال به اين بيمارى 
نمى كنــد و خيلى مؤثــر نيســت، از اين رو 

حساسيت به خرج ندهيد.
وى با بيان اينكه خوشبختانه اطالعات بهداشتى 
مــردم باال رفته و مى دانند كه با اســتراحت و 
نوشيدين مايعات بهبود مى يابند، به مردم تذكر 
داد: اطالعات را از مراجع غيرمجاز نپذيريد و 

از منابع رسمى پيگيرى كنيد. 
وى خطاب به رســانه ها نيــز اعالم كرد: تمام 
تالش خــود را بــراى ايجاد فضــاى روانى 
ســالم قرار دهيد، ما اطالعات تلفنى به كسى 
نمى دهيــم و در هر دانشــگاهى ســخنگوى 

خاصى وجود دارد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان:

آنفلوآنزاى N١H1 چند برابر خطرناك تر از كروناويروس بود

971 هزار همدانى 
تحت پوشش بيمه سالمت

■ پرداخت 90 درصد هزينه هاى درمانى 
بيماران خاص

 مديركل بيمه ســالمت استان همدان با اشاره به 
پوشــش 56 درصدى جمعيت شهرى و روستايى 
استان همدان توسط بيمه ســالمت گفت: تاكنون 
971 هزار نفر در اســتان همدان تحت پوشش بيمه 
سالمت قرار گرفته اند كه از اين تعداد 605 هزار نفر 

از روستائيان هستند.
ســعيد فرجى با بيان اينكه الكترونيكى شــدن نظام 
ســالمت اســتان از مهم ترين اقدامــات پيش رو 
اســت، تصريح كرد: يكــى از عمده ترين اقدامات 
صورت گرفتــه در اين حوزه پيروى از قانون دولت 
الكترونيــك در نظام پزشــكى بــه منزله مديريت 

هزينه ها و ساماندهى امور است.
به گزارش ايســنا، وى خاطرنشــان كرد: در حوزه 
الكترونيكى شــدن بايد توجه ويــژه اى به 4 محور 
استحقاق سنجى، نسخه نويسى الكترونيك، رسيدگى 
مكانيزه و ارجاع الكترونيكى داشته باشيم تا بتوانيم 

در اين مهم موفق عمل كنيم.
فرجى با اشــاره به وضعيت متوسط استان همدان 
در بحث نسخه نويسى الكترونيكى گفت: تاكنون در 
شهر همدان 24 پزشك در اين طرح مشاركت داشته 
و نسخه هاى خود را به صورت الكترونيكى ارجاع 
مى دهند اما عدم همراهى و همكارى پزشــكان و 
نبود زيرساخت هاى الزم مانع از پوشش حداكثرى 

طرح در همدان شده است.
مديركل بيمه سالمت استان همدان افزود: مشكالت 
نرم افزارى، نبود فرهنگ الزم در اســتفاده از طرح، 
نگرانى پزشكان ار مسائل مالى و مالياتى و زمان بر 

بودن، استفاده از طرح را ُكند كرده است.
وى از ناموفق بودن اســتان همــدان در ارجاعات 
الكترونيكــى خبــر داد و تصريح كــرد: در حوزه 
رسيدگى مكانيزه همدان جزو 10  شهر برتر كشور 
بوده و 74 درصد در سامانه سپاس ثبت نامى داشته 
ضمن اينكه اگر پوشش خود را به باالى 75 درصد 

برساند مى تواند در گروه A قرار گيرد.
فرجى بيان كرد: ســاالنه ببين 300 تا 320 ميليارد 
تومان بودجه ســازمان اســت كه با پرداخت 200

ميليارد تومان يارانه بيمه ســالمت به مراكز درمانى 
و دانشــگاه علوم پزشكى ابن ســينا به منظور ارائه 

خدمات بهتر و جامع تر روبه رو هستيم.
وى با بيان اينكه ساالنه 20 تا 30 درصد مراجعات 
پزشكى و تشخيصى و تصويربردارى غيرحضورى 
است، يادآور شد: بايد جلوى مراجعات غيرضرورى 
و هزينه هايــى كه دربردارد، گرفته شــود و هدف 

اصلى ســازمان خريد راهبردى و مديريت هزينه ها 
و منابع است.

وى گفت: در پروژه الكترونيكى شدن اگر بيمارى 
بــه مراكز درمانى مراجعه كند، پس از آن با ارائه كد 
ملى تمام پيشينه پزشكى فرد ذخيره  شده و از اتالف 
وقت و خدمات اضافه جلوگيرى خواهد شــد كه 
اين برنامه در اســتان به صورت برگزارى دوره هاى 
آموزشــى براى پزشــكان در حال پيگيرى بوده و 
بيمارستان ســينا در همدان و بيمارستان قائم(عج) 
در اسدآباد به صورت آزمايشى اين طرح را به اجرا 

رسانده اند.
مديركل بيمه ســالمت اســتان همدان با اشاره به 
پرداخت مطالبات به مراكز طــرف قرارداد با بيمه 
سالمت، اعالم كرد: در سال 98 بيش از 60 درصد 
از مطالبات دانشــگاه علوم پزشــكى، خيريه ها و 
پزشكان را پرداخت كرده ايم، داروخانه ها نيز تا آبان 

با ارسال اسناد مطالبات را دريافت كرده ضمن اينكه 
پزشــكانى كه از طرح نســخه الكترونيكى استفاده 

كرده اند تا دى ماه دريافت مطالبات داشته اند. 
وى با بيان اينكه 11 هزار و 457 سرپرست خانوار 
يعنى 26 هــزار و 580 هزار نفر با اعضاى خانواده 
در اســتان از طريق دفاتر پيشــخوان درخواســت 
آزمون وسع داده اند كه دهك هاى 76 درصد از آنها 
مشخص شده است، افزود: براى 6 هزار و 693 نفر 

پيامك ارسال و دهك آنها ابالغ شده است .
فرجى خاطرنشــان كرد: در استان همدان 18 هزار 
نفر زيرپوشش درمان كميته امداد هستند كه بيمه 2
هزار نفر از اين افراد داراى همپوشانى بوده و بخشى 
هم براى شــركت در آزمون وسع مراجعه نكرده اند 
كه تقاضامنديم كســانى كه دفترچه ندارند، زودتر 
اقدام كنند زيرا بعــدا نمى توانيم هزينه هاى درمانى 

آنها را متقبل شويم.
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خبر يادداشت ميهمان

شهر خالق در همدان 
 تاكنــون واژه «شــهر خــالق» به 
گوشــتان خورده اســت؟ به نظر شما 
شهر خالق چگونه تعريف شده و چه 

ويژگى هايى دارد؟ 
ايده شهر خالق مبحثى جديد در حوزه 
است  شــهرى  برنامه ريزى  و  مديريت 
و بر ارتقاى كيفيت زندگى شــهروندان 
تأكيد دارد. فلســفه شــهر خالق اين 
است كه هميشه در يك شهر ظرفيت ها 

و اســتعدادهاى ويژه اى وجود دارد كه مديريت شــهرى با پرورش 
آنهــا مى تواند بر فرهنگ و اقتصاد آن شــهر اثر مثبت گذاشــته و 
موجب رونق آن شــود. اين ايده بر اين باور استوار است كه فرهنگ 
مى تواند نقش مهمى در نوسازى شهر داشته و با استفاده از خالقيت، 
موجبات رشد اقتصادى شهر را فراهم كند. در چنين شهرى فرهنگ 
و خالقيــت هم افزايى كرده و متمركز با هم تالش مى كنند تا صنايع 
خالق را ايجاد و تقويت كرده و به جذب ســرمايه و رشد اقتصادى 
شــهر بپردازند. بيش از 200 شهر در جهان توسط يونسكو به عنوان 
شــهر خالق ثبت شــده اند. اهميت اين موضوع شهرى به اندازه اى 
اســت كه در سال 2003 دانشگاه اوزاكاى ژاپن دانشكده اى با عنوان 

شهرهاى خالق تأسيس كرد. 
در ســال 2004 نيز يونسكو شبكه شهرهاى خالق را راه اندازى كرد 
كه تاكنون شهرهاى زيادى از سرتاسر جهان به آن پيوسته اند. از ايران 
نيز اصفهان و بندرعباس در بخش صنايع دســتى و هنرهاى مردمى، 
رشــت در بخش خوراك شناسى و شــيراز در بخش ادبيات به اين 
شبكه پيوسته  و به عنوان شهر خالق ثبت شده اند. همدان اما با اينكه 
ظرفيت هاى فراوانى براى رشــد دارد، گويى از اين قافله عقب مانده 
است، درحالى كه در همدان نيز مى توانيم از اين طريق گام هاى مهمى 

را در مسير رشد اقتصادى شهر برداريم. 
در ابتداى امر بايد شــهر خالق را به طور ويژه براى همدان تعريف 
كنيم. بايد توجه داشت كه صرف شهرخالق شدن نبايد مدنظر قرار 
گيرد بلكه بايد ظرفيت شناسى صورت گرفته و ببينيم در همدان چه 
ظرفيت هايى براى اين موضوع در اولويت است؟ درحال حاضر اتفاق 
نظرى در اين باره وجود نداشــته و نظرات متعددى مطرح مى گردد. 
به عنوان مثال عده اى معمارى را به عنوان ظرفيتى براى شــهر خالق 
شــدن همدان در نظر مى گيرند و عده اى گردشــگرى آن را. عده اى 
موسيقى همدان مدنظرشان است و تعدادى نيز ادبيات آن؛ درحالى كه 
بايد ظرفيتى را در نظر بگيريم كه به نوعى شــاخص همدان بوده و 
همدان در آن، سرآمد ساير شهرها باشد. اگر قرار باشد همدان را به 
عنوان شهر خالق ثبت كنيم بايد پس از ظرفيت سنجى، براى معرفى 
آن پس از ثبت نيز برنامه داشته باشيم. در سال 2018 همدان پايتخت 
گردشگرى آسيا بود اما آيا توانست از اين موقعيت بهره بردارى الزم 
را داشته باشد؟ شهر خالق يعنى اينكه همه سهيم باشند تا از ظرفيت 
موجود بهترين بهره بردارى انجام شــود. وقت آن اســت كه مردم، 
مديران، كارشناسان حوزه هاى مختلف و فعاالن مدنى، همگى دست 

به دست هم داده و يكپارچه در اين راستا تالش كنيم. 
همانطور كه گفته شــد فلسفه شهر خالق اين است كه ما بتوانيم از 
پتانســيل هايى كه در شهرمان داريم استفاده كنيم. شهر خالق 3 پايه 

دارد: اقتصاد، فرهنگ و مكان. 
بنابراين ابتدا بايد بر اســاس اين 3 مؤلفــه هرآنچه ظرفيت داريم را 
مشخص كرده و ميزان سهم هر ظرفيت در شهر را به جهت عموميت 
و مردمى بودن آن تعيين كنيم. يعنى بايد ببينيم ظرفيت معين شــده از 
منظر جغرافيايى و اقتصادى چه جمعيتى را پوشش مى دهد و از نظر 
فرهنگى مردم همدان تا چه اندازه با آن مأنوس هستند. به عنوان مثال 
اگر ظرفيتى مانند گردشــگرى همــدان را در نظر بگيريم بايد ببينيم 
چند مكان گردشگرى و آثار تاريخى داريم؟ فرهنگ مردم همدان تا 
چه اندازه به تاريخ و تمدن و گردشــگرى اهميت مى دهد؟ و چقدر 

از اقتصاد شهر وابسته به اين ظرفيت است؟ 
بر اساس اين ظرفيت سنجى، اگر به گردشگرى رتبه خوبى مى دهيم 
در آن صــورت بايــد به دنبال ثبــت همدان به عنوان شــهر خالق 
گردشگرى باشيم اما آنچه از اين ثبت مهم تر است اين است كه بايد 
به ســمتى برويم كه با اين ظرفيت ثبت شده، فرهنگ و اقتصاد شهر 
را پويا و فعال كنيم. به عبارت ديگر نتيجه ثبت همدان به عنوان شهر 
خالق بايد اين باشــد كه از راه آموزش بــر روى فرهنگ و اقتصاد 
كار كــرده و دامنه گســترش اين فضا را عمومى تــر كنيم تا بتوانيم 
اقتصاد گردشگرى همدان را نيز ارتقا دهيم كه در پى آن مى توانيم به 

اشتغالزايى نيز كمك بسزايى كنيم. 

فرماندارشهرستان بهار:
فعاليت احزاب در انتخاب مردم شهرستان 

بى تأثيراست 
پروين سليمى»

 مردم شهرســتان بهار بــدون در نظر گرفتن جنــاح و حزب در 
سرنوشت كشور خود مشاركت مى كنند و از كانديداها انتظار مى رود 
خود را پيمانكار عمرانى به مردم معرفى نكنند و مشكالت كلى كشور 

در زمان تبليغات مطرح شود. 
"فرماندار شهرستان بهار حضور حزب هاى مختلف در شهرستان بهار 
و اســتان همدان را در انتخاب مردم بى تأثير دانســت و گفت: مردم 
نســبت به تبليغات و شناخت و عملكرد كانديدا ها در شغل هاى قبلى 

آنها را انتخاب مى كنند. 
احسان قنبرى درباره ميزان مشاركت مردم گفت: هرچه مردم احساس 
كنند رأى آنان در قانون گذارى و نظارت بر اجراى قوانين مؤثر است يا 
مشكالت آنان با اين انتخاب ها رفع مى شود به همان ميزان مشاركتشان 
افزايش مى يابد و موضوع بعدى وجود نامزدهاست كه بايد اهداف و 

ساليق مختلف افكار مردم را مديريت كنند. 
وى افــزود: برگزارى جلســات مقدماتى و آموزشــى براى اعضاى 
صندوق هاى اخذ رأى يازدهمين دوره انتخابات مجلس برگزار شــده 
است و 114 شعبه در شهرستان بهار به عنوان حوزه معين فعال خواهد 

بود. 
قنبرى انتخاب اعضاى شعب و آموزش آنها، تجهيز شعب انتخابيه به 
امكانــات مورد نياز براى روز انتخابات را از جمله فعاليت هاى هيأت 

اجرايى و نظارت برشمرد. 
فرماندار شهرستان بهار خاطرنشــان كرد: 34 كانديدا در 2 شهرستان 
بهار و كبودراهنگ مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته اند و تاكنون 
نيز در چارچوب قانون بدون انجام كار تبليغاتى در مجالس شــركت 
مى كنند كه هيچ گونه تخلف تبليغاتى از ســوى ايــن كانديداها به ما 

گزارش نشده است. 
قنبــرى فعاليت احزاب در انتخاب مردم شهرســتان بهــار را بى تأثير 
دانســت و گفت: مردم اين شهرستان براى تأثيرگذارى در سرنوشت 
انقالب و كشور خود بدون در نظر گرفتن احزاب در همه صحنه هاى 

انقالب از جمله انتخابات شركت مى�كنند. 
وى ادامــه داد: در جامعه كنونى نظراتى هســت كه احتمال مى دهند 
مشــاركت مردم در انتخابات به دليل عملكرد ضعيف مجلس كاهش 

يابد ولى نمى توان به طور 100 درصد اين موضوع را تأييد كرد. 
قنبرى شعبات مشترك شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ را 257 مورد 
عنوان كرد و افزود:  3 واحد رسيدگى و نظارت به تخلفات انتخاباتى 

در شهرستان بهار فعال شده است. 
وى درباره انتظارات خود و مردم شهرســتان بهار از كانديداها گفت: 
تبليغات كانديداها بايد در چارچوب قانون گذارى باشــد و كانديداها 
خــود را به عنوان پيمانكار كارهــاى عمرانى به مردم معرفى نكنند و 

قول هايى ندهند كه جزو وظايف آنها نيست. 
قنبرى يكــى از ضعف هاى مجلس دهــم را رد صالحيت 90 نفر از 
كانديداها برشمرد كه اين موضوعى نيست كه با بى اعتنايى از كنار آن 
گذشت و براى پيشگيرى از اين مشكالت مردم با كسب آگاهى افراد 

صادق پاكدست، باغيرت و جوان را به مجلس بفرستند. 
قنبــرى ادامــه داد: در ايام دهه فجر پروژه هاى شهرســتان بهار با 68
ميليارد تومان اعتبار بهره بردارى و كلنگ زنى مى شــود كه 86 مورد از 

اين پروژه ها افتتاح و 28 كلنگ زنى شده است. 

رئيس كميته روستايى و عشايرى ستاد برگزارى دهه 
مبارك فجر در همدان:

8 هزار برنامه در روستاهاى همدان دهه فجر 
برگزار مى شود

 رئيــس كميتــه روســتايى و عشــايرى ســتاد برگــزارى دهــه مبــارك 
فجــر در اســتان همــدان از برگــزارى بيــش از 8 هــزار برنامــه متنــوع 

در ســطح روســتاهاى اســتان در دهــه مبــارك فجــر خبــر داد. 
ايــن  اعــالم  بــا  رضايى دولــت،  اميــن  حجت االسالم والمســليمن 

ــه  ــط كميت ــورى توس ــوع و پرش ــيار متن ــاى بس ــزود: برنامه ه ــر اف خب
ــى  ــتگاه هاى اجراي ــردم و دس ــاركت م ــا مش ــايرى ب ــتايى و عش روس

ــتند.  ــزارى هس ــال برگ ــتان در ح اس
به گزارش ايسنا، وى ادامه داد: برگزارى جشن انقالب در سطح روستاها، 
غبارروبى مزار شــهدا، بازديد از خانواده شــهدا، برگزارى نشســت هاى 
بصيرتى، برگزارى مسابقات ورزشى و افتتاح پروژه ها در سطح روستاها از 

جمله برنامه هاى در حال برگزارى هستند. 
رضايى دولــت افــزود: برگــزارى مســابقات قرآنــى در 12 رشــته 
ــرادران  ــراى ب ــراى خواهــران و 7 رشــته ب مختلــف شــامل 5 رشــته ب

ــه  ــت ك ــزارى اس ــال برگ ــز در ح ــاير ني ــتاها و عش ــطح روس در س
ــد.  ــد ش ــزام خواهن ــدس اع ــهد مق ــه مش ــدگان ب برگزي

ــارك  ــه مب ــزارى ده ــتاد برگ ــايرى س ــتايى و عش ــه روس ــس كميت رئي
فجــر در اســتان همــدان گفــت: 70 روســتا در ســطح اســتان همــدان 

ــد.  ــا شــكوه راهپيمايــى 22 بهمــن را دارن آمادگــى برگــزارى ب
وى همچنيــن بــه تشــكيل ميــز خدمــت در ســطح روســتاهاى اســتان 
ــادآور  ــرد و ي ــاره ك ــه اش ــن كميت ــژه اي ــه وي ــك برنام ــوان ي ــه عن ب
ــه مــردم  ــراى حضــور مســئوالن و پاســخگويى ب شــد: ايــن برنامــه ب

ــت.  ــال اجراس ــده و در ح ــزى ش برنامه ري

شركت فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران 
فراخوان مناقصه عمومى قرارداد خدمات نظافت و نگهدارى فضاى سبز و اطالعات پرواز فرودگاه همدان 99- 1398

شركت فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران- فرودگاه همدان

فرودگاه همدان در نظر دارد مناقصه عمومى يك مرحله اى: خدمات نظافت و نگهدارى فضاى سبز و اطالعات پرواز فرودگاه همدان 99- 1398 به شماره 98/11/2 را از 
طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق 
درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است منقاصه گران فيزيكى پاكت الف مناقصه را هم در موعد 

مقرر ارسال نمايند و در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام را در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاريخ 98/11/15 مى باشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14:00 روز يكشنبه تاريخ 98/11/20
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 14:00 روز شنبه تاريخ 98/12/3

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 9 صبح روز يكشنبه تاريخ 98/12/4
ميزان سپرده شركت در مناقصه: 460/000/000 ريال 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف آدرس: همدان، بلوار سرلشگر شهيد حسين همدانى، 
فرودگاه همدان، ساختمان ادارى و عملياتى، واحد بازرگانى تلفن: 08132569024-24

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

اطالعات تماس دفتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفايل تأمين كننده مناقصه گر موجود است.
(م.الف 1775)

فراخوان مناقصه عمومى - نوبت دوم

شهردارى منطقه 3 

 شهردارى منطقه سه همدان در نظر دارد مناقصه عمومى اجراى پروژه زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزارى 
مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه  تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى 

الكترونيكى راجهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
1- به پروژه ى ذكر شده تعديل تعلق مى گيرد.

2- به پروژه ى ذكر شده پيش پرداخت تعلق نمى گيرد.
3-نحوه پرداخت: محل تامين اعتبار پروژه از كمك هاى عمرانى دولت مى باشد.

4- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالى شهردارى مى باشد.
5- بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان 10٪ كل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر دوم 

آزاد خواهد شد.
6- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با  نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال 

عمل خواهد شد.
7- مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت ضمانت نامه بانكى يا واريز نقدى كه مى بايستى به شماره حساب 74011133313332 

شهردارى منطقه سه همدان نزد بانك مهر ايران شعبه شهدا واريز گردد.
8- متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تأييد از طرف معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه نمايد بديهى 

است در صورت مشاهده تخلف ضمانت نامه شركت در مناقصه وى ضبط خواهد شد .
9- كليه هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

10- ضمناً مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس:  www.hamedan.ir  امكانپذير مى باشد.
تاريخ  انتشار  مناقصه درسامانه : ساعت 8:00  تاريخ 15 /1398/11  مى باشد. 

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14:00 تاريخ 1398/11/21 
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد به دبيرخانه : تا ساعت 14:00 تاريخ 1398/12/04 

زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 17:00 تاريخ 1398/12/07 (حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع است)
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و  ارائه پاكت هاى الف به آدرس : همدان، خيابان شهدا، ميدان 

شهيد مفتح ،شهردارى منطقه سه، واحد فنى و مهندسى ، مسئول امور قراردادها وتلفن 081-32677413  
  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 41934-021  دفتر ثبت نام : 85193768-88969737

تاريخ انتشار آگهى نوبت اول : 1398/11/15
تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم : 1398/11/16                                                                                                                                                                 (م.الف1770)

مبلغ تضمين شركت مدت پيمانمبلغ برآورد(ريال)مرحلهنام پروژهشماره مناقصه
در مناقصه(ريال)

محل تامين اعتباررتبه پيمانكار

ساماندهى ورودى شهر 2098090334000065
همدان از سمت مالير

6330,000,000 ماه6,520,972,439اول
بانك مهر ايران شعبه 

شهدا

پنج ابنيه(حقوقى)
پنج راه و ترابرى 

(حقوقى)

كمك هاى عمرانى 
دولت

دكتر سيد مجتبى حسينى 
مدرس دانشگاه

 شــاخص زيربنــاى كتابخانه هاى عمومى 
شهرســتان رزن با بهره بردارى از كتابخانه تازه 
تأسيس شده شهداى گمنام رتبه نخست را در 

استان كسب كرد. 
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان رزن 
با اعالم اين خبر گفت: كتابخانه هاى عمومى به 
عنوان يكى از نهادهاى اصلى متولى گســترش 
فرهنگ كتابخوانــى مى توانند عامل مؤثرى در 

تشويق اقشار مختلف مردم به مطالعه شوند، 
على اصغر توكلى تبار اظهار كرد: پيشينه تأسيس 
و راه اندازى كتابخانه هــاى عمومى در رزن به 
عنوان يك شهرستان فرهنگى و زادگاه عالمان 
و محققان و هنرمندان، به ســال 73 و همزمان 
با برگزارى كنگره بزرگداشــت عالم برجسته 
و فيلســوف بزرگ، مالحسينقلى شوندى(ره) 
برمى گــردد كه نخســتين كتابخانــه عمومى 
شهرســتان به نام اين عالم بزرگــوار افتتاح و 

راه  اندازى شد. 
وى در گفت وگو با ايســنا، افزود: با اســتقبال 
گسترده مراجعان و براى توسعه كتابخانه هاى 
عمومى در فاصله سال هاى 76 تا 79، 2 كتابخانه 
ديگر در شهرهاى دمق و كتابخانه شهداى گمنام 
رزن افتتاح شد و مورد بهره بردارى قرار گرفت. 
توكلى تبــار ادامه داد: براى گســترش فرهنگ 

كتاب و كتابخوانى و ايجاد دسترسى روستائيان 
به منابع مكتــوب، كتابخانه عمومى بابانظر، به 
عنوان نخســتين كتابخانه روستايى شهرستان 
در ســال 90 و در طول سال هاى 92 تا 95 در 
دولت تدبير و اميــد، 2 كتابخانه عمومى حق 
انتفاع در روستاهاى قايش و خورونده تأسيس 
و راه اندازى شــد و در دسترس عالقه مندان به 

كتاب و كتابخوانى قرار گرفت. 
وى خاطرنشــان كرد: با توجه به سياست هاى 
دولت و نهاد كتابخانه هاى عمومى كشــور در 
راســتاى ايجاد كتابخانه در مناطق روســتايى، 
مطالعه و مكان يابى براى راه اندازى كتابخانه در 
روســتاهاى باالى 2 هزار و 500 نفر جمعيت 

شهرستان در دست اقدام قرار دارد. 
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان رزن 
با اشــاره به وجود 68 هزار و 112 جلد كتاب 
در سطح كتابخانه هاى عمومى شهرستان رزن و 
افزايش آن به بيش از 104 هزار و 930 جلد تا 
پايان برنامه ششم توسعه بيان كرد: سرانه كتاب 
به ازاى هر 100 نفر در شهرستان رزن 97 جلد 

است كه از ميانگين استانى باالتر است. 
توكلى تبار اعضاى فعال كتابخانه هاى شهرستان 
رزن را 3 هزار و 204 نفر معادل 4/5 درصد از 
جمعيت شهرســتان رزن دانست و اظهار كرد: 

كتابخانه شــهداى گمنام شهرســتان رزن تنها 
كتابخانه اســتاندارد شهرستان رزن است كه از 
سال 86 عمليات اجرايى آن آغاز شده است و 
قسمت ادارى و كتابخانه اى اين پروژه تكميل 

شده و در دهه فجر افتتاح مى شود. 
وى با بيان اينكه تاكنــون بيش از 900 ميليون 
تومان براى ساخت اين پروژه هزينه شده است، 

افزود: با حمايت هاى فرماندار در بودجه امسال 
بيش از 100 ميليون تومــان براى تكميل اين 
پروژه اعتبار درنظر گرفته شده است و پيش بينى 
مى شود سال آينده براى تكميل سالن اجتماعات 

اين پروژه 350 ميليون تومان اعتبار نياز باشد. 
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان رزن 
ادامه داد: با بهره بــردارى از اين پروژه كه در 2

طبقه و با 664 مترمربع زيربنا اســت، زيربناى 
كتابخانه هاى عمومى شهرستان به 2 هزار و 584

مترمربع مى رسد. 

4/5 درصد رزنى ها عضو كتابخانه هستند

سپيده راشدى»
 در چهارميــن روز از دهــه فجر، 4 طرح 
در سطح شهرســتان فامنين باحضور فرماندار 
فامنين، مدير جهاد كشاورزى استان و معاون 
استاندار افتتاح وكلنگ زنى شد . از اين 4 طرح 
3 طــرح مربوط به كلنگ زنــى گلخانه و يك 
طــرح هم مربوط به افتتاح صندوق خرد زنان 
روســتايى بود. فرماندار فامنين در اين مراسم 
ضمن تبريــك چهل ويكمين بهــار پيروزى 
شكوهمند انقالب اسالمى به بيان برنامه هاى 
چهارمين روز از دهه فجر در فامنين پرداخت 
وگفــت: كلنگ زنــى گلخانــه هيدروپونيك 
پلى كربنات تمام اتوماتيك مكانيزه ســبزى و 
صيفى به روش خاكى در روستاى نگارخاتون 
با ســرمايه 10ميليارد ريال و اشتغالزايى 5 نفر 
در زمينى به مســاحت 5 هزار و 838 مترمربع 
و توليد ســاالنه 143 تن، كلنگ زنى ساخت 
تمام اتوماتيك  شيشه اى  هيدروپونيك  گلخانه 
گل شــاخه بريده رز با ســرمايه گذارى 142

ميليارد ريال و اشــتغالزايى 11 نفر و مساحت 
10 هــزار و 368 مترمربع باظرفيت توليد 72
هزار و 576 شاخه گل رز در سال، كلنگ زنى 

شد.
سيدمجيد شماعى ادامه داد: كلنگ زنى ساخت 
گلخانه هيدروپونيك پلى كربنات تمام اتوماتيك 
ســبزى و صيفــى در روســتاى اصلــه بــا 
سرمايه گذارى 340 ميليارد ريال و اشتعالزايى 
51 نفر و مســاحت 4 هــزار و 992 مترمربع 
و ظرفيــت توليد 2 هزار و 96 تن در ســال 
بهره بردارى از 68 صندوق خرد زنان روستايى 
با اعتبار 17 ميليارد ريال با اشتغالزايى 850  نفر 
كه توليد ميوه خشك با ظرفيت ورودى 300
كيلوگرم در روز يك نمونه از اين صندوق ها 
مى باشد، از ديگر برنامه هاى چهارمين روز از 

دهه فجر بود.

معاون امور اقتصادى اســتاندارى نيز در اين 
مراســم ضمن تأكيد بر اينكــه صندوق هاى 
خرد را بايد بزرگ ببينم گفت: پايش ها نشــان 
مى دهد كــه اينگونه صندوق ها موفق بودند و 
الزم است در كليه شهرستان ها نهادسازى شود 
و اين كار براى زنان روستايى و عشايرى ادامه 
يابد. صندوق هاى خرد زنان روستايى الگوى 

موفق اقتصاد مقاومتى هستند.
ظاهر پــور مجاهد ادامــه داد: فامنين جز 30

شهرستان كمتر توسعه يافته در كشور است اما 
در يك سال گذشته با وجود طرح هايى مانند 
منطقه ويژه جهان آباد، پتروشــيمى ابن ســينا، 
توليــد كاغــذ از آهك و ســاخت طرح هاى 
گلخانه اى شاهد رشد چشمگير فامنين بوده ايم. 
در فامنين بالغ بر 71 ميليارد تومان طرح افتتاح 

و كلنگ زنى شد.

پورمجاهد خاطرنشان كرد: نگارخاتون به عنوان 
يكى از روستاهاى برجسته شهرستان باوجود 
راه اندازى صندوق خرد زنان در حوزه خوشه 
صنعتــى قرار مى گيرد و نياز اســت اين گونه 
صندوق ها در تمام استان به عنوان يك كارگاه 

فعاليت هاى عمرانى و اقتصادى شكل گيرد.
وى گفــت: نياز اســت صندوق خــرد زنان 
روســتايى در حوزه بانوان و جوانان تقويت 
شــود. 34 صندوق بالغ بر 1ميليــارد و700

ميليون تومان در اين زمينه تسهيالت دريافت 
كردند. صندوق خرد در حوزه كشاورزى بستر 
خوبــى دارد و در حوزه روســتايى مطالعات 

خوبى از روستاها انجام شده است.
مدير جهاد كشاورزى استان با تأكيد بر اينكه 
درايام دهه فجر در اســتان بيــش از 75 طرح 
كلنگ زنى و تعداد 68 واحــد به بهره بردارى 

مى رســند افزود: ساخت گلخانه در شهرستان 
فامنين با ســرعت خوبى پيگيرى مى شــود. 
تسهيالت اراضى اوقافى مانعى براى گسترش 
اين مهم است كه در صورت حل شدن مشكل 
تسهيالت اراضى اوقافى كه داراى سند رسمى 
هستند و اينكه بانك ها سند اراضى كشاورزان 
را به عنوان وثيقه تسهيالت بپذيرند شدت رشد 
وتوسعه گلخانه ها در فامنين حتى از ميانگين 

استان هم بيشتر مى شود.
منصور رضوانى جالل افزود: مزاياى ساخت 
گلخانه ها افزايــش توليد 10 برابر هواى آزاد، 
توليد بيــش از يك محصول در ســال، ايجاد 
فرصت هاى شغلى مناسب، تداوم كار و توليد 
محصول در تمام فصل هاى سال، صرفه جويى 
در مصــرف آب و افزايــش كيفيت محصول 

توليدى مى باشد.

فرماندار فامنين خبر داد

كلنگ زنى 3 گلخانه درچهارمين روز از دهه فجر
■ معاون امور اقتصادى استاندار: صندوق خرد زنان روستايى را بزرگ ببينيم
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مجمع عمومى شوراى ائتالف نيروهاى 
انقالب اسالمى همدان برگزار شد

 دومين مجمع عمومى شــوراى ائتالف نيروهاى انقالب اسالمى 
شهرستان همدان روز گذشته در حسينه امام خمينى(ره) برگزار شد. 

ــع  ــه مجم ــده ب ــى ش ــاى معرف ــر از نامزده ــع 12 نف ــن مجم در اي
ــود  ــاى خ ــداف و برنامه ه ــان اه ــه بي ــالف ب ــوراى ائت ــى ش عموم

ــد.  پرداختن
دبير شــوراى ائتالف نيروهاى انقالب شهرســتان همدان، هدف از 

تشكيل اين ائتالف را گرم كردن فضاى انتخابات عنوان كرد. 
ــردم در  ــرى م ــور حداكث ــر حض ــلگى ب ــد س ــرزا محم ــاج مي ح
انتخابــات تأكيــد كــرد و گفــت: اگــر در انتخابــات افــراد توانمنــد 

ــود.  ــد ب ــمند خواه ــيم ارزش ــق برس ــه توفي ــح ب و اصل
وى ادامه داد: انتخابات از جمله رويدادهاى مهم كشــور اســت كه 

حضور گسترده مردم نقشى بسيار تعيين كننده در اين عرصه دارد. 
وى بــا بيــان اينكــه مشــاركت حداكثــرى مــردم در انتخابــات نه تنهــا 
در ســطح كشــور كــه حتــى در ســطح بين المللــى نيــز تعيين كننــده 
اســت، افــزود: عالوه بــر افزايــش مشــاركت مــردم در ايــن رويــداد، 
انتخــاب افــراد اصلــح، مؤمــن، انقالبــى و كارآمــد از ديگــر اهــداف 

مــا در شــوراى ائتــالف نيروهــاى انقــالب اســت. 
ســلگى ادامــه داد: ايــن ائتــالف پــس از برگــزارى انتخابــات مجمــع 
ــراى  ــه ب ــرادى ك ــك از اف ــر ي ــرايط ه ــى، ش ــال عموم آراء و اقب
انتخابــات مجلــس نامــزد شــده اند توســط هيــأت رئيســه بررســى 
شــده و بــا در نظــر گرفتــن شــرايط ذكــر شــده از ســوى اين شــورا، 

ــوند.  ــى مى ش معرف
وى بــا اشــاره بــه اينكــه معيــار مــا بــر ايــن ائتــالف مســئله انقالبــى 
يــا غيــر انقالبــى بــودن جريــان هــا اســت، ابــراز كــرد: ايــن شــورا 
ــه يــك نقطــه  ــراى رســيدن ب ــا و ب ــه گروه ه ــى هم ــراى هم افزاي ب
ــن  ــتقل از اي ــد مس ــى بخواه ــر گروه ــد اگ ــت هرچن ــد اس واح
ائتــالف عمــل كنــد، مى توانــد ايــن كار را انجــام دهــد و مشــكلى 

هــم وجــود نــدارد. 

درخواست ورود شوراى عالى امنيت ملى به 
عدم توقف پروازهاى چين و هواپيماى اوكراينى

 سخنگوى كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى خواستار 
ورود مدعى العموم و شــوراى عالى امنيت ملى به تناقض گويى ها 
درباره سقوط هواپيماى اوكراينى و همچنين عدم توقف پروازهاى 

چين شد.
بهرام پارســايى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: پخش صداى ضبط 
شده خلبان هواپيماى آسمان در مسير شيراز به تهران كه از برج مراقبت 
گرفته شــده، صراحتا نشان مى دهد سازمان هواپيمايى از داليل وقوع 
حادثه خبر داشته و ابهامى در اين موضوع وجود ندارد. تا پيش از اين 
تصور مى شد كه سازمان هواپيمايى، كارشناسان و كميته بررسى سانحه 
به صورت شتاب زده و غيرحرفه اى اظهارنظر كردند، اما آنچه منتشرشد 
نشان مى دهد آنها آگاهانه و خالف واقع سخن گفتند و عالوه بر اعتماد 

عمومى به اعتبار كشور به عنوان يكى از اعضاى ايكائو صدمه زدند.
وى ادامه داد: موضوع ديگرى كه جاى سؤال است اين است كه چطور 
رئيس ســازمان هواپيمايى اين موضوع را مى دانســته ولى وزير راه و 
شهرســازى و خود دولت از آن اظهار بى  اطالعى مى كنند و مى گويند 
تنها چند ســاعت پيش از اطالعيه ستاد كل از اين موضوع اطالع پيدا 
كردند. اين ابهامى است كه دولت بايد رسما درباره  آن به افكار عمومى 
پاســخ دهد و بگويد چطور ســازمان هواپيمايى كه بخشى از دولت 
است از اين موضوع اطالع داشته و رئيس جمهور و دولت از آن اظهار 

بى  اطالعى مى كنند.
نماينده مردم شــيراز در مجلس شوراى اســالمى در بخش ديگرى 
از اين گفت وگو با اشــاره به ابالغ توقف پروازهاى چين از ســوى 
معاون نخســت رئيس جمهور گفت: قرار بود اين پروازها تنها براى 
آوردن دانشــجويان و ايرانيان از چين برقرار باشــد ولى ما شــاهد 
برقرارى پروازهاى چين بوديم و ايرالين هاى ايران به صورت ترانزيت 
مســافرهاى چين را از كشــورهاى ديگر منتقل مى كنند، عالوه بر اين 
ديــدارى كه مدير ايرالين ماهان با ســفير چين داشــت و براى ادامه  
همكارى با اين كشور اعالم آمادگى كرد نشان از اين دارد كه سازمان 

هواپيمايى بر زيرمجموعه هاى خود تسلطى ندارد.

درخواست وزير خارجه كانادا از ايران
ــزار الزم  ــتن اب ــران از دراختيارگذاش ــل اي ــاى مقاب ــه طرف ه  در حالى ك
بــراى خوانــدن جعبــه ســياه هواپيمــاى اوكراينــى اســتنكاف كرده انــد، وزيــر 
امــور خارجــه كانــادا خواســتار بررســى بــدون تأخيــر جعبه هــاى ســياه ايــن 

هواپيمــا شــد.
به گزارش ايسنا، فرانسوا فيليپ شامپاين درپى حادثه هدف قرارگرفتن غيرعمد 
هواپيمــاى اوكراينى در ايران گفت: بارى ديگر من به مجمع هماهنگى و اقدام 
بين المللى فراخوانده شــدم. اين جلسه ســوم ما بود و درباره جعبه هاى سياه 
صحبت كرديم. اطالعات جعبه هاى ســياه بايد انتقال داده شــده و بدون تأخير 

تحليل شود، اين خواسته مجمع است.
او در ادامه گفت: ما سؤال هايى داريم و [بازماندگان] قربانيان  هم سؤاالتى دارند 

و همه دنيا نظاره گر ايران است.

تأكيد هاشم زايى بر ضرورت تغيير قانون اساسى 
در زمينه انتخابات

 با تأكيد بر ضرورت بازنگرى قانون اساسى، اشكال كار را يكى بودن مجرى و ناظر 
در بررسى صالحيت كانديداهاى انتخاباتى دانست.رئيس سنى مجلس شوراى اسالمى 
در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در جريان انتخابات مجلس و رياست جمهورى اگر 
كســى از سوى شوراى نگهبان ردصالحيت شود، بايد اعتراض خود را به اين شورا 
بدهد و مرجع باالترى وجود ندارد. اشكال كار هم همين است كه مجرى و ناظر يكى 
است و دور تسلسل طى مى شود. درواقع در حال حاضر اگر كسى ردصالحيت شود 
درنهايت دستش به جايى بند نيست. عبدالرضا هاشم زايى افزود: هر كشورى پس از 
10، 20 يا 30 ســال نيازمند بازنگرى قانون اساسى است و ما هم در طول 40 سال 
تنها يك بار قانون اساسى را بازنگرى كرديم، در حالى كه براى رفع چنين اشكاالتى در 

حال حاضر نيازمند بازنگرى قانون اساسى هستيم تا اين نواقص اصالح شود.

استراتژى سوئيس تعهدات بشردوستانه 
در قبال ايران است

 همزمان با راه اندازى سازوكار «تمهيد تجارى انسان دوستانه سوئيس» براى مقابله 
با تحريم هاى آمريكا عليه ايران، سفارت اين كشور در تهران تأكيد كرد: استراتژى 
سياست خارجى سوئيس درباره ايران توسعه صلح و امنيت با وساطت و تعهدات 
بشردوســتانه است و تا ســال 2023 ادامه خواهد يافت.حساب كاربرى سفارت 
سوئيس در جمهورى اسالمى در توئيتى نوشت: استراتژى سياست خارجى 2020 
تا 2023 سوئيس براى توسعه صلح و امنيت وساطت، تعهدات بشردوستانه، ايجاد 
پيوند، ميانجيگرى، ديپلماســى علمى و زمينه هاى تمركز موضوعى و تخصص 
خاص ســوئيس را تعريف مى كند.به گزارش ايرنا «تمهيد تجارى انسان دوستانه 
سوئيس» از روز دهم بهمن ماه سال جارى در نخستين اقدام براى انتقال محموله  

دارويى به ايران به ارزش 2/3 ميليون يورو در حال اجرايى شدن است.

دادنامه
پرونده كالسه 9809988520300168 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان نهاوند 

تصميم نهايى شماره 9809978520301022 
خواهان: خانم زهرا ولى الهى فرزند حسين به نشانى: استان همدان، شهرستان نهاوند، شهر نهاوند، 

روستاى گل حيدر
خوانده: آقاى بهمن معظمى گودرزى فرزند حشمت اله به نشانى: استان لرستان، شهرستان بروجرد، 

اشترينان، چهار بره
خواسته: طالق به درخواست زوجه

گردشــكار: دادگاه پس از بررسى محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شرح ذيل انشاء 
رأى مى نمايد.

رأى دادگاه:
در خصوص دادخواســت تقديمى خواهان خانم زهرا ولى الهى فرزند حســين به طرفيت آقاى 
بهمن معظمى گودرزى فرزند حشــمت اله به خواســته الزام زوج به طالق به دليل ترك زندگى 
و اعتياد شــديد به انواع مواد مخدر و روان گردان. دادگاه با بررســى اوراق و محتويات پرونده، 
شرح دادخواســت تقديمى خواهان، مالحظه تصوير مصدق ســند نكاحيه پيوست پرونده كه 
مبين رابطه زوجيت دائم فى مابين زوجين بوده، مالحظه نظريه داوران تعيين شده كه پيشنهاد 
طالق و جدايى طرفيت را مطرح نموده اند، مالحظه اظهارات شهود تعرفه شده خواهان كه مبين 
ترك منزل از ســوى خوانده و احراز عسر و حرج ايشــان بوده، عدم ارائه هرگونه دفاع يا ايراد 
از ســوى خوانده دعوا جهت رد خواسته خواهان و عدم حضور ايشان در جلسه دادرسى جهت 
انجام آزمايش تســت اعتياد و ســاير قرائن و امارات ديگر دعوى مطروحه را مقرون به صحت 
تشخيص داده و مستنداً به مواد 1130-1143 و 1145 قانون مدنى و ماده 198 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصــوب 79 و مواد 26، 27، 28 و 29 قانون حمايت 
خانــواده مصوب 91 حكم بر الزام خوانده (زوج) به اجراى صيغه طالق در يكى از دفاتر رســمى 
طالق به منظور مطلقه نمودن خواهان را با شــرايط ذيل صادر و اعالم مى نمايد: 1- زوجه مهريه 
خويش را به اجرا گذاشته اســت و اين دادگاه ديگر مواجه با تكليفى نمى باشد. 2- زوجه نفقه 
گذشــته و ايام عده خويش را در حق زوج بذل مى نمايد. 3- زوجه نســبت به جهيزيه ادعايى 
ندارد. 4- طالق از نوع بائن نوبت اول و خلغ مى باشد. 5- زوجه مدخوله بوده و باردار نمى باشد. 
6- در صورت عدم حضور زوج جهت اجراى صيغه طالق در دفتر رســمى طالق، ســردفتر به 
نمايندگى صيغه طالق را جارى و ثبت مى نمايد. 7- عده طالق ســه طهر است و رعايت شرايط 
الزم براى صحت اجراى صيغه طالق بر عهده سردفتر رسمى طالق مى باشد. 8- زوجه كارهاى در 
منزل با رضايت ايشــان بوده و در اين خصوص اجرت المثل به ايشان تعلق نمى گيرد. 9- زوجين 
يك فرزند مشــترك به نام اميرمحمد معظمى گودرزى 6 ساله داشته كه حضانت ايشان تا سن 
بلوغ با زوجه مى باشــد. 10- مدت اعتبار حكم صادره شــش ماه پس از ابالغ رأى فرجامى يا 
انقضاء مهلت فرجام خواهى اســت. اين رأى حضورى بوده و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
تجديدنظرخواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان همدان بوده و ظرف بيست روز پس از آن 

قابل فرجام خواهى در ديوان محترم عالى كشور مى باشد. (م الف 303)
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى نهاوند
 كورش حسينى

آگهــى تغييــرات شــركت باتــاب ســاخت هگمتانــه شــركت بــا مســئوليت 
محــدود بــه شــماره ثبــت 13717 و شناســه ملــى 14008385030 بــه 
ــورخ 1398/10/16  ــاده م ــوق الع ــى ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس اس
تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 1- نشــانى شــركت ازآدرس قبلــى درهمــدان 
ــهر  ــزى ، ش ــدان ، بخــش مرك ــتان هم ــدان ، شهرس ــتان هم ــه آدرس : اس ب
مريانــج، بلــوار شــهيدان عباســى ، خيابــان شــهيد آيــت الــه مدنــى ، پــالك 
ــنامه  ــه دراساس ــاده مربوط ــف ، كدپســتى 6514137148 و م ــه همك 0 ، طبق
اصــالح گرديــد2- تعــداد اعضــاى هيئــت مديــره از 3 نفــر بــه 2 نفركاهــش 
يافــت و مــاده مربوطــه دراساســنامه اصــالح گــردى آقــاى حميــد چراغــى 
ــا دريافــت 1,000,000 ريــال ســهم الشــركه از صنــدوق شــركت ، از شــركت  ب
ــركت  ــرمايه ش ــذا س ــدارد ل ــمتى ن ــق و س ــه ح ــچ گون ــر هي ــارج و ديگ خ
ــاده  ــت و م ــال كاهــش ياف ــون ري ــه دوميلي ــال ب ــون ري ــغ ســه ميلي از مبل
ــش  ــس از كاه ــركاء پ ــت ش ــد. ليس ــالح گردي ــنامه اص ــه در اساس مربوط
ــال ســهم الشــركه  ــده 1,000,000 ري ــد اميدبخــش دارن ــاى محم ــرمايه: آق س
ــركه اداره كل  ــهم الش ــال س ــده 1,000,000 ري ــش دارن ــه اميدبخ ــم فاطم خان

ــدان. ــالك اســتان هم ثبــت اســناد و ام
(م.الف759707)

اداره ثبت شركت ها
 و موسسات غيرتجارى همدان

كارت ملى هوشمند كامران زارعى فرزند على 
به شماره 6470073492 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت پرسنلى رويا جروانى فرزند محمدصادق مربوط به 
آموزش و پرورش كبودراهنگ به شماره پرسنلى 94067141 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى هورشاد قديمى فرزند حميد به شماره ملى 
0520843460 رشته اقتصاد نظرى دانشگاه بوعلى سينا به شماره 

دانشجويى 9412252026 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

آگهى ابالغ راى
غيبت  علت  به  عيسى  فرزند  عليمحمدى  فروغ  خانم  پرونده  اينكه  نظربه   
درهيات بدوى رسيدگى به تخلفات ادارى، اداره كل آموزش و پرورش استان 
همدان مورد رسيدگى قرارگرفته و منجر به صدور راى شده است و جهت 
داده  اطالع  نامبرده  لذا  باشد  نمى  دسترس  در  ايشان  از  نشانى  راى،  ابالغ 
مى شود حداكثر ظرف مدت يك ماه بعد از انتشار آگهى به اداره آموزش و 
پرورش شهرستان فامنين واقع در خيابان معلم مراجعه نمايند بديهى است 

پس از انقضا مهلت مقرر راى صادره الزم االجرا خواهد بود(م.الف312)

ــهامى  ــركت س ــا ش ــان روي ــدى هكمت ــته بن ــع بس ــركت صناي ــرات ش ــى تغيي آگه
خــاص بــه شــماره ثبــت 6967 و شناســه ملــى 10860025111 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 1398/10/28 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : ســرمايه 
شــركت از مبلــغ 30 ميليــارد ريــال بــه مبلــغ 100 ميليــون ريــال كاهــش يافــت ومــاده 
ــغ 100  ــركت مبل ــرمايه ش ــد: س ــالح گردي ــل اص ــرح ذي ــه ش ــنامه ب ــه در اساس مربوط

ميليــون ريــال منقســم بــه 1000 ســهم 100 هــزار ريالــى بانــام مــى باشــد.
 (م.الف761563)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان

 اگر از ديپلماسى مى خواهيم به عنوان ابزار 
قدرت استفاده كنيم بايد ديپلماسى را از اين 
مهجوريت خــارج كنيم. برخى فكر مى كنند 
ديپلماســى در برابر قدرت نظامى است در 
حالى كه ديپلماســى در كنــار قدرت نظامى 

است.
ــه  ــور خارج ــر ام ــا، وزي ــزارش ايرن ــه گ ب
علمــى  انجمــن  گشــايش  آئيــن  در 
ــر  ــه فج ــيدن ده ــران فرارس ــى اي ديپلماس
ــروزى  ــالگرد پي ــتانه س ــن آس و چهل ودومي
و  گفــت  تبريــك  را  اســالمى  انقــالب 
ــه  ــم از زمانى ك ــد مى دان ــرد: بعي ــار ك اظه
ــروع  ــا ش ــوام و ملت ه ــان اق ــات مي ارتباط
شــد، ايــن ارتباطــات بــدون اســتفاده از فنى 
ارتباط گيــرى  روش  ديپلماســى،  به نــام 
و كاســتن از هزينه هــا و نهادينــه كــردن 
دســتاوردها توانســته باشــد نظــم و نســقى 

ــد.   ــا بده ــوام و گروه ه ــان اق مي
محمدجواد ظريف بــا بيان اينكه هر ابزارى 
كــه براى پيشــبرد اهداف اســتفاده شــده 
درنهايت بدون گفت وگــو و نوعى مذاكره 

و ديپلماسى نتوانســته نتيجه آن تالش ها را 
نهادينه كند، اظهار كرد: ديپلماسى ابزار به ثمر 
رساندن همه تالش ها و همزمان ابزار كاستن 

از هزينه ها است. 
در دنياى امروز باتوجه بــه اين واقعيت كه 
ابــزار قدرت متنوع شــده اســت و از نظر 
مفهومى، در جهان در حال گذار است،  ابزار 

نمى تواند فقط ابزار مادى باشد.  
اين ديپلمات عالى رتبه بــا بيان اينكه زمانى 
تنها ابزار قــدرت، ابزار نظامى و جنگ بود، 
تصريح كرد: دولت ها هم انحصار ابزار نظامى 
را داشتند. حتى در تعريف دولت توانمندى 
استفاده از ابزار خشونت سازمان يافته يكى 
از ضرورت هاى دولت بيان شــده اســت. 
طبيعى بــود در آن زمان، ميزان قدرت يك 
كشور، تعداد ارابه و كشتى باشد. ديپلماسى 
هم در آن زمان وجود داشت اما ديپلماسى 

وسيله اى براى استفاده از آن قدرت بود.  
ظريف ادامه داد: آنچه از ديپلماسى استفاده 
مى شــد، ديپلمات ها آنهــا را به واقعيت ها 
تبديــل مى كردند هر چنــد ديپلمات ها در 

بسيارى از مواقع مى توانستند شكست قطعى 
را به كمتر از شكســت تبديل كنند. بنابراين 
ديپلماسى به شــدت مورد بى توجهى و ظلم 

واقع شده است.
وزيــر امــور خارجه با اشــاره به قــرارداد 
تركمنچاى اظهار كــرد: تركمنچاى به عنوان 
قرارداد ننگين شمرده مى شود اما بايد توجه 
شــود مرز كشــور را به جاى قزوين، به مرز 
ارس بردنــد. در آن زمان ابــزار نظامى در 
ميدان حكومت مى كرد و دســت ديپلماسى 
را مى بست اما ديپلماتى كه توانست در كنار 
جنگ شكست خورده در قزوين، مرز كشور 

را در ارس قــرار دهد، تــالش كرد قدرى 
قدرت را تعديل كند.

وى افــزود: اين براى آن بــود كه قدرت با 
ارابه ها و كشــتى ها و تانك و توپ تعريف 
مى شد. اما به تدريج منابع قدرت متكثر شد. 
آمد كه ديپلماســى  اقتصادى به ميان  قدرت 
اقتصادى هم رشــد كرد و باقدرت فرهنگى 

ديپلماسى فرهنگى رشد كرد.
وى خاطرنشان كرد: بنابراين ديپلماسى منبع 
قدرت اســت و نه فقط ابــزار قدرت، ابزار 
تبديل قدرت، نهادينــه كردن قدرت و ابزار 

كاهش هزينه ناكامى.  

ظريف: ظريف: 

بايد ديپلماسى را بايد ديپلماسى را 
از مهجوريت از مهجوريت 
خارج كنيمخارج كنيم
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خبر يادداشت

شناخت كانديداها آسان تر شد
فيض ا... مظفرپور »

  با اعالم نتايج رسيدگى به اعتراضات كانديداهاى رد صالحيت شده 
و عدم احراز صالحيت از طرف شوراى نگهبان و در شرايطى كه كمتر 
از 10 روز تا شروع رسمى تبليغات انتخاباتى مانده است، مردم استان 
در حوزه هاى انتخابيه 9 گانه كانديداهاى خود را شــناختند و فضاى 
ابهام آلود پيشــين درباره اينكه چه كسانى خواهند ماند و چه كسانى از 
گردونه رقابت حذف خواهند شد، به فضاى شفاف كنونى كه هر حوزه 
انتخابيه كانديداهايى كه به رقابت خواهند پرداخت را شــناخته است 

مبدل شده است.
بر اســاس گفته عباسعلى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان در اين 
مرحله از رسيدگى به اعتراضات حدود 2 هزار نفر ديگر به تعداد تأييد 
صالحيت ها اضافه شــده و حدود 50 درصد كانديداهاى ثبت نامى از 
فيلتر شوراى نگهبان گذشته و خود را براى رقابت  در انتخابات پيش رو 

آماده مى كنند. 
در اســتان همدان هم بنا بر گفته جــالل مرادى، رئيس هيأت نظارت 
اســتان حدود 47 درصد از كانديداها تأييدصالحيت شــده اند و در 
مجموع در كل اســتان 179 نفر مجاز به رقابت در انتخابات هستند و 
باتوجه به تعداد نمايندگان هر حوزه در بهار و كبودراهنگ بيشــترين 
تعداد كانديدا را خواهيم داشت، يعنى 39 نفر براى انتخاب يك نماينده 
و در مقابل در حوزه انتخابيه اسدآباد براى انتخاب يك نماينده كمترين 
تعداد كانديدا يعنى 7 نفر را خواهيم داشت و جالب است كه بيشترين 
افراد تأييدصالحيت شده و كمترين افراد تأييدصالحيت شده نيز متعلق 

به اين 2 حوزه انتخابيه است. پ
س از اسدآباد نيز حوزه تويسركان كمترين كانديداها را دارد يعنى 9 نفر 
براى انتخاب يك نماينده در حوزه انتخابيه همدان كه سهم 2 نماينده 
را دارد 63 نفر كانديدا تأييدصالحيت شــده اند كه به ازاى هر نماينده 
31 نفــر داوطلب وجود دارد كه پس از بهار و كبودراهنگ بيشــترين 
كانديدا را به ازاى هر نماينده دارد و شهرســتان مالير هم كه 2 نماينده 
سهم در مجلس دارد 26 نفر تأييدصالحيت شده دارد كه به نسبت هر 
نماينده 13 نفر كانديدا وجود دارد و به همين دليل مالير پس از اسدآباد 

و تويسركان كمترين تعداد كانديداها را دارد. 
در شهرستان هاى رزن و قروه هم 18 نفر كانديداى تأييدصالحيت شده 
به ازاى يــك نماينده به رقابت خواهند پرداخت كه پس از كبودراهنگ 
و بهار و همدان و فامنين بيشترين تعداد كانديدا را براى انتخاب يك 
نماينده دارد و شهرســتان نهاوند با 17 نفر كانديدا براى انتخاب يك 
نماينده رقابت سختى را براى انتخاب يك نماينده خواهد داشت و در 
مجموع و به صورت ميانگين در كل استان به ازاى هر كرسى نمايندگى 

مجلس بيش از 19 نفر داوطلب نمايندگى داريم.
و اين تعداد كانديدا امكان رقابت در حوزه هاى انتحابيه را افزايش داده 
اســت. اگرچه ممكن است در برخى حوزه ها مثل اسدآباد طيف هاى 
مختلف فكرى از قــدرت مانور كمترى براى انتخــاب كانديداهاى 
موردنظر داشــته باشــند، رقابت اصلى در اين شهرستان بين 2 چهره 
اصولگرا خواهد بود و به جرأت مى توان ادعا كرد كه در اين شهرستان 

نتيجه انتخابات از هم اكنون معلوم است.
و در تويســركان هم وضعيت تا حدودى شبيه حوزه انتخابيه اسدآباد 
است. ولى در ساير شهرســتان ها و حوزه هاى انتخابيه به مرور تعداد 
بيشترى از چهره هاى جديد كه اكثريت هم ناشناخته هستند. انتخاب 
اصلح به كالفى مى ماند كه ســر آن گم شده است و ممكن است در 
اين حوزه هاى انتخابيه نتايج غيرقابل پيش بينى رقم بخورد و چهره هاى 
جديد و مســتقل كه معموال از قشــر جوان هستند بتوانند به مجلس 

راه يابند.
كمااينكه در حــوزه انتخابيه همدان هم ايــن وضعيت حداقل براى 
انتخاب نفر دوم براى ورود به مجلس وجود دارد و در نبود چهره هاى 
شناخته شــده رقابت بين چهره هاى جديد خواهد بود كه پيش بينى از 
وضعيت اقبال مردمى به آنها سخت است و حتى تشكل هاى سياسى 
نيز براى انتخاب و معرفى آنها به جامعه تا حدودى با مشكل روبه رو 

هستند.
و در بهــار و كبودراهنــگ نيز باتوجه به حــذف 2 تن از چهره هاى 
شــاخص و نمايندگان ادوار مجلس و تعــداد زياد داوطلبان جز يك 
نفر كه سابقه نمايندگى دارد بقيه چهره ها جديد هستند و پيش بينى از 
وضعيت آنها در انتخابات پيش رو مشكل است و با قاطعيت نمى توان 

درباره پيروزى افراد سخن گفت.
با وجوداين، حال ديگر در 10 روز باقى مانده به شروع رسمى تبليغات 
و حدود 20 روز مانده به روز انتخابات، مردم تكليف خود را مى دانند 
و بايد از بين افراد موجــود، اصلح مقبول و اگر نبود صالح مقبول را 
شناخته و انتخاب كنند و اگر گله اى هم وجود دارد از بين همين افراد 
كه در صحنه هستند خيرالموجودين را انتخاب و به مجلس بفرستند.

مجلس يازدهم 
مشابه مجلس چهارم خواهد بود

 چرخش قدرت در حوزه رياســت مجلس مى تواند اين نويد را 
دهد كه مجلس يازدهم پرتحرك تر و با رويكردى مثبت خواهد بود.

رئيس فراكســيون پاسخگوى مجلس شوراى اسالمى تأكيد كرد: در 
ارزيابــى از اضالع رقابتى در انتخابــات پيش روى مجلس و آرايش 
سياسى در مجلس يازدهم بيان كرد:  ما شاهد بوديم كه مجلس دهم 
به ســمت مجلســى اصالح طلبانه پيش رفت، ولى با اين تفاوت كه 
رئيس اين مجلس، فردى اصولگرا بود، به همين دليل مجلس عمال در 
دست اصالح طلبان نبود و درواقع تدابير اصولگرايى و محافظه كارانه 

از سياست هاى اصالح طلبانه پيشى گرفت.
على بختيار در گفت وگو با مهر، در ادامه اظهار كرد:  از نظر من دليل 
عدم موفقيت مجلس دهم اين بود كه با مســائل مختلف اقتصادى و 
سياسى به طور محافظه كارانه برخورد كرد. از سوى ديگر فراكسيون 
مستقالن نقش بازى به هم زن را بر عهده داشت و نه اصولگراها و نه 

اصالح طلبان نتوانستند كار خود را پيش ببرند.
وى تصريــح كرد:  بعضى بــر اين باورند كه مجلــس يازدهم مانند 
مجلس هفتم خواهد بود. اما از نظر بنده اين گونه نيست. تحليل بنده 
اين اســت كه مجلس يازدهم مشابه مجلس چهارم خواهد بود، زيرا 
پيش از مجلس چهارم رياست تمام مجالس به عهده آقاى هاشمى بود 
اما در مجلس چهارم با تغيير رياســت مجلْس سياست و راهبرد آن 
نيز تغيير كرد. امروز نيز باتوجه به اينكه آقاى الريجانى در انتخابات 
كانديدا نيســتند رياســت مجلــس يازدهم تغيير خواهــد كرد. اما 
درنهايــت چرخش قدرت در حوزه پارلمانى اين نويد را مى دهد كه 
مجلس يازدهم پرتحرك تر و با رويكردى مثبت خواهد بود. مجلس 
ششم نيز مجلسى كامال اصالح طلبانه بود كه مجلس هفتم را آفريد.

اين عضو فراكسيون اميد مجلس در ادامه با اشاره به اين كه «مجلس 
يازدهــم مى تواند مجلس را به رأس امــور بازگرداند»، بيان كرد: از 
نظر بنده تغيير رياست مجلس شوراى اسالمى مى تواند مجلس را به 

مركز مهم تصميم گيرى كشور بازگرداند.
وى افزود: مرم با وجود دلخورى هــا و گله مندى ها به ميدان مى آيند 
زيــرا اين نظــام و انقالب متعلق به آنان اســت و همواره اين مردم 
بودند كه كشور را از گذرگاه هاى سخت عبور دادند. شوراى نگهبان 
نيز مرحله نخست بررسى صالحيت ها را انجام داده است، اميدوارم 
در مرحله بعدى تعداد بيشترى از كانديداها تأييدصالحيت شوند تا 

شاهد مشاركت گسترده مردم با هر تفكر و گرايشى باشيم.

شوراى نگهبان در اطالعيه اى اعالم كرد
پايان زمان دريافت شكايت داوطلبان 
ردصالحيت شده انتخابات مجلس

 شــوراى نگهبان در اطالعيه اى اعالم كرد: زمان دريافت شكايت 
بر اساس تبصره هاى 1و2 ماده 35 آئين نـامه قانون انتخابات مجلس 

شوراى اسالمى به پايان رسيده است.
به گزارش ايسنا در اطالعيه شماره 6 شوراى نگهبان آمده است:

"بــه اطالع كليه داوطلبان محترم يازدهميــن دوره انتخابات مجلس 
شــوراى اســالمى كه صالحيت آنان در مرحله هيــأت مركزى و 
شــوراى نگهبان احراز نگرديده مى رساند «زمان دريافت شكايت بر 
اساس تـــبصره هاى 1و2 ماده 35 آئين نـامه قانون انتخابات مجلس 

شوراى اسالمى به پايان رسيده است». 
خواهشــمند اســت داوطلبان گرامى از مراجعه به اين نهاد و دفاتر 

استانى خوددارى فرمايند."

ساليق سياسى قابل حذف نيستند
 معاون رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه البته ساليق سياسى معتقد 
و پايبند به نظام جمهورى اسالمى قابل حذف نيستند، گفت:كاهش 
امكان مشــاركت ساليق مختلف در عرصه هاى سياسى به مشاركت 
مردم لطمه وارد مى كند و از اين جهت روند تأييدصالحيت ها يكى 

از دغدغه ها، و يكى از نگرانى هاى جدى است.
معصومــه ابتكار با تصريح بر اينكه امروز در شــرايط ســختى قرار 
داريم و پس از خروج آمريــكا از برجام ظالمانه ترين تحريم ها عليه 
ملت ايران اعمال شــده و اگر تحريم هاى موجود در جهان را روى 
هم قرار دهيم به اندازه تحريم هاى ايران نمى شــود، خاطرنشان كرد: 
بايد با جلب مشــاركت و اعتماد مردم در عرصه هاى مختلف بتوانيم 

از اين شرايط بسيار حساس با سربلندى عبور كنيم.
بــه گزارش ايلنا، وى با يادآورى تأكيدات مقام معظم رهبرى و رئيس 
جمهور درباره اهميت مشاركت سياسى مردم و با اشاره به درپيش بودن 
انتخابات مجلس شــوراى اســالمى، بيان كرد: عدم وجود گستردگى 
ســاليق مى تواند ضمن جريحه دار كردن اعتمــاد عمومى به كاهش 
مشاركت مردم منتهى شــده، كه روند تأييدصالحيت ها نبايد موجب 
اين امر شود. وى سپس به موضوع تحقق عدالت در جامعه پرداخت 
و بــا بيان اينكه مردم ايران به تبعيــت از امام خمينى براى برقرارى 
عدالت بپاخواستند، افزود: يكى از جنبه هاى عدالت اجتماعى عدالت 
جنسيتى اســت كه همواره با نگاه روشنگرانه رهبرى همراه بوده و 
برقرارى تعادل بين نقش هاى فــردى و خانوادگى و اجتماعى زنان 

را دنبال مى كند.

قهر با صندوق رأى موجب پشيمانى 
خواهد شد

 يك عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى قهر با صندوق رأى 
را موجب بروز پشيمانى عنوان كرد.

بهــروز نعمتى در گفت وگو با ايســنا، با تأكيد بــر اينكه «حضور در 
انتخابات امرى مهم و ضرورى اســت و همه مردم بايد در انتخابات 
مشــاركت كنند زيرا اين سرنوشت كشور اســت» اظهار كرد: در بين 
كسانى كه كانديداى نمايندگى مجلس شده اند حتما كسانى هستند كه 
با تفكرات مختلف همخوانى داشــته باشند ولو اين كه اين كانديداها 

خيلى ايدئال نباشند، ولى حداقل هايى از تفكرات مختلف در انتخابات 
حضور دارند و بر همين اســاس بايد سرنوشــت كشور را با حضور 
در انتخابات تعيين كنيم. نماينده تهران يادآور شــد: اگر كسانى تصور 
مى كننــد نماينده اى در بين كانديداها ندارند معنايش اين نيســت كه 
اجازه دهيم يك مجموعه تندرو سرنوشــت كشور را رقم بزند. ما در 
اين رابطه تجربيات مختلفى در مجالس و شــوراها داشته ايم، كسانى 

بوده اند كه با صندوق هاى رأى قهر كرده ولى بعدا پشيمان شده اند.
اين عضو هيأت رئيســه مجلس تصريح كرد:  نبايــد بگذاريم قهر با 
صندوق رأى موجب ايجاد پشــيمانى شــود، بلكه بايد در انتخابات 

شركت كنيم ولو اين كه حداقل ها فراهم باشد.

ابالغ قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالى فعاليت هاى انتخاباتى 
در انتخابات مجلس

 رئيس جمهور قانون «شفافيت و نظارت بر تأمين مالى فعاليت هاى انتخاباتى در انتخابات مجلس شوراى اسالمى» را براى 
اجرا به وزارت كشور ابالغ كرد.

به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر هيأت دولت، رئيس جمهور حسن روحانى، در اجراى اصل 123 قانون اساسى جمهورى 
اســالمى ايران، قانون «شــفافيت و نظارت بر تأمين مالى فعاليت هاى انتخاباتى در انتخابات مجلس شوراى اسالمى» مصوب 

مجلس شوراى اسالمى را براى اجرا به وزارت كشور ابالغ كرد.
اين قانون مشتمل بر 12 ماده و 14 تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه ششم بهمن 1398 در مجلس شوراى اسالمى تصويب 

و در 9 بهمن 1398 به تأييد شوراى نگبان رسيد.
سياستسياست

 siasat@hamedanpayam.com

دوره  يازدهمين  انتخابــات   
مجلس شوراى اسالمى فرايندى 
تقريبا طوالنــى دارد كه از دهم 
آذرماه آغاز شد و تا 23 بهمن ماه، 
تأييدشدگان  فهرست  اعالم  روز 
سراسر  فرماندارى هاى  به  نهايى 
كشــور ادامــه مى يابــد و دوم 
اســفندماه امسال با حضور مردم 
در پاى صندوق هاى رأى به پايان 

مى رسد.
به گزارش ايرنا، يازدهمين دوره 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
17 روز ديگــر در 208 حــوزه 
انتخابيه سراسر كشور براى تعيين 
290 كرســى برگزار مى شــود. 
همزمان در 5 اســتان خراســان 
شمالى، خراسان رضوى، تهران، 

قــم و فارس هم راى دهنــدگان براى انتخاب 
7 نماينــده در مجلس خبــرگان رهبرى پاى 

صندوق هاى رأى خواهند رفت.
اگر چه وزارت كشــور از ارديبهشــت امسال 
كار خــود را براى انتخابــات يازدهمين دوره 
مجلس شــوراى اســالمى آغــاز كــرد، اما 
داوطلبان نمايندگى از دهم آذرماه باحضور در 
فرماندارى هاى سراسر كشور و ستاد انتخابات 
مستقر در وزارت كشور به مدت يك هفته براى 
نام نويسى فرصت داشتند كه در اين مدت بيش 

از 16 هزار نفر نام نويسى كردند.
همراه با روند ثبت نــام، هيأت هاى اجرايى 
متشــكل از نمايندگانــى از ثبت احوال، قوه 
قضائيه، نيــروى انتظامى و وزارت اطالعات 
به همراه 8 معتمد تشــكيل شد و پس از اتمام 
بررســى  را  داوطلبان  پرونده هاى  ثبت نــام، 

كردند.
البته نخســت اين كار در مراجــع چهارگانه 
(قوه قضائيه،  ثبــت احوال، نيــروى انتظامى 
و اطالعــات) انجام شــد و ســپس اعضاى 
هيأت هاى اجرايى از هفدهم آذرماه به مدت 10

روز فرصت داشتند صالحيت هاى داوطلبان را 
مورد بررسى قرار دهند.

فرماندارى هاى سراسر كشور 27 آذرماه مراتب 
احراز صالحيت را به نامزدها اعالم كردند و به 

آن دســته از داوطلبان كه صالحيتشان رد شده 
بود 5 روز فرصت داده شــد تا براى اعتراض 

به هيأت نظارت استان مربوطه مراجعه كنند.
هيأت نظارت استان نيز از دوم تا بيست ويكم 
دى مــاه به مدت 20 روز فرصت داشــت تا به 
شكايات داوطلبان ردصالحيت شده رسيدگى و 
همچنين درباره صالحيت همه داوطلبان پس از 
كسب نظر هيأت مركزى نظارت اظهارنظر كند 
و ســپس موارد را به فرمانــدار مربوطه اطالع 
دهد. فرداى آن روز دوباره مراتب ردصالحيت 
بــه نامزدها اعالم بايد مى شــد. اگرچه در اين 
مرحله بســيارى از نامزدهاى عمدتا ناشناس 
در ســاعت هاى پايانــى روز ادارى، مراتــب 
ردصالحيت از ســوى فرماندارى مربوطه به 
آنان اطالع داده شده بود با اين حال نامزدهاى 
سرشناس از شب پيش مى دانستند تأييد شده اند 

يا خير.
بــه هرحــال نامزدهايــى كه در ايــن مرحله 
ردصالحيت شــدند و نامزدهايــى كه هم در 
مرحلــه هيأت هاى اجرايــى و هم هيأت هاى 
نظارت ردصالحيت شــده اند هردو به  مدت 5

روز فرصت اعتراض داشــتند كه در استان ها 
در هيأت نظارت اســتان و در تهران واقع در 

ورزشگاه تختى، اعتراض خود را ثبت كنند.
طبق روزشــمار انتخابات كشــور، قــرار بود 

11 بهمــن اظهارنظر نهايى شــوراى نگهبان 
به فرماندارى هاى سراســر كشور اعالم شود 
و ســپس فرداى آن روز اين نتايج به دســت 
نامزدهاى ردصالحيت شــده برسد. اما به دليل 
تعــداد زيــاد نامزدهاى ردصالحيت شــده و 
همچنين به دليل بررسى پرونده همه نامزدها در 
شــوراى نگهبان اين اتفاق در 12 بهمن افتاد. 
با اين همه باز هم در تعدادى اســتان ها بررسى 
برخى پرونده ها تا غروب 12 بهمن ادامه داشت 
و شامگاه اين روز به فرماندارى مربوطه اعالم 
نتايج شد و فرماندارى مربوطه هم از 13 بهمن 
از همه نامزدها خواســت تا نامه نهايى خود را 

دريافت كنند.
در اين مدت بــه گفته عباســعلى كدخدايى 
سخنگوى شــوراى نگهبان 2 هزار نفر به جمع 
اگرچه  شدند،  اضافه  تأييدصالحيت شــدگان 
برخى هم كه در مرحله هيأت اجرايى و هيأت 
نظارت تأييدصالحيت شده بودند در اين مرحله 

ردصالحيت شدند.
حاال تنها افرادى مى توانند اعتراض و شكايت 
كنند كه براى نخستين بار ردصالحيت شده اند 
و امــروز پايــان فرصت 3 روزه بــراى ثبت 

اعتراض اين دسته از داوطلبان است.
نتيجه نهايى هم 22 بهمن ماه به فرماندارى هاى 
سراسر كشــور اعالم مى شــود و فرماندارى 

مربوطه 23 بهمن ماه بايد اسامى 
نامزدها را انتشــار آگهى كند و 
تأييدصالحيت شده  نامزدهاى 
هــم از 24 بهمــن به  مــدت 
يك هفته تا يكم اسفند فرصت 

تبليغات دارند.
دور  ايــن  در  جالــب  نكتــه 
دليــل  اعــالم  انتخابــات  از 
نامزدهايى  بــه  ردصالحيــت 
اســت كه صالحيــت آنان رد 
شده است. طبق قانون، شوراى 
نگهبان موظف اســت دليل رد 
صالحيــت را به خــود نامزد 
اعالم كند اما طبق مشــاهدات 
خبرنــگار ايرنــا بســيارى از 
نامزدهــا از دليل ردصالحيت 

خود بى خبر هستند.
شــوراى نگهبــان ظاهرا نه تنها بــه نامزدهاى 
ناشناخته بلكه به برخى نامزدهاى شناخته شده 
چون شــهيندخت موالوردى معاون پيشــين 
زنــان و امــور خانواده رئيــس جمهورى هم 
دليل ردصالحيتــش را اعالم نكرده و وى نيز 
اين موضــوع را در صفحه توئيتر خود مطرح 

كرده است.
طبق قانون داوطلبان ردصالحيت شده هم براى 
بارديگر مى توانند اعالم شكايت كنند، اما شايد 
به دليل تعداد زيــاد متقاضيان اين فرصت تنها 
براى نامزدهايى مهيا اســت كه قبال صالحيت 
آنان چــه در هيأت اجرايى و چــه در هيأت 
نظارت تأييدشده باشــد اما اين صالحيت در 

شوراى نگهبان رد شده است.
كارشناسان شــوراى نگهبان مى گويند  برخى 
پــس از برگــزارى فراينــد انتخابــات دليل 
ردصالحيت به نامزدها اعالم مى شــود اما چه 
فايده كه نوشــدارو پس از مرگ سهراب است. 
انتخابات تمام شــود و تازه فرد بداند چرا رد 
شــده اســت؟ آيا بهتر نبود در همان مرحله 
نخست اعتراض به درخواســت اين دسته از 
نامزدها هم پاسخ داده مى شد تا آنان هم بتوانند 
باتوجــه به دليل ردصالحيــت از خود دفاع و 
مدارك الزم را براى برائت خود آماده كنند و به 

كارشناسان شوراى نگهبان تحويل دهند؟

 شــوراى ائتــالف نيروهــاى انقالب در 
تدارك فهرســت انتخاباتى اســت اما رئيس 
جامعه روحانيت مبارز از مردم مى خواهد كه 
به فهرســت رأى ندهند، طيفى تندرو موسوم 
به انقالبى هجمه بــه دولت را هدف حضور 
در مجلس مى دانند اما طيف معتدل مصلحت  
ســنجند، پايدارى ها چندان راغب قرارگرفتن 
كنار نواصولگرايان نيستند و بهاريون هم ساز 
خــود را مى نوازند، اين ميــان ميدان خالى از 
رقيب انتخابات براى اصولگرايان پر از چالش 

درونى به نظر مى رسد. 
به گزارش ايرنا، شــايد روزى كه براســاس 
مصلحت كشــور از توافق برجــام حمايت 
كردند، نمى دانســتند كــه روزى براى همين 
حمايت با خطر كنارگذاشته شدن از فهرست 
جريان متبوع خود روبه رو خواهند شــد؛ اما 
به نظر مى رســد راديكال هــاى اصولگرا خط 
قرمز فهرســت خود را برجام و دستاوردهاى 
دولت اعالم كرده اند. بســتن فهرســت هم با 
تمام دردســرهايش همچنان بــا ابهام كارايى 
روبه روست. هيأت داوران انتخاب شده اند اما 
وحدت همچنان با چالش جبهه هاى كوچك 
و ناشناخته روبه روست. پايدارى ها از فهرست 
جداگانه خود كوتــاه نمى آيند و بهارى ها هم 

آرام آرام در پى راه تازه خود هستند. 
 حامى برجام بوديد؟ در فهرســت 

نخواهيد بود
علنى شــدن اختالفات ميان اصولگرايان اين 
روزهــا تنها بــا يك توئيت يــا اظهارنظر در 
شــبكه هاى مجازى قابل رؤيت اســت. روز 
گذشــته ياســرجبرائيلى از فعــاالن مجازى 
اصولگرا و از اعضــاى كميته داوران انتخاب 
نامزدهاى نهايى در توئيتى كه ســاعاتى بعد 
حذف شد از حضور حاميان برجام در فهرست 
انتخاباتى انتقاد كرد. توئيت اگرچه حذف شد 

اما ديگر هم فكرهاى او ضمن تصديق موضع 
 FATF او تأكيدكردنــد موافقان برجــام و
را نبايد در فهرســت اصولگرايان راه داد. در 
صورت اصرار ايــن گروه بر نظر خود برخى 
چهره هاى معتدل اصولگرا در خطر حذف از 
اين فهرســت قرار خواهند گرفت و مواضع 
منطقى آن ها درباره مســائل كشــور قربانى 

راديكال هاى جوان خواهد شد. 
حتى سرليست احتمالى اين فهرست هم اگرچه 
اين روزها به سبب مخالفت با دولت از اساس با 
همه چيز مخالف است اما روزهاى نه چندان دور 
از موافقان برجام بود. محمدباقر قاليباف شهردار 
پيشــين تهران در آبان ماه 94 ضمن قدردانى از 
زحمات محمدجواد ظريف برجام را موفقيت 
بزرگى توصيف كرده است. او در مهر 95 هم 
مذاكره را نوعى مبارزه دانســته و بار ديگر از 
برجام حمايت مى كند. قاليباف در ارديبهشت 
96 و در بحبوحه رقابت هاى انتخاباتى هم تأكيد 
كرده بود كه «من هم از برجام پاسدارى مى كنم؛ 
هــر دولتى غير از اين دولت، همين مســير را 
مى رفت.» تعداد چهره هاى موافق برجام و حتى 
برخى دستاوردهاى دولت در اين فهرست كم 
نيستند و بايد ديد تندروهاى جوان با آن ها چه 

خواهند كرد. 
 ليستى رأى بدهند يا ندهند؟

روز دوشنبه اعضاى هيأت انتخاب نامزدهاى 
نهايى شــوراى ائتــالف نيروهــاى انقالب 
(شــانا) مشخص شدند. اين هيأت داوران 10 
نفره شــامل يك مداح، يــك مجرى، 3 وزير 
دولت هاى محمود احمدى نژاد، عضو شوراى 
شــهر چهارم، 2 روحانــى برنامه هاى مذهبى 
صداوســيما، رئيس پيشــين دانشگاه صنعتى 
شريف و يك فعال سياسى هستند كه در كنار 
اعضاى شوراى مركزى شانا كه نامزد انتخابات 
نيســتند، درباره نامزدهاى نهايــى انتخابات 

تصميم بگيرند و فهرست اعالم كنند. 
 جبهه ها و ناشناخته هاى فهرست

بخشــى از پروســه وحدت كامل در جريان 
اصولگــرا با مانع جبهه هــاى كوچك و افراد 
ناشناخته در فهرســت روبه روست. تعدادى 
از اين جبهه ها اساســا تمايلــى براى حضور 
در ســازوكار شــانا ندارند، برخــى مردد در 
تصميم گيــرى هســتند و برخى هــم منتقد 
براى  اصولگرايان.  ائتالف  شــوراى  اقدامات 
مثال جبهه پيشــرفت، رفــاه و عدالت تنها به 
احتمال حمايت خود از ســازوكار شــوراى 
ائتالف نيروهــاى انقالب خبر داده اســت. 
احزابى ماننــد حزب ايــران زمين، جمعيت 
جوانــان انقالب اســالمى، حاميــان انقالب 
اســالمى، جمعيت آبادگران ايران اسالمى در 
اين جبهه عضو هستند. جبهه جهادگران ايران 
اسالمى هم فهرست 124 نفره و ابتدايى خود 
را براى انتخابات اعالم كردند. فهرستى كه با 

ليست شانا اشتراكات اندكى دارد. 
نام هاى تازه موجود در فهرست هاى ابتدايى و 
نهايى اصولگرايــان هم براى اين طيف و هم 
مردمــى كه رأى مى دهند، ابهام آفرين اســت. 
هرچند مهدى چمران، عضو شــوراى ائتالف 
نيروهاى انقالب از پروســه دشوار مصاحبه، 
آزمون و رصد نامزدهاى ناشناخته اصولگرايان 
سخن مى گويد اما داستان نه با رصد اطمينان 
بخش اســت و نه با ميثاق نامه. برخى از اين 
چهره ها سابقه سياسى خاصى ندارند و صرفا 
به دليل پايبندى به برخى اصول در فهرســت 

حضور يافته اند. 
 پايدارى هــا و بهارى هــا همــراه 

مى شوند؟
«در تهــران بــا برخــى گروه ها مشــكالت 
كوچكى داريم؛ مثال اعضــاى جبهه پايدارى 
اصرار دارند كه ليســت جدا ارائه دهند، ولى 

مى خواهند كه در اين ليست، نفرات مشترك 
زيادى حضور داشته باشند كه هنوز نتوانستيم 
در اين موضوع با هم به توافق برســيم.» اين 
ســخنان غالمعلى حدادعادل، رئيس شوراى 
ائتالف اســت. مصطفى ميرسليم هم از ديگر 
اعضاى شــوراى ائتالف مى گويد: «يك سرى 
مســائل هنوز حل نشده اســت و بزرگواران 
ما در شــوراى ائتالف مشغول مذاكره هستند 
كه سعى كنند جبهه پايدارى را هر چه بيشتر 
بــه ائتالف نزديــك كنند.» تــالش براى به 
همراه ســازى جبهه پايدارى موضوع تازه اى 
نيست اما بى نتيجه بودن اين تالش ها به فاصله 
20 روز هم تازه و هم عجيب اســت. انتظار 
ايــن بود كه پس از ماه هــا گفت وگو، رايزنى، 
كوتاه آمدن و سهم دادن، اكنون اين جبهه ديگر 
در سوداى ارائه فهرست تازه نباشد كه هست. 
خوش بينى شانايى ها در حالى است كه جبهه 
پايدارى فهرســت بسته شده از سوى آن ها را 
بدون شاخص خاص و سهم خواهانه توصيف 
مى كنند و از شاخص هاى مختص خود سخن 
مى گويند. حميد رســايى عضو شناخته شده 
و نامــزد ايــن جبهه در تازه ترين ســخنرانى 
انتخاباتى خود گفته اســت: «اشكال ديگر هم 
اين اســت كه آن 7 هزار نفــرى كه 159 نفر 
را انتخاب كردند، چه كســانى هستند؟ آن 90 
نفر را مى آوريد در اتاق بســته خودتان به 30 
نفر مى رسانيد و اين يعنى هيچ شاخصى معلوم 
نيست. جبهه پايدارى معتقد است كه، مالك و 
شــاخصى دارد و به شوراى ائتالف مى گويد، 

هيچ شاخصى ندارند.»
شايد فهرست هاى ارائه شده هم پوشانى هايى 
هم داشــته باشند اما مشخص است كه امكان 
پيروزى با تك فهرســت بسيار بيشتر از چند 
فهرست است اما شايد احتمال سهم خواهى در 
آينده براى فهرست هاى چندگانه بيشتر باشد. 

فرايند انتخابات؛ از ثبت نام 
تا دريافت تأييديه نهايى شوراى نگهبان

چالش درونى اصولگرايان در نبود رقيب انتخاباتى
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واكنش اداره كار به خبر تجمع كارگران 
خوش نوش

 معــاون روابــط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان درباره رسيدگى به درخواســت استفاده از قانون بازنشستگى 
پيش از موعد جمعى از كارگران بازنشسته و مقررى بگير بيمه بيكارى 
شــركت خوش نوش گفت: طبق قانون چنانچه فردى 20 تا 25 سال 
متناوب در يك شغل سخت و زيان آور فعاليت كند مى تواند از قانون 
بازنشستگى پيش از موعد اســتفاده كند بنابراين درخواست كارگران 
كارخانه خوش نوش نيز اســتفاده از قانون بازنشستگى پيش از موعد 

است. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
همدان، حميدرضا اســالمى يادآورشد: كارگران اين كارخانه در دهه 
گذشــته نيز اين درخواســت را ارائه كرده بودند كه رد شد اما با نظر 
مســاعد مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان دوباره اين 

پرونده به جريان افتاد. 
معاون روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان 
افزود: كميته بدوى مشــاغل سخت و زيان آور اداره كل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى با اين درخواست موافقت كرده اما نياز به ارائه مستندات 
فنى و تخصصى الزم براى طرح موضوع در كميته تجديد نظر مشاغل 

سخت و زيان آور است. 
اســالمى اظهار كرد: تا پايان هفته آينده جلســه تجديدنظر با حضور 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى، مدير كل تأمين اجتماعى استان، 
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى، نماينده كارگران و كارفرمايان تشكيل 
و درخواســت ها طرح موضوع و براســاس ضوابط ومقررات قانونى 
تصميم گيرى خواهد شــد.  وى ادامه داد: براى بررســى اين پرونده 
نيازمند ارائه اطالعاتى از ســوى كارفرمــا در زمينه آخرين وضعيت 
سنجش آاليندگى محيط كار بوده كه در اين باره كارفرما اقدامى انجام 
نداده و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى سنجش هاى انجام شده توسط 

علوم پزشكى را مالك عمل و مبنا قرار داده است. 
معاون روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان 
حضور كارگــران كارخانه كيوان در اين تجمــع را رد و اظهار كرد: 
هر چند كارگران اين مجموعه همانند كارخانه خوش نوش نسبت به 
وضعيت خصوصى ســازى و نحوه واگذارى اين كارخانه ها گاليه مند 

هستند ولى در تجمع مذكور شركت نداشته اند. 

حساب و كتاب جديد سهام عدالت
 سهام يك ميليون تومانى هر نفر، حاال چقدر 

ارزش دارد؟
 رئيس سازمان خصوصى سازى با بيان اين كه ارزش هر سهم يك 
ميليونى ســهام عدالت 6 برابر شده است، ميزان سود هر سهم را بيش 
از 200 هزار تومان اعالم كرد و توضيح داد: واريز اين ســود از سوم 
اســفند آغاز مى شود. وى درباره زمان آزادسازى سهام نيز توضيحاتى 

ارائه كرد.
به گزارش خبرآنالين، عليرضا صالح در نشستى خبرى، درباره ارزش 
ســهام عدالت گفت: ســهام يك ميليون تومانى هر نفر در اين زمان 
بيش از 6 ميليون تومان ارزش دارد. وى درباره آزادسازى اين سهام، با 
بيان اين كه چارچوب نحوه واگذارى نهايى شــده است، توضيح داد: 
در اين زمينه، رئيس جمهور و وزير اقتصاد به مقام معظم رهبرى براى 
كسب اجازه ايشان نامه نوشته اند و ما منتظر پاسخ اين نامه هستيم. به 
گفتــه صالح، پيش بينى مى كنيم تا آبان 99 يا با اليحه اى كه به مجلس 
ارائه كرده ايم يا با اجازه تكميلى مقام معظم رهبرى اين سهام آزاد شود 

و برگه هاى آن قابليت فروش پيدا كند.
صالح اضافه كرد: سازوكار در قالب شركت هاى سرمايه  گذار استانى 
يا صندوق هاى ســرمايه  گذارى معامله پذير و منطقه اى انجام خواهد 
شد. وى درباره ميزان سود ســهام عدالت، اظهار كرد: تا پايان هفته 
آينده ميزان وصولى ســود سهام عدالت مشخص مى شود و واريزى 
از سوم اسفندماه با اولويت مشموالن كميته امداد و بهزيستى صورت 

خواهد گرفت.
 به گفته وى ممكن است ميزان ســود امسال براى سهام يك ميليون 
تومانى از 200 هزار تومان هم بيشــتر باشد. وى از راه اندازى صندوق 
سرمايه گذارى 20 هزار ميليارد تومانى در قالب صندوق سرمايه گذارى 
معامله پذير براى واردكردن سرمايه هاى خرد مردم به بازار سرمايه خبر 
داد و افزود: قرار اســت صندوق ها را تأســيس كنيم تا از طريق ثبت 
سفارش در اختيار مردم قرار بگيرد. وى افزود: براى سهام تا 2 ميليون 
نيز 15 درصد تخفيف قائل خواهيم شــد. پيش بينى شده است با اين 
كار 4 تا 5 ميليون نفر از آحاد مردم وارد بازار سرمايه شوند. اميدواريم 

مجلس در قانون بودجه اين اجازه را به ما بدهد.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان:
پياز هفته بعد ارزان مى شود

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان از كاهش قيمت پياز و گوجه 
فرنگى در همدان خبر داد و گفت: درحال حاضر قيمت هر كيلوگرم 

گوجه فرنگى در بازار همدان بين 4هزار تا 5 هزار تومان است. 
رضــا البــرزى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره بــه اينكه قيمت 
گوجه فرنگى نسبت به هفته گذشته كاهش يافته است، بيان كرد: در 
ماه گذشــته قيمت گوجه فرنگى به 10 تا 12 هزار تومان رسيده بود 
كه در حال حاضر قيمت گوجه فرنگى 4 هزار تا 5 هزار تومان است. 
رئيس اتحاديه ميوه و تره بــار همدان تأكيد كرد: دليل كاهش قيمت 
گوجه فرنگــى به دليل نبود توازن عرضه و تقاضا بوده اســت كه با 

عرضه بيشتر قيمت كاهش مى يابد. 
وى بــا بيان اينكه قيمت پياز نيــز در هفته آينده كاهش پيدا مى كند، 
تصريــح كرد: قيمت پياز هم در هفته آينده با روند كاهشــى مواجه 

خواهد شد. 
البرزى با اشــاره به اينكه هم اكنون بيشــترين تقاضــا براى پياز زرد 
است، يادآور شــد: درحال حاضر هر كيلوگرم پياز در خرده فروشى 

بين 6 هزار تا 7 هزار تومان است. 
وى خاطرنشان كرد: بارندگى و سيل در جنوب كشور موجب بروز 
خســارت به مزارع كشت پياز شــده است و همين موضوع افزايش 

قيمت اين محصول را به دنبال داشت.

قيمت نان به ميزانى افزايش مى يابد كه 
نانوايان ورشكسته نشوند

 فرماندار همدان با بيان اينكه در چند ســال گذشته قيمت نان در 
همدان ثابت بوده درحالى كه همه هزينه ها افزايش يافته است، گفت: 
قيمت  نان بايد به ميزانى افزايش يابد كه نانواها ورشكســته نشده و 

كيفيت نان هم كاهش نيابد. 
حســين افشــارى با بيان اينكه در شهرســتان همــدان 585 واحد 
نانوايى فعال هســتند كه قوت اصلى مــردم را تأمين مى كنند، اظهار 
كرد: متأســفانه شــاطرها و كارگران حرفه اى نانوايى هاى همدان در 
حال مراجعه به واحدهاى آزادپز و يا مهاجرت به ساير شهرستان ها 

هستند. 
وى با اشــاره به اينكه اين اتفاق موجب كاهش كيفيت نان و ايجاد 
نارضايتى بين مردم مىشــود، افزود: در چند سال گذشته قيمت نان 
در همدان ثابت بــوده درحالى كه همه هزينه هــا اعم از حامل هاى 

انرژى افزايش يافته و قيمت نان افزايشى نداشته است. 
فرمانــدار همدان به فارس گفت: به منظور توجيه اقتصادى از ميزان 
وزن نان در نانوايى ها كاســته مى شود كه اين موضوع هم نارضايتى 

مردم را به دنبال دارد. 
وى با تأكيد بر اينكه در بيشتر استان هاى همجوار قيمت نان افزايش 
يافته و نمى توانيم در اســتان همدان اين افزايش قيمت اعمال نشود، 
ادامه داد: قيمت  نان بايد به ميزانى افزايش يابد كه نانواها ورشكسته 

نشوند و كيفيت نان هم كاهش نيابد. 
افشارى در پايان عنوان كرد: قيمت نان افزايش مى يابد اما در زمانى 

مناسب كه در حال بررسى آن هستند. 

تكليف ماليات بر سود سپرده بانكى 
مشخص شد

 در صورت تصويب مجلس آمادگى اجراى دريافت ماليات را از 
واحدهاى مسكونى لوكس و خودروهاى لوكس داريم.

به گزارش خبرآنالين، وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: وزير امور 
اقتصادى و دارايى در دومين نشســت خود با نمايندگان رسانه هاى 
گروهى در پاســخ به ســؤالي در خصوص زمــان افزايش پايه هاى 
مالياتى و دريافت ماليات بر عايدى سرمايه گفت: اجراى اين قانون 
به سال آينده مى رسد و با توجه به اينكه ابزار مالياتى بسيار حساس 
اســت، پيش بينى كرده اصالحيه قانون ماليات هاى مســتقيم، 2 سال 

پس از تصويب، اجرا شود.
فرهاد دژپســند درباره دريافت ماليات بر سود سپرده هاى بانكى نيز 
توضيح داد: از اصل و اساس اين پيشنهاد از سوى ما ارائه نشده است 
زيرا اگر ســود سپرده سرمايه تلقى شــود در دوره هاى تورمى كه با 

كاهش ارزش مواجه مى شود، تكليف چيست؟ 
وى گفت: ماليات ابزار حساســى است و نبايد چون چكش بر سر 
هر چيز كوبيده شــود، اگر سپرده ها راهى بازارهاى موازى چون طال 
و ارز و... شوند مضرات زيادى به بار مى آورند و از اين رو مى گويم 

دريافت ماليات از سود سپرده بانكى منتفى است.

افتتاح 300 پروژه مخابراتى در همدان
 مديرمخابرات منطقه همدان از افتتاح 300 پروژه مخابراتى در دهه فجر خبر داد. 

محمدعلى گرزين با اشــاره به بهره بــردارى از 300 پروژه مخابراتى با اعتبارى بيش از 142
ميليارد تومان در دهه فجر امســال اظهار كرد: ارائه آخرين فناورى ها و به روزكردن خدمات 
از جمله اهداف ما بوده و به همين دليل امســال در ادامه روند رو به رشــد و باالبردن سطح 

خدمات، طرح هاى قابل توجهى در حوزه مخابرات افتتاح مى شود. 
وى با اشــاره به اينكه اين طرح ها در حوزه هاى مختلف اجرايى به بهره بردارى مى رســند، 
افزود: در حوزه فيبر نورى، تغذيه نيرو(POWER)، سايت هاى موبايل(GSM)، اينترنت 

و تعويض و نوسازى سوييچ طرح هايى آماده افتتاح است. 
مدير مخابرات منطقه همدان به فارس گفت: در حوزه سايت هاى موبايل با تالش كارشناسان 
بومى اســتان و با به كارگيرى آخرين فناورى و تجهيزات به روز دنيا چندين روســتا ضمن 
برخوردارى از ارتباط تلفنى با كيفيت بسيارباال، از اينترنت با پهناى باند بيشتر استفاده خواهند 
٣G و از  كرد.  وى با اشاره به توسعه و تجهيز سايت هاى موبايل اينترنت موجود از ٢G به
٣G به ۴G بيان كرد: در بسيارى از مراكز با تعويض و نوسازى سوييچ و با استفاده از آخرين 
فناورى هاى موجود و نيز اتصال به شــبكه فيبرنورى، با باال بردن كيفيت در بحث ارتباطات، 
زمينه توسعه در آينده نيز فراهم شده است زيرا با اجراى فيبر نورى در آينده دغدغه اى براى 
محدوديت ظرفيت نخواهيم داشــت.  گرزين با بيان اينكه در اجراى اين طرح ها كارشناسان 

بومى استان به كار گرفته شده  اند كه بيانگر رشد علمى و به روز شدن تخصص ها در مخابرات 
منطقه همدان اســت، خاطرنشان كرد: در اجراى طرح ها سعى بر آن بوده كه با نگاه به آينده 

عمل شود و پيش بينى نيازهاى آتى هم در طراحى و اجرا در نظر گرفته شود. 
وى افزود: در فامنين17طرح، مالير54طرح، نهاوند 31طرح، تويســركان 26طرح، اســدآباد 

21طرح، بهار 21طرح، كبودراهنگ 53 طرح و رزن 37 طرح افتتاح خواهد شد. 
مدير مخابرات منطقه همدان رشــد و توســعه، افزايش دانش و فناورى و خودكفايى را از 
دســتاوردهاى بزرگ انقالب اسالمى معرفى و خاطرنشــان كرد: بايد قدردان خون شهدا و 
مجاهدت هاى امام راحل بود و بر ادامه راهشان در پرتو منويات رهبرى معظم انقالب سعى 

و تالش كنيم. اقتصاداقتصاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

آگهى تغييرات شركت سامانه ترسيم راه گستر شركت سهامى خاص به شماره 
ثبت 13156 و شناســه ملى 14007342866به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى ساليانه مورخ 1398/10/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد 1- اعضاى هيات مديره 
و ســمت هر يك براى مدت دو سال به شــرح ذيل تعيين گرديد : آقاى عليرضا 
حاصلى به شماره ملى4032242887 به ســمت مدير عامل آقاى فاروق فالحى 
بوكانى به شماره ملى2929746920 به ســمت رئيس هيئت مديره آقاى برهان 
الدين نقشبندى به شماره ملى3256182089 به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
2-كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، برات قراردادها 
و عقود اســالمى با امضاى آقايان عليرضا حاصلى و فاروق فالحى بوكانى همراه با 
مهر شركت معتبر خواهد بود و ســاير نامه هاى عادى و ادارى با امضاى عليرضا 
حاصلى همراه با مهر شــركت معتبر مى باشد3- آقاى مهدى كهريزى به شماره 
ملى2529916276 به ســمت بازرس اصلى و آقاى على طوســى نسب به شماره 
ملى3875678044 به سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب 
شدند4- روزنامه كثيراالنتشار همدان پيام جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب 
شد 5- ترازنامه و حساب سود و زيان شركت منتهى به سال1397 مورد تصويب 

قرار گرفت. 
(م.الف759694)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان

ــركت  ــد ش ــهند دام الون ــروارى س ــاله پ ــركت گوس ــرات ش ــى تغيي آگه
ــتناد  ــه اس ــى 10820011230 ب ــه مل ــت 192 و شناس ــماره ثب ــه ش ــى ب تعاون
صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/10/15 

ــل اتخــاذ شــد  ــات ذي تصميم
1-  اعضــاى هيــات مديــره بــه قــرار ذيــل بــراى مــدت ســه ســال انتخــاب 
ــات  ــه ســمت عضــو اصلــى هي ــد: جــواد شــاهوندى 4051444821 ب گرديدن
ــى  ــو اصل ــمت عض ــه س ــر 4050212927 ب ــى مه ــه همايون ــره معصوم مدي
ــى  ــو اصل ــمت عض ــه س ــاهوندى 4050220318 ب ــره محســن ش ــات مدي هي
ــى  ــو عل ــمت عض ــه س ــاهوندى 4050172887 ب ــوب ش ــره يعق ــات مدي هي
ــو  ــمت عض ــه س ــاهوندى 4050172879 ب ــره يوســف ش ــات مدي ــدل هي الب

ــره ــات مدي ــدل هي علــى الب
ــل  ــرار ذي ــه ق ــى ب ــال مال ــك س ــدت ي ــراى م ــركت ب ــان ش  2 - بازرس
انتخــاب گرديدنــد: اصغــر حريقــى 4050529343 بــه ســمت بــازرس اصلــى 
ــدل  ــى الب ــازرس عل ــمت ب ــه س ــور 4051369552 ب ــاعى پ محمدحســن س
ــت.  ــرار گرف ــب ق ــورد تصوي ــا 97 م ــال 94 ت ــى س ــاى مال ــورت ه 3- ص

ــف761564) (م.ال
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى بهار

آگهــى تغييــرات شــركت باتــاب ســاخت هگمتانــه شــركت بــا مســئوليت 
محــدود بــه شــماره ثبــت 13717 و شناســه ملــى 14008385030 بــه اســتناد 
ــره  ــات مدي ــاده وهي ــوق الع ــور ف ــادى بط ــى ع ــع عموم ــه مجم صورتجلس

مــورخ 1398/10/16 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 
1-اعضــاء هيئــت مديــره بــا ســمتهاى ذيــل بــراى مــدت نامحــدود انتخــاب 
گرديدنــد: آقــاى محمــد اميــد بخــش بــه كدملى3874082784بــه عنــوان 
رئيــس هيئــت مديــره خانــم فاطمــه اميدبخــش بــه كدملــى 3873978865 

بــه عنــوان مديرعامــل وعضوهيــات مديــره
ــرات واوراق   2- حــق امضــا مجــاز دركليــه مــوارد اعــم از چــك وســفته وب
واســناد تعهــدآور بانكــى وديگــر عقــود برعهــده مديرعامــل و رئيــس هيئــت 

مديــره ( مشــتركا ) همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد.
(م.الف759709)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

ــركت  ــد ش ــهند دام الون ــروارى س ــاله پ ــركت گوس ــرات ش ــى تغيي آگه
ــه اســتناد  ــه شــماره ثبــت 192 و شناســه ملــى 10820011230 ب ــى ب تعاون
ــاذ  ــل اتخ ــات ذي ــورخ 1398/10/16 تصميم ــره م ــت مدي صورتجلســه هيئ

شــد : 
ــواد  ــد: ج ــن گردي ــل تعيي ــرار ذي ــه ق ــره ب ــات مدي 1 - ســمت اعضــاى هي
ــل  ــره و مديرعام ــت مدي ــى هيئ ــمت منش ــه س ــاهوندى 4051444821 ب ش
ــره  ــات مدي ــس هي ــمت رئي ــه س ــر 4050212927 ب ــى مه ــه همايون معصوم
ــره ــات مدي ــس هي ــب رئي ــه ســمت ناي ــاهوندى 4050220318 ب محســن ش
ــدآور  ــمى و تعه ــا و اسنادرس ــه قرارداده ــاء :كلي ــق امض ــدگان ح  2 - دارن
ــه  ــا امضــاى معصوم ــادار ب ــرات و اوراق به ــل چــك، ســفته، ب بانكــى از قبي
ــاهوندى  ــاب وى محســن ش ــره و در غي ــات مدي ــس هي ــر رئي ــى مه همايون
نايــب رئيــس بــا اتفــاق امضــاى جــواد شــاهوندى، مديرعامــل و مهــر تعاونــى 

ــار اســت. داراى اعتب
ــا امضــاى جــواد شــاهوندى مديرعامــل و  ــا ب ــه ه ــا اوراق عــادى و نام  ضمن

ــود. مهــر تعاونــى معتبــر خواهــد ب
(م.الف761565)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى بهار

 روســتاييان اگــر بخواهنــد خانه جديد 
بسازند بايد بافت فرسوده را حفظ كنند و در 

گوشه اي از حيات خود خانه جديد بسازند. 
مدير كل بنياد مسكن استان همدان در نشست 
خبــري خود در پاســخ به ســؤال خبرنگار 
همدان پيام درباره اينكه آيا هنگام بازســازي 
و بهسازي، بافت روســتاها حفظ مي شود تا 
هم اشــتغال آنها از بين نرود و هم مهاجرت 
معكوس صــورت نگيرد؟ گفــت: ما متولي 
بازسازي خسارت هاي سيل در بخش مسكن 
روستاييان هستيم و در شرايط بحران و خاص 
بايد در كوتاه ترين زمــان و كمترين امكانات 
براي آنها ســر پناه بسازيم. اشتغال روستاييان 
هم متولــي دارد و جهــاد كشــاورزي بايد 

اقدامات الزم را انجام بدهد. 
حسن ظفري در پاســخ به همين سؤال ادامه 
داد: ما به دنبال مســكن معيشت محور هستيم. 
در بسياري موارد هنوز بافت فرسوده مساكن 
روســتايي به چشــم مي خورد، چون گفته ايم 
بافت فرســوده را دست نزنند و در بخشي از 

حياط ساختمان جديد بسازند. 
ظفري افزود: ما بايد روستاييان را توانمند كنيم 
و با خانه هاي آنها كاري نداشته باشيم و اجازه 
بدهيم آن طور كه دوســت دارند فكر كنند و 

براي خودشان خانه بسازند. 
وي در پاســخ به سؤال ديگر همدان پيام مبني 
بــر اينكه كه بنياد مســكن چقــدر در الحاق 
روســتاها به شهر همدان ســهم داشته است؟ 
زيرا شــنيده شــده بنياد مســكن در برهه اي 
بخشــي از زمين هاي نزديك به شــهر يكي 
از روســتاها را بدون مجــوز قانوني تفكيك 
كرده و در نهايت اســتان از آن باخبر شده و 
ناگزير به الحاق اين روستا به شهر شده اند هم 
گفت: اگر شما مستندات ارائه بدهيد كه بنياد 
مسكن زمين خريداري كرده حاضر هستيم به 
مراجع قضايي بيايم تــا بنده را مؤاخذه كنند. 
اين اطالعات كذب اســت. ما در حاشيه شهر 
زميني نخريده ايم و كمكي به الحاق روستا به 
شــهر هم نكرده ايم. بنياد مسكن استان هر چه 
زمين دارد مربوط به اراضي ملي اســت كه به 

ما تحويل داده اند. 
 جابه جايى 3 روستا كامالً منتفى است

وى در پاســخ به ســؤال خبرنــگار ديگري 
درباره جابه جايى 3 روستاى استان همدان نيز 
خاطرنشان كرد: 3 روستاى برفيان تويسركان، 
گل حيــدر و ده حيدر نهاوند دچــار رانش و 
لغــزش زمين شــدند كه مركز پژوهشــكده 
ســوانح طبيعى مطالعاتى انجــام داده و براى 
رفع معضل اين روستاها راهكارهايى را ارائه 
كرد و براساس اين مطالعات بحث جابه جايى 

درباره هيچ روستايى نداريم. 
ظفرى با تأكيد بر اينكه جابه جايى 3 روســتا 
كامًال منتفى اســت، گفت: در روستاى برفيان 
فضايى پيرامون روســتا كه جزو طرح هادى 
آن روستاست در قالب ساماندهى واحدهايى 
كــه در خطر هســتند تعريف شــده و بحث 

جابه جايى اين روستاها منتفى است. 
واحدهاى  ســاخت  آينده  خــرداد   

خسارت ديده در سيل تمام مى شود
وى بــا بيان اينكه تا پايان خرداد ســال آينده 

تمامى واحدهاى احداثى در مناطق ســيل زده 
اســتان به بهره بردارى مى رسد، گفت: تاكنون 
2 هزار و 337 واحد مسكن روستايى ساخته 
شــده در مناطق ســيل زده اســتان همدان به 
بهره بردارى رســيده اســت و مابقــى داراى 

پيشرفت 50 درصدى هستند. 
ظفرى با اشــاره به اينكه در فروردين امسال 
بارندگى هاى شــديد و وقوع سيل دليل بروز 
خســارت قابل توجهى به مســاكن روستايى 
شــد، خاطرنشان كرد: در اســتان همدان 21
هزار واحد مســكن روســتايى مورد ارزيابى 
كارشناســى قرار گرفت كه به شناســايى 15
هزار واحد مسكن خســارت ديده منجر شد، 
به طورى كه 9 هزار واحــد احداثى و 6 هزار 

واحد تعميرى احصا شد. 
وى بــا تأكيد بــر اينكه اســتان همدان جزو 
نخستين استان هايى بود كه گزارش خسارت 
ســيل را به تهران ارائه كــرد، افزود: مبتنى بر 

اين گزارش 715 ميليارد تومان 
تسهيالت و كمك بالعوض در 
2 فقره مصوبه به اســتان ابالغ 
ميليارد   515 همچنيــن  شــد، 
5 كم بهره  تســهيالت  تومــان 

درصــد بانكــى و 200 ميليارد 
تومان كمك بالعوض به استان 

همدان ابالغ شد. 
ظفرى بــا تأكيد بــر اينكه كل 
اســتان  اختيار  در  تســهيالت 
قرار گرفت، خاطرنشــان كرد: 
تاكنــون بيــش از 19 هزار و 
بانكى  سيستم  به  متقاضى   297
معرفى شــدند كــه 17 هزار و 
171 متقاضى معادل 90 درصد 

موفق به عقد قرارداد شدند. 
مديركل بنياد مســكن اســتان 

همدان بيــان كرد: ميزان تســهيالت احداثى 
براى واحدهاى شــهرى 50 ميليون تومان و 
در واحدهاى روستايى 40 ميليون تومان بوده 
همچنين كمك بالعوض واحدهاى شهرى در 
قالب ساخت 12 ميليون و واحدهاى روستايى 
10 ميليون تومان بوده اســت كه به طور كامل 

در اختيار متقاضيان قرار گرفت. 

وى ادامــه داد: كمك بالعــوض واحدهاى 
تعميرى شهرى و روســتايى 6 ميليون تومان 
بوده كه در اختيار واجدين شرايط قرار گرفت 
همچنين كمك بالعوض اجاره بهاى مســكن 
در واحدهاى احداثى شهرى 12 ميلون تومان 
و در واحدهاى احداثى روســتايى 6 ميليون 
تومان مصوب و پرداخت شده و كمك هزينه 
بالعوض معيشت نيز تا سقف 5 ميليون تومان 

مصوب و پرداخت شده است. 
ظفرى بيان كرد: در مجموع 110 ميليارد تومان 
كمك بالعوض در اختيار اســتان قرار گرفت 
و همچنين 90 ميليارد تومان تنخواه به اســتان 
تعلق گرفته كه با توجه به پيشرفت پروژه ها به 

تدريج به حساب مالكين واريز مى شود. 
واحد  هزار  نوسازى 21  و  بهسازى   

مسكن روستايى در همدان
اين مقام مســئول در ادامه گفت: با ســاخت 
واحدهاى خســارت ديده در اســتان همدان 
انقالب  و  تحول  شاهد 
ســاخت  در  بزرگــى 
بازســازى  مســكن، 
و  ناكارآمد  بافت هــاى 
و  كــم دوام  فرســوده، 
اتفاق  روستايى  بى دوام 
كه  به گونــه اى  افتــاد 
عوامل  كمبود  شــاهد 

اجرايى بوديم. 
وى بــا بيــان اينكــه 
كنار  در  مســكن  بنياد 
همدان  استان  بازسازى 
مسئوليت   ،98 سال  در 
بهسازى 12 هزار واحد 
مسكن روستايى با 480
را  اعتبار  تومان  ميليارد 
تصريح  داشت،  برعهده 
كرد: در اســتان همدان در ســال 98 و 99 در 
مجمــوع 21 هزار واحد مســكن روســتايى 
بازســازى و بهسازى خواهد شــد كه با اين 
اقدام جهش قابل توجهى در شاخص نوسازى 
و بهســازى مسكن روســتايى استان خواهيم 

داشت. 
ظفرى با اشــاره به اينكه شاخص نوسازى و 

بهســازى مسكن روستايى اســتان 54 درصد 
است، گفت: 21 هزار واحد موجب جهش در 
شاخص نوسازى و بهسازى مسكن روستايى 
شد به طورى كه براساس برنامه  خواهد  استان 
افــق 1404 بايد اين شــاخص به 70 درصد 

برسد. 
بهســازى  يك  فاز  عمليات  انجام   

معابر در 707 روستا
ظفــرى از اجراى عمليات فاز يك بهســازى 
معابر روســتايى در 707 روستاى استان خبر 
داد و بيــان كرد: از 921 روســتاى باالى 20
خانوار اســتان همدان در 707 روستا عمليات 
فاز يك بهسازى انجام شده و در 361 روستا 
به اتمام رســيده و 341 روستا در حال انجام 

است. 
مديركل بنياد مســكن استان همدان افزود: در 
4 سال گذشــته 499 روســتا از قير اعتبارى 
برخوردار شــدند و بيش از 604 حواله صادر 
شده كه 458 كيلومتر آسفالت معابر روستايى 

در استان صورت گرفته است. 
وى با بيان اينكه كل اعتبارات عمرانى ســال 
98 اســتان همدان 93 ميليارد و 693 ميليون 
تومان بوده است كه تاكنون ابالغ شده است، 
تصريح كرد: در استان همدان 165 هزار واحد 
مسكونى روســتايى وجود دارد كه 146 هزار 
جلد سند مالكيت براى اماكن روستايى استان 

صادر شده است. 
مديركل بنياد مسكن اســتان همدان از افتتاح 
518 واحد مسكن روستايى در ايام دهه فجر 
خبــرداد و گفت: در ايام دهه فجر 518 واحد 
مسكن روستايى در 10 شهرستان با 33 ميليارد 
و 152 ميليــون تومان اعتبار بــه بهره بردارى 

مى رسد. 
ظفرى اظهار كرد: 26 پروژه بهســازى معابر 
روســتايى با اعتبار 11 ميليارد و 181 ميليون 
تومانى هم در اين ايام به افتتاح خواهد رسيد. 
وى با اشــاره بــه آغــاز عمليــات اجرايى 
پروژه هاى عمرانى روستايى در استان همدان، 
ادامه داد: در دهه فجر امسال عمليات اجرايى 
12 پروژه عمرانى روستايى با اعتبار 7 ميليارد 
و 315 ميليون تومانى در روســتاهاى اســتان 

همدان آغاز خواهد شد. 

مديركل بنياد مسكن استان همدان در نشست خبري

روستاييان بايد آن طور كه دلشان 
مي خواهد خانه بسازند

■ زميني در حاشيه شهر نخريده ايم، اگر مستندات داريد ارائه كنيد تا براي مؤاخذه شدن به مراجع قضايي بيايم

مــا بايد روســتاييان را 
توانمند كنيم و با خانه هاي 
باشيم  نداشته  كاري  آنها 
و اجازه بدهيم آن طور كه 
دوســت دارند فكر كنند 
خانه  خودشــان  براي  و 

بسازند
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خبر جشنواره

درباره «شناى پروانه»
«تو نخواهى ُكشت»

مهدى يزدانى خرم*»
(خطر لو رفتن داستان وجود دارد)

 «شناى پروانه» ساخته محمد كارت است كه تجربه هاى درخشانى 
در مستندسازى و فيلم كوتاه دارد. فيلمى كه از سويى خود را بر جهان 
ايناريتو بنا مى كند و از ســويى ديگر تالش مى كند ضد ايده و جريان 

سعيد روستايى باشد
داســتان گنده التى به نام هاشم كه فيلم زنش در استخر پخش شده و 
اين اول خشونتى است كه حلقه به حلقه پيش مى رود. هاشم با بازى 
درخشان اميرآقايى برادر آرام و دور از قمه و چاقو و زنجيرش، حجت 
را كه جواد بازى عزتى درخشــان بــازى اش مى كنْد وامى دارد دريابد 
چه كسى از زنش فيلم گرفته است. زنى كه همان ابتداى فيلم در اوج 

عصبانيت هاشم به دست او كشته مى شود.
«شناى پروانه» قصه گوست و مشخص، كه نويسندگانش فراز و فرود 

و نبض داستان خود را در اختيار

دارند. از سويى نماهاى بسته از صورت هاى خشن و مملو از خشم و 
حركت هاى مداوم دوربين تنش را در اثر باال مى برد. اين ميان رازهايى 
وجــود دارد كه در نهايت به گزاره ى داستايفســكى وار «تو نخواهى 
ُكشت» نزديك مى شود. هرچند تصويرى كه از محله هاى خشونت خيز 
تهران ارائه شده چندان تفاوتى با نمونه هاى قبلى ندارد و بداعتى درش 
نيســت اما ميل مبهم برادرُكشى و مردُكشى در فيلم احساس مى شود. 
صحنه هاى درگيرى عالى از كار درآمده اند و بازى شــگفت و كوتاه 
پانته آ بهرام با آن ســر تراشــيده در نقش مدير قمارخانه به يادماندنى 
است. محمد كارت فيلم را با نمايى هجوآلود و خانوادگى تمام مى كند 
و مى تواند اثرش را از افتادن به دام خون خواهى نجات دهد. در واقع 
جنس خشونتى كه او مى سازد از بدن هاى عضالنى، سالح ها، كلمات 
تنــد و مهمتر از همه قتل بى رحمانه ى پروانه ى بى آبروشــده مى آيد. 
محمد كارت نه تالش كرده جهانى را نقد كند، نه مانيفســت اخالقى 

بدهد. 
او ايــن بار اجازه مى دهد مردان خشــن خونشــان را حفظ كنند اما 
به مرگى دچار شــوند كه مقدر است برايشــان رقم بخورد و عزتى 
تسريع كننده ى اين مرگ است. استفاده ى درست كه بازيگران فرعى و 
فرونغلتيدن به روايت هاى اخالقى و روايت يك ايده ى جدى در باب 
نكشتنى كه دست هاى خود را خونين نمى كند اما جلوى كشتنى محتوم 
را نمى گيرد... بله. تو نخواهى كشــت ولــى از مردن نيز جلوگيرى 

نمى كنى چون اين قصه هابيل و قابيل است. 
*اين يادداشت اينستاگرامى با هماهنگى نويسنده در اختيار همدان پيام 

قرار گرفته است.

«يلدا» در جشنواره ساندنس جايزه گرفت

 فيلم «يلدا» به كارگردانى مســعود بخشــى موفق به كسب جايزه 
بزرگ هيأت داوران در بخش سينماى جهان جشنواره بين المللى فيلم 

ساندنس آمريكا شد. 
اين فيلم كه با تهيه كنندگى على مصفا در جشنواره فيلم فجر سال گذشته 
به نمايش درآمد، يكى از 12 فيلم بخش رقابتى داســتانى سينماى جهان 
در جشنواره معتبر «ساندنس» آمريكا بود در نهايت توانست جايزه برزگ 

هيأت داوران اين بخش را به خود اختصاص دهد. 
مسعود بخشى نتوانست در اختتاميه «جشنواره ساندنس» شركت كند 
اما از طريق يك پيام ويدئويى از جشــنواره بــراى اعطاى اين جايزه 
قدردانى كرد. «يلدا» با موضوع بخشــش، يكى از توليدات مشــترك 
جدى ســينماى ايران در سال هاى گذشــته است كه تهيه كنندگانى از 
فرانسه، آلمان، ســوئيس، لوكزامبورگ، لبنان و ايران آن را توليد كرده 

است . «ساندنس» نخستين نمايش جهانى «يلدا» بود. 
به گزارش ايسنا، صدف عسگرى، بهناز جعفرى، بابك كريمى، آرمان 
درويش، فروغ قجابگلو، فرشته حسينى، زكيه بهبهانى، حسن جودكى، 
رامونا شاه، محمد ساربان، كمال هاشمى، بهرام افشار، فقيهه سلطانى و 

فرشته صدرعرفايى بازيگران فيلم «يلدا» هستند. 
پيش از اين صدف عســگرى براى بازى در فيلم كوتاه «امتحان» برنده 
جايزه ويژه هيأت داوران جشنواره ساندنس آمريكا شد و كارگردانى 
فيلم هم مورد تقدير قرار گرفت. جشنواره فيلم «ساندنس» بزرگترين 
جشنواره سينماى مستقل در آمريكا و از مهمترين جشنواره هاى جهان 
محسوب مى شــود كه توســط «رابرت ردفورد» بازيگر و كارگردان 
برجسته سينماى آمريكا در سال 1981 براى كشف و معرفى فيلمسازان 

و آثار مستقل سينمايى راه اندازى شد.
 سى و پنجمين جشنواره فيلم ساندنس از تاريخ 23 ژانويه تا 2 فوريه 

(3 تا 13 بهمن) در ايالت يوتاى آمريكا برگزار شد. 

انتشار آلبوم جديد محمد معتمدى
 آلبوم «صبركن... » به آهنگســازى مهيار عليزاده، خوانندگى محمد 
معتمدى و همكارى تعدادى از بازيگران ســينما و تلويزيون سرانجام 
پس از مدت ها از توليد و ضبط آن توســط مؤسسه «ايران گام» وارد 

بازار موسيقى شد. 
«صبركن» با شعر مهدى مظاهرى، «هيچ مگو» با شعر موالنا، «درهوايت 
بى قرارم» با شــعر موالنا، «مرايار» با شعر موالنا، «ايجاد جدا شويم» با 
شــعر مهدى مظاهرى قطعاتى هســتند كه در اين آلبوم گنجانده شده 

است. 
به گزارش مهر، مهيار عليزاده آهنگســاز، نوازنده پيانو و ســكوئنس 
سازهاى غير آكوستيك، محمد معتمدى خواننده، اميرحسين عليرضايى 
دستيار آهنگساز، انديشه فوالدوند، ليندا كيانى و شايان صبور دكلمه، 
پدرام فريوســفى، ميثم مروستى نوازندگان ويولن و ويلون آلتو، پانيذ 
يوســفى فر، امين غفارى نوازندگان ويولن، آتنا اشتياقى و نگار نوراد 
نوازندگان ويولن سل، مهرناز دبيرزاده نوازنده پركاشن، پيمان حاتمى 
نوازنده سكوئنس الكترونيك براى قطعه «صبر كن»، رضا على لمعانى 
مقدم نوازنده گيتار، ترگل خليقى نوازنده تار، مهرزاد اعظمى كيا نوازنده 
كمانچــه، مهگل صفدرى، نگين گودرزى، صدف بهرام جاويدى، يلدا 
نورى، ســولماز جوانبخت همخوان ُكر،عوامــل اجرايى اين آلبوم را 
تشــكيل مى دهند. كاوه عابدين و مازيار باباشاهى در استوديو «صبا»، 
پيمان حاتمى در استوديو «كنگان پارسه»، ساسان بخششى در استوديو 
«آبى رود» و اســتوديو «شــهرصداى پارســيان»، حميدرضا آداب در 
استوديو «سرنا» امور مربوط به ضبط، ميكس و مسترينگ اثر را انجام 
داده اند، اين در حالى اســت كه مهدى بشــكوفه مديراجرايى و طناز 
پروان (ژين استوديو) طراح گرافيگ ديگر عوامل اجرايى آلبوم «صبر 

كن» را تشكيل مى دهند. 

خاطره اى از على نصيريان به بهانه 85 سالگى اش
«شعبون بى ُمخ» براى نوچه هايش از 

مدرسه نمره مى گرفت!
 على نصيريان ديروز 85 ســاله شــد. پس از فوت عزت ا... انتظامى و 
جمشــيد مشايخى و خانه نشينى محمدعلى كشاورز، نصيريان يكه و تنها 
قديمى ترين بازيگر سينماى ايران است كه در بخشى از مهمترين فيلم هاى 

تاريخ سينما حضور داشته است. 
وى بازيگرى را از دههبيست در تئاتر آغاز كرد و تا امروز در بيش از 100 
اثر هنرنمايى كرده اســت. آخرين بازى وى سال گذشته در فيلم مسخره 

باز بود كه برايش جايزه بهترين بازيگر مكمل مرد را از جشــن منتقدان به 
همراه داشت. ماهنامه «انديشه پويا» در شماره 61 خود با على نصيريان

گفت وگوى جالبى انجام داده است. 
بخشى از اين گفت وگو به سال هاى دور و دهه سى و چهل خورشيدى و 

خاطراتى از آن روزها برمى گردد. 
نصيريان درباره ديدار و برخوردش با شــعبان جعفرى مشهور به «شعبون 
بىُ مخ» گفت: "شــعبان جعفرى را من از جوانى مى شــناختم . سر سه راه 
بوذرجمهــرى يك كله پزى بود كه شــعبان هر روز صبــح آنجا صبحانه 
مى خورد و من مى ديدمش. يك سرى از بچه الت هاى طرف هاى شهر نو 
و گمرك و مولوى هم توى مدرســه پيرنيا بودند و يادم هست كه شعبان 

مى آمد و مدرســه و براى نوچه هايش نمره مى گرفت. اين قدر اين مدرسه 
اوضاعش خراب

بود كه به آن مى گفتند دانشكده. بعدها شعبان خيلى عوض شد. زورخانه اى 
تأســيس كرد و با ســران رفت وآمد كرد و سر و لباسش را درست كرد و 
انگار كه انتلكتوئل شده بود. ســنگلج در جنوب خيابان پارك شهر بود و 
زورخانه شــعبان در شــمالش و اين بود كه او يك شب من و انتظامى و 
خيلــى از هنرمندان ديگر را دعوت كرد برويم زورخانه و برنامه شــان را 
ببينيم. بعدش يك شــب همه شان آمدند سنگلج براى ديدن تئاتر پهلوان 
اكبر مى ميرد. راســتش ما ديگر پس از بيست وهشتم مرداد كار سياسى را 

كنار گذاشته بوديم و سياسى نبوديم. "
فرهنگفرهنگ

 farhang@hamedanpayam.com

بازاربازار

ــجويى  ــعر دانش ــنواره ش ــتين جش  نخس
برگــزار  همدانــى  شــاعرى  دبيــرى  بــا 

. مى شــود
«شــعر  ملــى  جشــنواره  فراخــوان 
شــد. دبيــر ايــن  دانشــجويى» منتشــر 
جشــنواره كــه قــرار اســت هــر ســال بــه 
ــا مشــاركت  همــت جهــاد دانشــگاهى و ب
عالــى  آمــوزش  مراكــز  و  دانشــگاه ها 
ــى،  ــا بهرام ــود عليرض ــزار ش ــور برگ كش

شــاعر و نويســنده همدانــى اســت. 
نخستين  در  دانشجويى  شعر  ملى  جشنواره 
دوره خود، در قالب هاى «كالسيك، نيمايى، 
ســپيد و آزاد، ترانه، طنز و شــعر ترجمه» 

از تمامــى دانشــجويان مقطع هاى مختلف 
تحصيلى دعوت كرده اســت كه در بخش 
رقابتى اين جشــنواره ملى شركت و براى 
بهدســت آوردن تنديس«رودكــى» رقابت 
كنند. دانشــجويانى كه مى خواهند در اين 
جشنواره شركت كنند، مى توانند به سايت هاى
 eventta.ir sheredaneshjoei.ir و 

مراجعه كرده و ثبت نام كنند. 
اردوى بــزرگ برگزيــدگان جشــنواره در 
تابســتان آينــده بــا رويدادهــاى آموزشــى و 

ــزار خواهــد شــد. ــى برگ تجليل
ايــن  در  شــركت  شــرط هاى  تنهــا   
ــرى علمــى عليرضــا  ــا دبي ــه ب جشــنواره ك

ــودن  بهرامــى برگــزار مى شــود، دانشــجو ب
صاحــب آثــار و همينطــور داراى رتبــه 
نبــودن آثــار ارســالى در ديگــر جشــنواره ها 

ــت.  ــده اس ــالم ش اع
ــب  ــك از قال ــر ي ــركت كننده در ه ــر ش ه
ــر  ــا حداكث ــر و جمع ــا 3 اث ــر ب ــا، حداكث ه
ــد  ــنواره مى توان ــن جش ــر در اي ــا 18 اث ب

ــد.  ــركت كن ش
ــنواره  ــن جش ــر اي ــى دبي ــا بهرام از عليرض
مجموعــه شــعرهاى «تــا آخــر دنيــا برايــت 
ــارد»  ــرف مى ب ــه ب ــى ك ــم»، «وقت مى نويس
و «اصــال مهــم كــه نيســت » منتشــر شــده 

اســت. 

 غالمرضا بكتاش، شاعر ماليرى به عنوان 
يكــى از برگزيدگان چهاردهمين جشــنواره 
شعر فجر انتخاب شــد. مراسم اختتاميه اين 
جشنواره 13 بهمن ماه در زاهدان برگزار شد 
و در آن از غالمرضا بكتاش براى كتاب شعر 
«مگر لب زيپ دارد» از انتشارات اميركبير در 
بخش شــعر كودك و نوجوان تقدير به عمل 

آمد. 
غالمرضا بكتاش شــاعر ماليرى بيش از 15

جلد كتــاب در حــوزه كــودك و نوجوان 

نوشــته و ســروده اســت. بكتاش جوايزى 
مثل كتاب سال ســالم بچه ها، كتاب فصل، 
جشــنواره مطبوعات كودك و نوجوان را در 
كارنامــه كارى اش دارد. وى همچنين داور 
جشنواره هايى چون جشنواره بين المللى شعر 

فجر بوده است. 
در بخش كودك و نوجوان هيأت داوران اين 
بخش، متشــكل از محمد گودرزى دهريزى، 
انســيه موســويان و حامد محقق، مجموعه 
شــعر«دل تو برد شــرط را» ســروده فاطمه 

ســاالروند از نشــر پيدايش را هم شايســته 
تقدير دانستند. 

به گزارش ايســنا، در بخش شــعر بزرگسال 
هيأت داوران اين بخش، متشكل از حميدرضا 
شكارســرى، زهيــر توكلــى و عبدالحميد 
ضيايى، 2 اثر را به صورت مشترك به عنوان 
آثاربرگزيــده اين بخش انتخاب كردند. يكى 
كتاب «به رنگ دانوب» سروده واهه آرمن از 
نشر«چشمه و ديگرى»را سروده پانته آ صفايى 

از انتشارات فصل پنجم. 
همچنيــن هيــأت داوران بخــش «دربــاره 
ــى،  ــم كاظم ــكل از محمدكاظ ــعر»، متش ش
امن خانــى  عيســى  و  خواجــات  بهــزاد 
ــد و كاوى در  ــى»( كن ــار خط ــاب چه «كت
ســيد  نوشــته  فارســى)  رباعــى  تاريــخ 
علــى ميرافضلــى از انتشــارات ســخن را 
ــاب  ــن انتخ ــده جش ــر برگزي ــوان اث ــه عن ب

ــد. كردن
 حاشيه بزرگ و حذف بخش جوان

با پايان يافتن چهاردهمين جشنواره شعر فجر 
حواشى آن اما همچنان ادامه دارد. حواشى از 
آنجايى شروع شد كه فردى كه در بخش ويژه 
جوان جشــنواره فجر به عنوان نفر برگزيده 
انتخاب شــده بود در شبكه هاى اجتماعى به 

بيان برخى مطالب پرداخت. جشــنواره شعر 
فجر اما در اقدامى غيرمنتظره اين بخش را در 

شب اختتاميه حذف كرد. 
چطور  فجــر  شــعر  جشــنواره   

جشنواره اى است؟
جشنواره بين المللى شعر فجر با آرمان بالندگى 
گونه هاى شــعر امروز از سال 1385 هر ساله 
ميزبان كاروان شــعر پارســى بوده اســت و 
چهاردهمين دوره اين جشــنواره هم در سال 
1398 برگزار خواهد شد. در اين دوره آثارى 
كه در ســال 1397 به زبان فارسى و با مجوز 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى منتشر شده 
باشد در گروه هاى شعر بزرگسال، شعر كودك 
و نوجوان، درباره شــعر ارزيابى مى شــوند.  

برگزيدگان جشنواره، زمستان امسال در
آئيــن اختتاميــه معرفى خواهند شــد و به 
برگزيدگان، عــالوه بر جايــزه نقدى، لوح 
يادبود و نشــان جشــنواره بين المللى شعر 
فجــر اهدا خواهد شــد. كتاب هايــى كه با 
مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى براى 
نخستين بار در سال 1397 در داخل كشور به 
چاپ رســيده و در يكى از 3 گروه ادبى باال 
قرار بگيرند، مى توانند در جشــنواره شركت 

كنند. 

برگزيدگان چهاردهمين جشنواره شعر فجر 
معرفى شدند

تقدير از شاعر ماليرى 
در جشنواره پرحاشيه

يخ
تار

چالش شاعران دانشجو 
براى كسب تنديس «رودكى» 

 كارگاه تدريــس نوازندگــى ســه تار در 
نوازندگى  تخصصى  كارگاه  نخستين  همدان 
ســه تار با تدريــس بهداد بابايــى 17 بهمن 
ماه در آموزشــگاه موســيقى رودكى همدان 
برگزار مى شــود. اين كارگاه تخصصى در 2
سطح متوســط و عالى برگزار خواهد شد و 
آموزش مطالــب فنى چون رديف، تكنيك و 
اصــول نوازندگى در دســتور كار قرار دارد. 
جالل الدين سروش، مسئول واحد موسيقى و 
ســرود حوزه هنرى استان همدان درباره اين 
كالس گفت: اين دوره به شكل كامال علمى 
و تخصصى برگزار مى شــود و همه جزئيات 

نوازندگى سه تار به هنرآموزان آموخته خواهد 
شد.

ســروش اهداف برگزارى چنين كالس هايى 
را اينطور برشــمرد: آموزش به شيوه علمى و 
تخصصى در موسيقى بسيار مهم است. هدف 
واحد موســيقى حوزه هنرى اســتان همدان، 
ايجاد تحول علمى در عرصه موســيقى استان 
است و با دعوت از اساتيد مجرب و متخصص 
كشــورى و همچنيــن برگزارى شــب هاى 
آواز هگمتانــه و دوره هاى علمى مختلف در 
رشته هاى گوناگون موسيقى، گام هايى را براى 

تحقق اين امر برداشته است.

بهداد 
 ، يــى با با

مقطع  آموخته  دانش 
ارشد رشته موسيقى و مدرس 

دانشگاه هنر است و فعاليت هايى چون 
آهنگســازى، عضويت در گروه موســيقى 
عارف به سرپرســتى استاد پرويز مشكاتيان، 
محمدرضا  چــون  اســاتيدى  از  بهره گيرى 
درويشــى و داريوش پيرنياكان، توليد آلبوم 
موســيقى «جوى نقره مهتاب»، بداهه خوانى 
و بداهه نوازى به همراه ايرج بســطامى را در 

كارنامه خود دارد. 

حوزه هنرى استان
 برگزار مى كند
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نشست بررسى وجوه و مفاهيم نوآورانه 
بيانيه گام دوم برگزار شد

 همزمان با دهه ى فجر و ســالگرد صدور بيانيه گام دوم انقالب 
اسالمى ســتاد پيگيرى اين بيانيه نشست تخصصى بررسى وجوه و 

مفاهيم نوآورانه بيانيه گام دوم انقالب اسالمى را برگزار كرد. 
همزمانى صدور بيانيه گام دوم انقالب توســط مقام معظم رهبرى با 
چهل و يكمين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى و ضرورت بررسى 
وجــوه و مفاهيم نوآورانه اين بيانيه، ســتاد پيگيــرى بيانيه گام دوم 
انقالب اســالمى را بر آن داشــت تا با حضور رئيس نهاد نمايندگى 
رهبرى در دانشــگاه ها، رئيس ستاد پيگيرى بيانيه گام دوم انقالب و 
رئيس شــوراى سياست گذارى ائمه جمعه و 14 نفر از كارشناسان و 

مسئوالن مرتبطه اين نشست تخصصى را برگزار كند. 
رئيس ســتاد پيگيــرى بيانيه گام دوم انقالب گفــت: بيانيه گام دوم 
فراتر از يك قانون يا سياســت يك انديشــه منســجم و راهگشا و 
ناظر بر تحليل گذشــته، ترســيم وضعيت حال است و بيش از همه 
ترســيم كننده آينده انقالب اسالمى اســت كه فراتر از مرزبندى هاى 

عقيدتى و فكرى رايج و جبهه مقابله تمدن غرب است. 
به گزارش ايســنا، حجت االسالم والمســلمين على ذوعلم ادامه داد: 
شواهد دهه گذشــته به ويژه سال هاى گذشــته حكايت از ضرورت 
صدور اين بيانيه و تدوين اســناد پشــتيبان و تبيين مفاهيم مندرج در 

اين بيانيه دارد. 
در ادامه معاون علوم انسانى و هنر دانشگاه آزاد در سخنانى گفت: با نگاه 
كلى به بيانيه گام دوم متوّجه منظومه فكرى جديدى در آن خواهيم شد 
از جمله نظريه نظام انقالبى كه نظريه محض در كتب درسى نيست، بلكه 

وجوه عملى و عينيت يافته در آن اهميت بيشترى دارد. 
همچنين در اين نشســت رئيس دفتر تبليغــات حوزه علميه قم هم 
اظهاركرد: اين بيانيه 5 محور اصلى دارد؛ تفســيرى از انقالب است، 
دشــوارى هاى مسير انقالب را بيان كرده است، تحليل گذشته است، 
تصويرســازى از آينده دارد و توســعه راهبردى براى ادامه مســير 
انقالب را مد نظر قرار داده اســت. در 4 محــور از 5 محور مدنظر 

رهبرى انديشه، تحليل و تفسير مورد تأكيد بوده است. 

صيانت از شور انقالبى و طالب جوان يك ضرورت است
 رهبــر انقالب در ديدار اعضاى شــوراى عالى حوزه هاى علميه بــر برنامه ريزى براى 

شناسايى و به كارگيرى استعدادهاى برتر فكرى از ميان طالب جوان تأكيد كردند. 
حضــرت آيت ا... خامنه اى هدف از انقالب اســالمى و جان فشــانى و فداكارى هاى امام 
بزرگوار در به ثمر رســاندن اين نهضت را تحقق حاكميت و شــريعت اسالمى خواندند 
و گفتند: دشــمن براى شناسايى نقاط مؤثر انقالب و ضربه زدن به مبانى اساسى آن برنامه 
دارد و از جمله مقاصد آنها حوزه هاى علميه است. صيانت از شور انقالبى و طالب جوان 
با توجه به آنچه امام راحل در اواخر حيات مباركشان بيان فرمودند منشور روحانيت يك 

ضرورت است. 

به گزارش مهر، ايشــان با تأكيد بر شناســايى اســتعدادها و ظرفيت هاى پنهان فكرى در 
طالب جوان، افزودند: در بخش هاى گوناگون كشــور، گاهى كارهاى بزرگ و ابتكارات 
شگفت انگيزى به دست جوانان انجام مى شود و در بخش حوزه و طلبگى هم حتما چنين 
اســتعدادهايى وجود دارند كه بايد شناسايى و در حلقه هاى فكرى به كار گرفته شوند و از 

آنها مسئوليت خواسته شود. 
رهبر انقالب اســالمى همچنين با برشــمردن نمونه هايى از حضور علماى بزرگ و 
تراز اول ســابق در شهرهاى مختلف كشور، افزودند: مقوله هجرت طالب به شهرها 
براى رونق دادن به امور دينى و تربيتى آن مناطق كار بســيار خوب و الزمى است و 
بايد به گونه اى برنامه ريزى شــود كه شــهرهاى مختلف از حضور عالمان دين خالى 

نشود. 
گزارشگزارش

 gozaresh@hamedanpayam.com

نيلوفر بهرمندنژاد»
 دهه فجر و فرا رسيدن سالروز پيروزى 
انقالب اســالمى، فرصــت مغتنمى براى 
بازخوانى انقالب اسالمى و دستاوردهاى 
آن در حوزه هاى گوناگون اســت بر اين 
اســاس هرچه از زمان پيــروزى انقالب 
اســالمى فاصلــه گرفته شــود، اهميت 
پرداختن به موضوع دستاوردهاى انقالب 
اســالمى و اهميت تبيين دســتاوردها و 
پيش رفت هاى جمهورى اســالمى بيش تر 

مى شود. 
نظــام جمهــورى اســالمى كــه تحت 
رهبرى هــاى راهيانــه حضــرت امــام 
خمينى(ره) به پيروزى رسيد، نقش و تأثير 
مردم در تحقق اين پيروزى اساســى بوده 

است. 
 گزارش هاى ميدانى خبرنگار همدان پيام از 
اظهارات مردمى نشان مى دهد آرمان هاى 
انقالب در فرهنگ دينــى و ويژگى هاى 
مكتب تشيع از نظر مردم به عنوان امت نام 
برده مى شود، واسطه بين امام و امت يك 
رابطه قلبى- دينى است و پيوند وثيقى بين 

اين 2 وجود دارد. 
يك شــهروند همدانى كه خود را حميد 
و از فعــاالن دوره انقالب معرفى مى كند 

در ايــن باره چنين مى گويــد: مردمى كه 
تحت لــواى حضرت امام انقالب نمودند 
و ســپس با رهبرى هاى خردمندانه مقام 
معظم رهبــرى، آرمان هايشــان را تجلى 
و تبلور بخشــيدند و همچنين در ديدگاه 
رهبرى مردم داراى جايگاه وااليى هستند 
و همچنين آرمان هايى كه مردم براى آنها 
انقالب نمودند در نظر رهبرى قابل احترام 

و بزرگ جلوه مى نمايد. 
 يكى ديگر از افراد كه خود را سعيد و از 
وكالى باسابقه همدان معرفى مى كند اين 
چنين بيان مى كنــد: ارزش و اهميت هر 
انقالبى بســته به آرمان و اهدافى است كه 
تعقيب مى كند. بزرگى و كوچكى آرمان ها 
و اهداف تــا حدود زيــادى تعيين كننده 
ميزان هزينه اى اســت كه براى هر انقالبى 
بايد صرف كرد. هر چه آرمان ها و اهداف 
يك انقالب، متعالى تر و پرجاذبه تر باشد، 
تحمل ســختى ها و فشــارها در مســير 
دســتيابى به آنها، آســان تر و شــيرين تر 
خواهد بــود. انقالب اســالمى ايران هم 
از ابتــدا آرمان ها و اهداف مشــخصى را 
براى خود ترســيم كرد و رهبر و ملت از 
آغاز تاكنون براى دســتيابى به آنها از هيچ 

كوششى فروگذار نكرده اند. 

فرد ديگرى كه خود را از روحانيون يكى 
از مســاجد همدان معرفى مى كند در اين 
باره ايــن چنين اعتقــاد دارد: آرمان هاى 
انقالبــى مردم از نظر رهبــرى، حاكميت 
جمهوريت و اســالميت نظام اســت كه 
مردم هم در شعارهايشان در طول انقالب 
بر آنها تأكيــد مى كردند. از ديگر آرمان ها 
هم مى تــوان به رهبرى بــه اجرا عدالت 
اجتماعى اشــاره كرد و هــم مى توان به 
تبعيض هاى نــارواى حاكميت اقليتى كه 
محدود بر بيشــتر افراد فقيرى كه از فقر 
و توسعه نيافتگى رنج مى برند، اشاره كرد. 
بنابراين مــردم در دوران پهلوى خواهان 
اجراى عدالت اجتماعى بودند و همچنين 
رهبر معظم هم با درك هوشــمندانه اين 
موضوع همواره بر اجراى آن در ســطح 
جامعــه توســط دولت مــردان در رجال 
سياسى و غيرسياسى تأكيد مى نمايند و وى 
توسعه اقتصادى بدون عدالت اجتماعى را 

يك سم مهلك براى جامعه مى داند. 
يك دانشجوي كارشناسي ارشد در حوزه 
سياسى كه خود را فرهادى معرفى مى كند، 
مى گويد: يك اشــتباه بزرگ كه به برخى 
ذهن ها حاكم اســت و بنده گاهى به ياد 
آن مى افتم، بســيار متعجب و متأســف 

مى شوم. پس از رحلت امام رضوان ا... عليه، 
رسانه هاى خارجى شــروع به انتشار اين 
تبليغات عليه ايران كردند: «مسئوالن ايران، 

دولت ايران، ملت ايــران و حتى رهبرى 
ايران، كم كم از آرمان هاى اول انقالب زده 

شده اند و از آنها كناره مى گيرند.»
هيچ كس هيچ تصميمى نگرفته بود و هيچ 
حرفى هم كســى نزده بود و اينها شروع 
به انتشــار گفتن چنين مطالبى كردند و تا 
امروز هم مى گويند و صد بار هم مسئوالن 
تكذيب كردنــد و عمًال خــالف اين را 
نشــان داده اند؛ ولى در عين حال،  آنها كار 

خودشان را مى كنند. 
 آرمان و اهداف انقالب اسالمى

ارزش و اهميــت هــر انقالبى بســته به 
آرمان و اهدافى اســت كه تعقيب مى كند. 
بزرگى و كوچكى آرمان ها و اهداف تا حد 
زيادى تعيين كننده ميزان هزينه اى است كه 
بــراى هر انقالبى بايد صرف كرد. هر چه 
آرمان ها و اهــداف يك انقالب، متعالى تر 
و پرجاذبه تر باشــد، تحمل ســختى ها و 

فشارها در مسير دستيابى به آنها، آسان تر 
و شــيرين تر خواهد بود. برخى آرمان ها 
و اهداف انقالب اســالمى از ديدگاه مقام 

معظم رهبرى عبارتند از:
1 ـ عدالت خواهى 

2 ـ تربيــت و تزكيه انســان و در نتيجه 
جامعه سازى بر مبناى آن

3ـ  تشــكيل نظام توحيدى و تالش براى 
دستيابى به سعادت دنيوى و اخروى

4 ـ دستيابى به حيات طيّبه
5ـ  برخــوردارى از رفــاه، امنيت، دانش، 
عزت سياسى، استقالل اقتصادى و رونق 

تجارى 
6ـ  حاكميت اسالم و قرآن در زندگى بشر
7 ـ تكريم انســان و نفى فقر و فســاد و 
تبعيض و در نتيجه احساس خوشبختى و 

سعادت
8ـ  بازگرداندن عزت اسالمى به مسلمانان

استمرار و تحقق آرمان هاى انقالبى از ديدگاه رهبر انقالب اسالمى 

زاويه ديد مردم 
به آرمان هاى انقالب

كوچكــى  و  بزرگــى 
آرمان هــا و اهــداف تا 
حدود زيادى تعيين كننده 
ميزان هزينه اى است كه 
بايد  انقالبى  هــر  براى 
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بهداشتنكتهدانشگاه
آغاز ثبت نام كنكور سراسرى از امروز

 مشــاور عالى سازمان سنجش آموزش كشــور با تأكيد بر اين كه ثبت نام براى 
كنكور ســال 1399 از روز چهارشنبه 16 بهمن ماه آغاز مى شود، گفت: اين آزمون 
در روزهاى 12 و 13 تيرماه ســال 1399 در حوزه هاى امتحانى سراســر كشــور 

برگزار مى شود. 
حســين توكلى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: ثبت نام براى شركت در آزمون 
سراسرى ســال 1399 به منظور پذيرش دانشجو در رشته هاى با آزمون دوره هاى 
روزانه، شــبانه، نيمه حضورى، مجازى و پرديس هاى خودگردان دانشگاه  پيام نور، 
مؤسسات آموزشى غيرانتفاعى و غيردولتى و همچنين رشته هاى با آزمون دانشگاه 
آزاد از امروز منحصرا از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور آغاز مى شود.
وى در ادامــه تصريح كرد: ثبت نام براى آزمون ســال 1399 تا روز پنج شــنبه 24
بهمن ماه ادامه دارد و داوطلبان در مهلت تعيين شــده بايد نســبت به ثبت نام خود 

اقدام كنند. 

رژيم غذايى سرشار از ميوه و سبزيجات ريسك 
آلزايمر را كاهش مى دهد

 ســالمندانى كه به طورمنظم گروهى از آنتى اكسيدان ها موسوم به فالوونول ها را 
مصرف مى كنند با كاهش ريسك ابتال به بيمارى آلزايمر روبه رو هستند. 

به گزارش مهر، اين تركيب آنتى اكســيدانى در بسيارى از ميوه ها و سبزيجات وجود 
دارند و غنى ترين آنها شامل سبزيجات برگ پهن مثل كلم، اسفناج و بروكلى، سيب 

و چاى هستند. 
محققان تأكيد مى كنند رژيم غذايى سالم شامل مقادير زياد ميوه و سبزيجات به حفظ 

روند پيرى مغز كمك مى كنند. 
فالوونول ها به عنوان آنتى اكســيدان عمل كرده و با التهاب مقابله مى كنند. محققان 
در مطالعات آزمايشــگاهى بر روى موش هاى مبتال به آلزايمر دريافتند فالوونول ها 
مى توانند مانع از تشــكيل رســوبات پروتئينى غيرعادى در مغز شــوند و حافظه و 

توانايى هاى يادگيرى بهبود يابد. 

سيگار كشيدن در طول باردارى موجب تضعيف 
استخوان هاى نوزاد مى شود

 مادرانى كه در طول باردارى سيگار مى كشند نوزادشان را در معرض ريسك باال 
شكستگى استخوان در سال نخست زندگى اش قرار مى دهند. 

محققان دريافتند نرخ شكستگى در بين افرادى كه مادرشان در طول باردارى سيگار 
كشيده بود به مراتب بيشتر بود. 

به گزارش مهر، يافته ها نشــان داد هرچقدر زنان در طول باردارى ســيگار بيشترى 
كشيده باشند، ريسك شكستگى در كودك شان به مراتب بيشتر است. 

افرادى كه مادرشان يك تا 9 سيگار در روز كشيده بود 20 درصد بيشتر با اين ريسك 
شكســتگى مواجه بودند، درحالى كه استعمال 10 سيگار يا بيشتر اين ريسك را 41

درصد بيشتر مى كند. 
درحالى كه سيگاركشــيدن در طول باردارى ريســك شكستگى را در نخستين سال 
زندگى نوزاد افرايش مى دهد اما ارتباطى با افزايش اين ريسك در سنين باالتر ندارد. 

جذب 2 هزار نيروى قراردادى جديد در وزارت بهداشت
 آزمون استخدامى جديد قرارداد كارمعين دانشگاه هاى علوم پزشكى براى جذب در 

بيمارستان ها نهم اسفندماه برگزار مى شود. 
معاون توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزى وزارت بهداشت گفت: در اين آزمون بيش 

از 2 هزار نيروى انسانى قراردادى جذب و به كارگيرى مى شوند.
ســيدكامل تقوى نژاد در گفت وگو با ايسنا، گفت: دفترچه آزمون استخدامى، 17 بهمن 
98 در ســايت مركز سنجش آموزش پزشكى به نشانى www. sanjeshp. ir در 

دسترس عموم قرار مى گيرد. 
وى ادامه داد: همچنين از روز شنبه 19 بهمن ثبت نام داوطلبان آغاز و آزمون هم در روز 

جمعه 9 اسفندماه برگزار خواهد شد. 

حمايت روانى، نسخه شفابخش بيماران سرطانى
 احســاس اثرگذارى و مشــاركت مبتاليان به ســرطان در هر يك از عرصه هاى 

اجتماعى نقش مؤثرى در ارتقاء سالمت روان آنها ايفا مى كند. 
يك روانشناس شــخصيت با تأكيد بر اهميت حمايت هاى روانى خانواده و جامعه از 
بيماران مبتال به ســرطان گفت: نخستين حق اساســى بيمار مبتال به سرطان آگاهى از 

بيمارى و شناخت اين آسيب است. 
عطاا... محمــدى در گفت وگو با ايرنا درباره حمايت هــاى روحى روانى و اجتماعى 
بيماران مبتال به سرطان، افزود: به عبارت ديگر آگاهى از بيمارى به دليل شناخت روش 
درمان و اثرات جانبى، عوارض دارو، روش نوين زندگى مطابق با اين بيمارى به منظور 

ارتقاء بهبود وضعيت براى اين بيماران ضرورى است. 

همسان سازى حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى
 پس از 9 سال

 پس از 9 سال قرار است سال آينده قانون همسان سازى حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى 
با تخصيص اعتبار ويژه اجرا شــود.  رئيس كانون بازنشستگان و كارگران تأمين اجتماعى، 
گفت: قانون همسان سازى حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران سازمان تأمين اجتماعى در 
سال هاى گذشته فقط يك بار آن هم در سال 89 اجرايى شد.  على دهقان كيا در گفت وگو با 
مهر، اظهار كرد: با اشاره به اينكه متأسفانه 9 سال است كه قانون همسان سازى حقوق براى 
بازنشستگان تأمين اجتماعى اجرايى نشده است، افزود: بازنشستگان اين سازمان حقوق كمى 
دريافت مى كنند و مشكالت زيادى هم دارند و هر سال هم تقاضاى جدى آنها اجراى قانون 

همسان سازى است كه تاكنون از سوى مسئوالن ميسر نشده بود. 

«اعتماد كردن» را از كودكى آموزش دهيد
 براى اينكه فرد بتواند به خود و ديگرى اعتماد كند، الزم اســت 
در دوران كودكى و با اعضاى اصلى خانواده خود روابطى را تجربه 

كرده باشد كه اعتماد را در او تقويت كند. 
بــه گزارش فارس، رئيس ســومين همايش ســاليانه انجمن علمى 
روان درمانى ايران در آســتانه برگزارى اين همايش، اظهار كرد: اين 
كنگره 7 تا 9 اسفندماه ســالجارى با حضور اساتيد و صاحب نظران 
برجســته در سالن رضى بيمارســتان ميالد تهران برگزار مى شود و 
محور اصلى و عنوان آن «اعتماد، ســازه اى روانى در گستره زندگى» 

است. 
ســامان توكلى، افزود: اعتماد يكى از سازه هاى روانى است كه بروز 
آن را در ســطوح مختلف فردى، بين فــردى، اجتماعى، و حتى در 
سطح يك ملت و بين ملت ها و فرهنگ هاى مختلف، شاهد هستيم. 
وى ادامه داد: شــكل گيرى اعتماد متأثر از عوامل مختلفى اســت و 
عالوه بر جنبه هاى شــخصى و روانى، بــا تجربه هاى فرد در دوران 

كودكى و بزرگسالى هم مرتبط است. 
توكلى بيان كرد: براى اينكه فرد بتواند به خود و ديگرى اعتماد كند 
و روابط معنادارى مبتنى بر اعتماد شكل بدهد، الزم است در دوران 
كودكى و با اعضاى اصلــى خانواده و مراقبان اوليه  خود روابطى را 

تجربه كرده باشد كه اعتماد را در او تقويت كند. 
وى گفت: عالوه بر آن، مواجه هاى بعدى فرد در گروه هاى اجتماعى 
ديگــر، روابط او با همســاالن، و روابط ديگردر مدرســه، محله و 
جامعه  هم در تقويت يا تضعيف اين ســازه  روانى و بين فردى مؤثر 
است. از ســوى ديگر مى دانيم كه اعتماد اجتماعى به عنوان يكى از 
شاخصه هاى مهم جوامع مختلف و يكى از مهم ترين عوامل سرمايه  

اجتماعى شناخته مى شود. 
رئيس انجمــن علمى روان درمانى ايران تصريح كرد: در نبود اعتماد 
بين بخش هاى مختلف جامعه، بنيان هاى اجتماعى سســت خواهد 
شد و اين امر پيش زمينه  مشكالت اجتماعى فراوان و حتى زمينه ساز 
بروز مشــكالت رفتارى و روانى و آســيب هاى اجتماعى مختلف 

خواهد بود. 
توكلى گفت: روند تغيير اعتمــاد در جوامع مختلف موضوع مهمى 
اســت و برخى مطالعات و شــواهد از روند رو بــه كاهش اعتماد 

اجتماعى در بعضى جوامع و از جمله جامعه  ما حكايت دارد. 
وى يادآور شــد: بروز اتفاقات و وجود عوامل برهم زننده  اعتماد در 
بسيارى موارد فقط محدود به سطح فردى و خانوادگى نيست، بلكه 
در ســطوح كالن اجتماعى اتفاق مى افتــد؛ بنابراين، پرداختن به آن 
مستلزم توجه بخش هاى مختلف جامعه و حاكميت به اين امر است. 
رئيس انجمن علمى روان درمانى ايران متذكر شد: تصميم گيرى هاى 
كالن و مهم سياسى، اجتماعى و اقتصادى كه مى توانند موجب بروز 
يا تشديد و تعميق شكاف بين طبقات و گروه هاى اجتماعى مختلف 
و نيــز بين مردم و حاكميت باشــند، موضوعات مهمى هســتند كه 
عالوه بر تبعــات مختلف ديگر، پيامدهاى منفى جدى بر ســالمت 

روانى و اجتماعى مردم خواهد داشت. 
 توكلى گفت: در ســطح فردى و بين فــردى هم نمودهاى اعتماد و 
پيامدهاى آن خود را در عملكرد شــخصى و خانوادگى و اجتماعى 
افراد نشــان خواهد داد. بروز مشــكالتى مانند اختالالت روانى و 
شــخصيتى مى تواند متأثر از مشكل در شكل گيرى اعتماد بنيادين و 
دلبستگى ايمن در دوره  كودكى باشد و در دوران بزرگسالى خود را 
به شــكل اختالالت مختلف، آسيب پذيرى به مسائلى مانند اعتياد و 

هم مشكالت رابطه  زوجين و خانواده ها نشان بدهد. 
رئيس انجمن علمــى روان درمانى ايران افزود: نظريه ها و مداخالت 
روان  درمانــى بــه موضــوع اعتمــاد و شــكل گيرى آن و موانع و 
تقويت كننده هــاى آن مى پردازند و مى تواننــد در كنار ديدگاه هاى 
ديگر مانند ديدگاه هاى جامعه  شناختى به تبيين و شناخت اين پديده 
كمك كنند. از ســوى ديگر، اعتماد بيــن درمانگر و مراجع يكى از 
اساســى ترين مؤلفه هاى رابطه  درمانى اســت كه موفقيت مداخالت 

روان درمانى منوط به آن است. 
وى بيــان كرد: به دليل اهميت اعتماد به عنوان يك ســازه  روانى و 
يك پديده  بين  فردى و اجتماعى و به ويژه آنكه طبق نظر بسيارى از 
صاحب نظران، موضوع اعتمــاد، در ابعاد مختلف فردى و بين فردى 
و اجتماعى آن، يكى از موضوعات حساس در جامعه  امروز ماست، 
ســومين همايش ســاليانه  انجمن علمى روان  درمانــى ايران به اين 

موضوع اختصاص داده شده است. 
توكلى عنوان كرد: اميدواريم در اين همايش با حضور و مشــاركت 
صاحب نظــران و محققــان حوزه هــاى مختلــف روان شناســى، 
روان پزشــكى، جامعه شناســى، ادبيات و فرهنگ و ساير حوزه هاى 
مرتبط بتوانيــم در ابعاد مختلف اين موضــوع تعمق كنيم و ضمن 
بررسى وضع فعلى جامعه مان، به نقاط قوت و ضعف، و راه كارهاى 

تقويت آن بينديشيم. 

همشهرى: پيش بينى كاهش تورم از 4 مسير.
 نخوردن، نخوابيدن، نخريدن و...!!

هدف اقتصادى: وزير كشــور: فعال هيچ مــوردى از كرونا در ايران 
نداريم.

 اسفند دود كردن واجب شد!!
جام جم: كارنامه تلفيقى.

 چه نمره هايى توش گذاشتن!!
گل ورزش: بعضى ها نه گل مى خورند نه امتياز مى دهند.

 حتما اومدن تو رختكن بشينن!!
ايسنا: فيس بوك به دنبال انتخاب مجدد ترامپ است.

 از بازى گوشيش خوشش اومده!!
همشهرى: تهران ميزبان بزرگ ترين رويداد گردشگرى جهان.

 با اين همه ميزبانى فرش هامون پاره شد!!
مردم ساالرى: كرونا را نمى شود از مردم پنهان كرد.

 سوغات چشم بادامى ها!!
همدان پيام: با يك اسدآباد جديد به استقبال نوروز مى رويم.

 احتماال گل هاى زيادى كاشتين!!
شروع: ترازوى ناتراز بودجه 99.

 احتماالً سنگ ترازو شكسته!!
همدان پيام: نمايندگان خارج از گود گردشگرى.

  مى خوان خالى بودن گود، يقه شونو نگيره !! 
خراسان: جگركى سيا، آخرين متهم آلودگى هواى تهران.

 مشكل تهران چه كوچيكه!!
جوان: آينده را مى سازد يا پيش بينى مى كند.

 بستگى به كيفيت مانيتور داره!!
هدف ورزشى: شيخ رفت، استقالل برگشت.

 اين خوب نيست كه حواست به رفت وبرگشت مردم باشه!!
همشهرى: معماى سوانح هوايى.

 هواپيماها دوست دارن بيشتر رو زمين باشن!!
همدان پيام: در شهر خوبان هركس زودتر از راه رسد كدخداست.

 ولى پالتو، كدخدايى از زود رسيدن مهم تره!!

تعيين رشته هاى دانشگاه فرهنگيان در 
شوراى هماهنگى برنامه هاى تربيت معلم

 رشته هاى دانشــگاه هاى فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايى در 
شوراى هماهنگ برنامه هاى تربيت معلم مورد بررسى و تصويب قرار 

مى گيرد. 
دبيركل شــوراى عالى آموزش وپرورش گفت: دانشــگاه فرهنگيان و 
دانشــگاه تربيت دبير شهيد رجايى وابسته به آموزش وپرورش هستند 
كه براى تأمين نيازهاى آموزش وپرورش تأســيس شــدند، بنابراين 
رشته ها و تعداد دانشجويان  آنها متناسب با نيازهاى آموزش وپرورش 

بايد باشد. 
مهدى نويدادهم در گفت وگو با فارس، درباره رشته هاى تدريس شده 
در دانشگاه فرهنگيان، اظهار كرد: نيازهاى آموزش وپرورش بر اساس 
برنامه درســى مدارس تعيين مى شــود و به تناسب رشته هايى كه در 
مدرســه داريم و معلمى كه براى تدريس اين درس ها نياز است، بايد 

دانشگاه هاى مذكور بتوانند براى آموزش وپرورش نيرو تربيت كنند. 
وى افــزود: شــورايى به نام شــوراى هماهنگــى برنامه هاى تربيت 
معلم وجود دارد كه پيشــنهادات دانشــگاه ها بر اساس هماهنگى با 
معاونت هاى آموزشــى و ســازمان پژوهش به آن شورا مى رود و اگر 

تصويب شود، مبناى كار دانشگاه ها قرار مى گيرد. 
نويدادهم بــا تأكيد بر اينكه وزارت علوم مصوبات اين شــورا را به 
رســميت مى شناســد، گفت: براساس مصوبه اين شــورا، رشته هاى 
دانشگاه هاى فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايى مشخص مى شود. 

با ثبت پويشى با عنوان «لزوم كاهش سهميه رشته انسانى در دانشگاه 
فرهنگيان» خواستار پيگيرى اين موضوع شدند. 

انسولين قلمى كمبود ندارد
 با تدابير انديشــيده شــده، مى توان گفت كمبودى كه در ماه هاى 

گذشته وجود داشت، ديگر حس نمى شود. 
دبير انجمن داروســازان ايران درباره توزيع انسولين هاى قلمى گفت: 
داروخانه هايى كه در فراخوان داده شده، با موضوع "داروخانه هايى كه 
تمايل به توزيع انســولين دارند" و بر اساس شرايطى كه معاونين غذا 
و دارو در اســتان ها و دانشگاه ها تعيين مى كنند، داراى شرايط باشند، 
انسولين قلمى توزيع مى كنند و شرايط توزيع مشخصى دارند و همه 

چيز روى روال و در حال انجام است.
محمد خليلى در گفت وگو با ايسنا، در اين باره ادامه داد: روند توزيع 
انســولين از جمله اينكه چه تعداد انسولين و به چه افرادى و در چه 

مراكزى توزيع شود، بايد كامال شفاف در سامانه ثبت شود. 
وى افزود: شــايد بتوان به اصطالح، ايــن داروخانه ها را منتخب نام 
گذاشــت، ولى معناى اين منتخب اين نيســت كه ايــن داروخانه ها 
ارجحيتى بر ساير داروخانه ها دارند، بلكه در بيشتر استان ها، اين فرايند 
از طريق فراخوان براى فروش انســولين در داروخانه ها انجام شده و 
پس از اعالم داوطلب شــدن داروخانه، يك بخشنامه هم وجود دارد 
كه در آن شــرايط خاصى براى توزيع انسولين توسط داروخانه محرز 

شده است. 
به گفته خليلى، هدف از اين امر، كنترل و رســيدن انسولين به دست 
بيمار و جلوگيرى از خروج انسولين ها از سيستم توزيع رسمى كشور 
و خروج از كشــور است كه مى توان گفت در مسير اين هدف، موفق 

بوده است. 

 فرمانــدار همدان از افتتــاح 84 پروژه با 
اعتبــارى بالغ بر 81 ميليــارد و 600 ميليون 
تومان در شهرســتان همدان همزمان با ايام ا... 

دهه فجر خبر داد. 
حسين افشارى در سومين روز از ايام ا... دهه 
فجر در جمع خبرنگاران حين افتتاح پروژه هاى 
بهداشتى و درمانى شهرستان همدان بيان كرد: 
امســال هم در كنار مردم عزيز همدان يك بار 
ديگر دستاوردهاى نظام و دستاوردهايى كه در 
دهه فجر اتفاق افتاده را مرور مى كنيم تا بدانيم 
41 ســال پيش اتفاق بزرگى در كشور ايران 
رخ داده، بنابراين دهه فجر فرصتى براى بيان 
دســتاوردها و روشنگرى سير تحولى انقالب 

اسالمى است. 
وى با اشاره به اينكه از زمان پيروزى انقالب 
اســالمى تا به امروز، كينه و دشمنى استكبار 
ادامــه دارد، تصريح كرد: بايد با تبيين اهداف 
انقالب اسالمى و ســير تحولى كه در مسير 
انقالب اتفاق افتاد براى مردم روشنگرى شود. 
دشــمن با اتخاذ اســتراتژى هاى مختلف در 
خاورميانه و دخالت در امور كشورها هدفش 

اين است كه ايران را تضعيف كند. 
افشــارى با بيان اينكه شاهد بهره بردارى از 3

طرح مهم در حوزه بهداشت، درمان و سالمت 
در مركز استان بوديم، گفت: براى اين پروژه ها 
در مجمــوع 4 ميليــارد و 300 ميليون تومان 
هزينه شــده و عالوه بر ارتقاء بحث سالمت 
مى تواند به گردشگرى سالمت هم كمك كند. 
فرمانار همدان ادامــه داد: يكى از طرح ها كه 
در بيمارســتان آتيه افتتاح شد، اين قابليت را 
دارد كه بيماران خارج از كشــور را پذيرش 
كند، همچنين پروژه ديگــرى با عنوان مركز 

ســالمت خضر و با امكانات بسيار پيشرفته 
مورد بهره بردارى قــرار گرفت كه تعداد 45

هزار جمعيت منطقه را پوشش مى دهد. 
وى دربــاره كروناويروس هــم اظهار كرد: 
تاكنون هيچ مورد مشكوكى در استان همدان 
و كشور مشاهده نشده است و امروز كارگروه 
ســالمت به منظور آماده باش و پيشــگيرى 
برگزار شــد و تقســيم كارى بين دستگاه ها 
به ويژه دستگاه هايى كه ارتباط بيشترى با مردم 

دارند مانند آموزش و پرورش انجام گرفت. 
دامن زدن  هرگونه  از  مردم  افزود:  افشارى 
غيرموثق  اخبــار  به  توجه  و  شــايعات  به 
اجتناب كننــد و خبرها را فقط از وزارت 

بهداشــت و درمــان و دانشــگاه علــوم 
سطح  در  همچنين  كنند  دريافت  پزشــكى 
اســتان آمادگى وجود دارد و 2 بيمارستان 
بعثــت و ســينا بــراى پذيــرش بيماران 
مشــكوك درنظر گرفته شده است و 200

كرده اند.  مهيا  را  تخت 
وى در پايان دربــاره طرح هاى قابل افتتاح و 
كلنگ زنى در دهــه فجر در همدان گفت: در 
مجمــوع 84 طرح با هزينه كــرد 81 ميليارد 
تومان در اين ايام به بهره بردارى مى رســد و 
21 طرح با 21 ميليارد تومان اعتبار كلنگ زنى 
خواهد شد كه عمده كلنگ زنى ها توسط بخش 
خصوصى انجام مى گيرد كه در كل 107 پروژه 

با بيش از 105 ميليارد تومان اعتبار هستند. 
رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان هم با 
اشاره به اينكه ساخت اين مركز افزون بر 750
ميليون تومان هزينه دربرداشــته است، گفت: 
اين مجموعه در مســاحت 650 مترمربع در 

سالجارى ساخته و افتتاح شد. 
محمــد خيرانديش افزود: 2 پزشــك و يك 
دندانپزشك در كنار 21 نفر از همكاران در اين 
مجموعه به مردم منطقه خضر خدمت رسانى 
مى كنند و پايگاه سالمت مجيدآباد هم كه در 
روند ســاخت قرار دارد، در هفته سالمت به 
بهره بردارى رسيده و به ارائه خدمت به مردم 

اين منطقه كمك خواهد كرد. 

 بيمارســتان مهمترين و از پيچيده ترين 
واحدهاى ارائه خدمات بهداشتى و درمانى 
بوده كه هزينه زيادى را بر نظام بهداشــت 
و درمان تحميل مى كند بررســى مديريتى 
و اقتصــادى خدمات بهداشــت و درمانى 
براى كنترل هزينه  ها و اتخاذ سياســت  هاى 
مناســب براى افزايش بهره ورى و استفاده 
درســت از منابع از اهداف اصلى مديريت 
بهره ورى در نظام ســالمت است از طرفى 
سيستم بهداشت و درمان امروزه در بسيارى 
از كشورها با تنگناهاى شديد منابع روبه رو 

است. 
يكى از مهمترين منابع در بيمارستان، تخت 
بيمارستانى اســت كه يك كاالى كمياب و 
گران قيمت دربهداشــت ودرمان محسوب 
مى شود كه منابع سرمايه  اى و هزينه زيادى 

را بر نظام سالمت متحمل مى كند. 
با توجه بــه محدوديت هاى مراكز درمانى و 
بيمارستانى در سطح كشور توجه به عوامل 
بهره دارى تخت در بيمارســتان اهميت پيدا 
مى كند از همين رو مديركل درمان سازمان 
تأمين اجتماعى استان همدان ضريب اشتغال 
تخت هاى بيمارستانى همدان را 77 درصد 
اعالم كرد به عبارتى بايد گفت 300 تخت 

فعال بيمارستانى در همدان وجود دارد. 
عليرضا صفرى در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
بيمارستانى  تخت هاى  اشغال  ضريب  اينكه 

در كشور 73/5 درصد اســت، اظهار كرد: 
بيماران  دسترسى  در ميزان  اســتان همدان 
به تخت بيمارســتانى رتبه دوم كشــور را 

داراست. 
وى با اشــاره به وجود 752 هزار بيمه شده 
تصريح  استان  در  تأمين اجتماعى  ســازمان 
كرد: تعداد افراد بيمه شده به ازاى هر تخت 
فعال در اســتان همدان 2 هزار و 536 نفر 
اســت، درحالى كه اين ميزان در كشــور 4

هزار و 601 نفر بوده است. 
صفرى با بيان اينكه زمان استاندارد ويزيت 
بيمار توسط پزشك عمومى 6 دقيقه است، 
افزود: با توجه به شــرايط موجود در استان 
پزشــكان ما 90 بيمــار را در روز ويزيت 
مى كنند كه گاهى به 120 بيمار هم مى رسد. 
وى با اشــاره به كمبود پزشــك در مراكز 
درمانــى ســازمان تأمين اجتماعى اســتان، 
خاطرنشــان كرد: تعداد پزشكان بيمارستان 
آتيــه همدان از 8 پزشــك به 16 پزشــك 
رســيده اســت اما با توجه به نبود فضاى 
كافى و رديف اعتبارى امكان افزايش تعداد 

پزشكان وجود ندارد. 
تأمين اجتماعى  ســازمان  درمــان  مديركل 
اســتان همدان ادامه داد: با وجود اينكه در 
طول روز تعداد بسيار زيادى بيمار سرپايى 
در بيمارســتان آتيه ويزيت مى شــوند اما 
همچنان مراجعه كنندگانى هستند كه ويزيت 

نمى شوند. 
وى با بيان اينكه تعداد مراجعان ســرپايى 
اســتان همدان 9 هــزار و 725 نفر در روز 
اســت، اظهار كرد: رضايتمنــدى مردم در 
بخش سرپايى بيمارســتان آتيه 85 درصد 

بوده است. 
صفرى ميانگين مراجعان بسترى بيمارستان 
آتيه اســتان همــدان را 100 نفــر در روز 
دانســت و يادآور شــد: هر مــاه 3 هزار و 
20 بيمار بســترى در بيمارستان آتيه استان 
همدان پذيرش مى شود كه رضايتمندى در 

بخش بسترى بيش از 87 درصد است. 
وى با تأكيد بر اينكه بيمارســتان آتيه استان 
همدان در زايمان طبيعى رتبه نخســت را 
داراست، گفت: به طور متوسط روزانه 22
استان  تأمين اجتماعى  بيمارستان  در  زايمان 

همدان انجام مى شود. 
تأمين اجتماعى  ســازمان  درمــان  مديركل 
اســتان همدان با بيان اينكه بيمارستان هاى 
تأمين اجتماعــى اســتان از لحــاظ دارو و 
تجهيزات هيچ مشــكلى ندارنــد، افزود: از 
70 بيمارســتان تأمين اجتماعى كشــور 17

بيمارســتان داراى دستگاه MRI هستند كه 
بيمارستان همدان يكى از آنهاست. 

صفرى ادامه داد: 14 آمبوالنس و 2 دستگاه 
سى.تى.اســكن و راديولــوژى ديجيتال در 
بيمارستان آتيه همدان وجود دارد و تمامى 

تجهيزات اين بيمارســتان به روز است كه 
اين موضــوع نقطه قــوت تأمين اجتماعى 

است. 
وى با اشــاره به بدهــى تأمين اجتماعى به 
دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا و پرداخت 
110 ميليــارد از بدهى ها به اين دانشــگاه 
اظهار كرد: 50 ميليــارد تومان بدهى بابت 
4 ماه از امسال را به دانشگاه علوم پزشكى 
استان داريم همچنين امسال مطالبات 3 ماه 
از امسال به دانشگاه پرداخت شده و اسناد 
آبان ماه نيز هنوز مورد رسيدگى قرار نگرفته 

است. 
وى خاطرنشــان كرد: 78 درصــد از بيمه 
شدگان تأمين اجتماعى استان همدان حداقل 
حق بيمه را پرداخت مى كنند اما با حداكثر 

حقوق و دستمزد بازنشسته مى شوند. 
صفرى با اشاره به اجراى طرح نسخه نويسى 
الكترونيك در اســتان همدان، گفت: تمام 
مراكز درمانى ملكى سازمان تأمين اجتماعى 
نســخه نويسى الكترونيك انجام مى دهند و 
همدان در اين زمينه چهارمين استان كشور 

است. 
مديركل درمان سازمان تأمين اجتماعى استان 
بيــان كرد: نرخ مرگ و مير در بيمارســتان 
تأمين اجتماعى از هر 1000 بســترى 5/3
نفر و در مراكز ملكى 8/1 نفر اســت كه از 

نُرم كشورى پايين تر است. 

ضريب اشغال تخت هاى بيمارستانى همدان 77 درصد است

افتتاح 84 پروژه شهرستان همدان 
در دهه فجر
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در علوم انسانى فقيريم
  فروتن بودن خوب اســت ولى تن به نيستى و انكار خود دادن 
اول نابودى يك ملت است. ما ابن سينا داريم. ما جالل الدين مولوى 
داريم. من واقعًا دلم به حال اين نســل مى ســوزد. خيلى شما داريد 
پاييــن مى آورديد معيار ها را!   نابودى يــك فرهنگ و يك ملت از 
همين جا آغاز مى شود. ما بايد صاحب نظريه باشيم و چرا نباشيم. ما 
اســتادان و دانشجويانى در علوم پايه داريم كه از هيچ استاد هاروارد 

و كمبريج و آكسفورد كم ندارد. 
پزشك خوب ايرانى از هيچ پزشك فرنگى درجه اول دنيا كم ندارد. 
اگر كم دارد نِرسينِگ اوست يا دارو هايى كه در اختيارش مى گذارند، 
يا وسايل جراحى اوست. او وقتى پايش را گذاشت بيرون، رفت به 

هاروارد از استاد پزشكى آنجا هيچ كم ندارد.
ــن.  ــِت م ــِف دس ــل ك ــر! مث ــم، صف ــانى صفري ــوم انس ــا در عل م
ــا پزشــكى و مهندســى ســاخته  آينــده دراز مــدِت ايــن مملكــت ب
نمى شــود. بــه آينــده مملكــت، بــا آن نگاهــى كــه ژاپــن و آلمــان 
ــى  ــه خيل ــرى ك ــم. آن دخت ــگاه كني ــد، ن ــگاه مى كن ــان ن ــه جه ب
ــًال از  ــود، عم ــان ب ــى دان جه ــن رياض ــد و بهتري ــرگ ش جوان م

ــود.  ــده ب ــن دانشــگاه شــريف درآم همي
من به دولت هيچ كارى ندارم. مــن نمى خواهم نكوهش كنم دولت 
را. دولت ماهيتى ســت كه وجودش به وجود افرادش اســت. در اين 
ماهيت ممكن اســت آدم هاى خيلى بزرگ و شريف و پاكدامن باشند 
و يا ممكن اســت ُمشتى دزد و قالتاق هم باشند. من هيچ كدامشان را 

نمى شناسم كه تحسين يا تقبيح كنم.
ــاز  ــگاه آزاد ب ــعبه دانش ــا ش ــن م ــوى كدك ــًال ت ــده مث ــت آم دول
ــد.   ــت مى ده ــفه كان ــراى فلس ــده دكت ــًال آم ــا مث ــد. در آنج مى كن
حــاال مــن ايــن را بــه مســخره مــى گويــم ولــى عمــًال همين طــور 
اســت. آخــر بــا كــدام اســتادت تــو دارى كانــت درس مى دهــى؟! 

ــى چــى؟! ــى اصــًال كانــت يعن ــو مى دان ت
شــما ايــن كنگره هــا را نــگاه كنيــد! هفــت  هشــت ده تــا آدم. ابــن 
ــد! كانــت باشــد، همان هــا  ســينا باشــد، همان هــا صحبــت مى كنن
صحبــت  همان هــا  باشــد،  ويتگنشــتاين  مى كننــد!  صحبــت 

ــند. ــت نمى كش ــرم دارد. خجال ــى ش ــن خيل مى كنند!اي
دولت بايد از اين توســعه عناوين علوم انسانى جلوگيرى كند. همه 
دانشــگاه ها نبايد همه رشته ها را داشته باشند. ما براى متخّصص ابن 
ســينا يك دانشگاه  براى متخّصص سهروردى يك دانشگاه. در همه 
دانشــگاه ها كه نمى شود! من نمى گويم كه نباشــد. ولى بايد تربيت 
شــوند. ِهِگل تربيت كنيم، اسپينوزا تربيت كنيم، ويتگنشتاين تربيت 

كنيم، راِسل تربيت كنيم.
 مى آيند در كوچك ترين روســتاها دكترى فلســفه مى دهند.در همه 

رشته ها استاد دارند. اين يعنى كشك!
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* محمدرضا شفيعى كدكنى

در دنياى اينترنت چه مى گذرد؟ 
iOS جديدترين ويژگى توييتر در سيستم عامل 

توييتر ويژگى جديدى را براى كاربران 
سيســتم عامل iOS فراهم كرده كه به 
موجب آن، توييت ها به صورت رشته 
اى در صفحــه تايم الين بــه نمايش 

گذاشته مى شوند.
 رديابى چهارپايان با اينترنت

شــركت ارائه دهنــده اينترنت اشــياء 
اعــالم   ،Globalstar ماهــواره اى 

كرده است كه سيستم رديابى حيوانات براساس شبكه ماهوار ه اى در 
بخش هايى از شرق آســيا، براى رديابى اسب ها و به ويژه اسب هاى 

مسابقه اى در حال پياده سازى است. 
به گزارش ايران ديجيتال، نزديك به 30 هزار اســب، با اســتفاده از 
هزار طوق هوشمند متصل به شبكه ماهواره اى- IoT در بخش هايى 
از كشورهاى قزاقستان، تاجيكستان و قرقيزستان اجرايى شده است 

و پروژه هاى آزمايشى هم در مناطق مجاور در حال اجرا هستند. 
 بيت كوين صاحب ايموجى در توييتر! 

بيت كوين ايموجى ويژه خودش را در توييتر پيدا كرده اســت. اين 
پرمخاطب تريــن خبر در فضاى توئيتر رمز ارزها اســت. پس از 10

ســال باألخره بيت كويــن در توييتر و البته در بســيارى از نهادها و 
موسسات ديگر به رسميت شناخته شد.
 قابليت جديد گوگل ترنسليت

مى تواند سخنرانى هاى طوالنى  نرم افزار گوگل ترنسليت به زودى 
را به صــورت همزمان به زبان ديگرى ترجمه كند. گوگل پيش  از 
اين قابليت مشــابهى را براى گوگل ترنسليت عرضه كرده بود، اما 
آن قابليت تنها بــراى مكالمه هاى كوتاه تر از ســخنرانى طراحى 

شده بود. 
به گزارش ديجياتو، شــما با اســتفاده از اين قابليــت كه به حالت 
نقل كردن معروف شــده است مى توانيد در سخنرانى هاى انجام شده 

به زبان هاى ديگر شركت كنيد يا بدون زيرنويس فيلم تماشا كنيد. 

دست ربات ها هم عرق مى كند!
 محققان دانشــگاه كرنــل(Cornell) با فناورى چاپ 3 بعدى موفق به ســاخت 
انگشتانى براى يك دست رباتيك شده اند كه مثل دست انسان قادر به عرق كردن است 

تا خود را بدين وسيله خنك كند. 
به گزارش زوميت، دانشمندان اين دانشگاه، انگشت هاى رباتيك توخالى ابداع كرده اند 
كه مى توانند براى گرفتن اشــياء خم شوند. قسمت پشتى هر انگشت از رزينى ساخته 
شده است كه هنگام قرار گرفتن در دماى باالتر از 30 درجه سلسيوس منبسط مى شود. 
قسمت پشت انگشتان همچنين داراى منافذ ميكروسكوپى است كه اجازه نمى دهد آب 
در دماى زير 30 درجه سلســيوس خارج شــود. بنابراين در دماى گرمتر از 30 درجه 

سلسيوس، انبساط رزين، منافذ را باز مى كند تا انگشتان عرق كنند. 

 امكان مشاهده ستاره ها با اپليكيشن گوگل ارث
 Google) تا پيش از اين، امكان مشــاهده ستاره ها در نسخه موبايل گوگل ارث 

Earth) وجود نداشت.
 اكنون گوگل با انتشــار به روزرســانى براى اين اپليكيشن خود، خبر از امكان مشاهده 
 Google) ستاره ها همانند نســخه وب داده است. اگرچه نســخه وب گوگل ارث
Earth) و گوگل ارث پــرو (Google Earth Pro) بــه كاربــران امــكان ديدن 
ستاره هاى موجود در آسمان شــب را داده اند، اما نسخه موبايل اين برنامه اين ويژگى 

را ندارد. 
بــه گزارش اطلس نيو، گوگل ابراز اميدوارى كرده تا افــرادى كه از برنامه گوگل ارث 

استفاده مى كنند، از اين فرصت براى خيره شدن به ستاره ها لذت ببرند. 

آمازون يك تريليون دالرى
 عملكرد مالى عالى آمازون حاال اين شركت را بار ديگر در آستانه يك تريليون دالرى 
شدن قرار داده است. پيش از باز شدن بازارها در روز جمعه همزمان با انتشار عملكرد مالى 
اين شركت ناگهان پيش خريد سهام آمازون با 8/7 درصد رشد روبه رو شد.  به گزارش 
دنياى اقتصاد، تا ساعتى پيش از باز شدن بازار، اين ميزان به 12 درصد رسيد. در طول روز 
قيمت سهام آمازون تا حدود 10 درصد باالتر از روز گذشته از آن معامله شد. در پايان روز 
قيمت هر سهم آمازون به 2008 دالر رسيد كه 138 دالر بيشتر از روز گذشته از آن بود. 2 
عامل اصلى سودآورى جديد آمازون در فصل جارى كه به تغيير تخمين تحليلگران بازار 
ســرمايه درباره اين شركت منجر شده يكى استقبال از سرويس پرايم و تحويل يك روزه 

سفارش ها و ديگرى رشد قابل توجه بخش كالد است. 

 محققان مايكروســافت نمونه اوليه يك 
هدســت واقعيت افزوده را توسعه دادند كه 
پروژه توكيو (Project Tokyo) نام دارد 
و به افــراد داراى اختــالالت بينايى كمك 
مى كند كه در مكالمات گروهى شركت كنند. 
به گزارش ايســنا، «پروژه توكيو» از هدست 
 (HoloLens)"هولولنز" افــزوده  واقعيت 
مايكروســافت اســتفاده مى كند تا صداهاى 
راهنماى دقيقى را به فــرد نابينا ارائه دهد تا 
در يــك گروه افراد مختلفــى را كه در حال 

صحبت كردن هستند، شناسايى كند. 
همچنين اين ويژگى يــك صداى راهنماى 
ويژه هم دارد كه زمانى به صدا درمى آيد كه 
فردى به كاربر داراى هدست نگاه كند. به اين 

ترتيب توجه فرد نابينا جلب مى شود. 
تمامى جلوه هاى صوتى سيستم براى انتقال 
اطالعــات مربوط بــه آن مكان مهندســى 
شــده اند، زيرا گاهى اوقات شــنيدن صداى 
افرادى كه از ما فاصله دارند، ســخت است. 
در اين سيستم، صداهاى راهنما براى افرادى 
كه در فاصله نزديك و دور قرار دارند با هم 

متفاوت است. 
 «پيتر بوشــر» مهندس صداى اين پروژه كه 
خود نابينا اســت، اظهار كــرد: زمانى كه من 
در موقعيتــى قرار دارم كه بيش از 2 يا 3 نفر 
قرار دارند، برخورد با آنها برايم سخت است. 

به ويژه زمانى  كه برخى از اين افراد را نشناسم. 
دليل اين دشــوارى هم اين اســت كه مردم 
بيشــتر از تماس چشمى و زبان بدن استفاده 
مى كننــد تا فرد مخاطب خود براى آغاز يك 

مكالمه را مطلع سازند. 
وى بــا بيان اين مطلب كه اين كار براى يك 
نابينا بسيار دشوار است گفت: يكى ديگر از 
ويژگى هاى هدســت كه به فرد نابينا كمك 
مى كند، اين اســت كه موجب مى شود زاويه 
سر فرد نابينا با شــخصى كه با وى در حال 

صحبت كردن است، تنظيم شود. 
اين پروژه در ســال 2016 ميالدى زمانى  كه 
محققان مايكروسافت گروهى از ورزشكاران 
انگليس در مسابقات پارالمپيك ريو دو ژانيرو 

را همراهى كردند، شروع شده است. 
اين ورزشــكاران سطح بينايى مختلفى دارند 
چالش هاى  مايكروســافت  تحقيقاتى  تيم  و 
پيش روى اين افراد در موقعيت هاى مختلف 
همچون فرودگاه و ساير اماكن عمومى را زير 

نظر گرفتند. 
«سيســى موريســون» محقق مايكروسافت 
اظهار كرد، بگذاريــد براى افراد نابينا چيزى 

بسازيم. 
وى ادامه داد، مــا در اين پروژه با افراد نابينا 
همكارى مى كنيم تا اين افراد به ما كمك كنند 

دنياى آنها را بهتر تصور كنيم. 

هدست مايكروسافت هدست مايكروسافت 
براى كمك به نابينايانبراى كمك به نابينايان

اعطاى هزار و 400 ميليارد تومان تسهيالت 
به شركت هاى دانش بنيان

 صندوق نوآورى بيش از هزار و 400 ميليارد تومان تسهيالت به شركت هاى دانش بنيان 
اعطا كرد. ســياوش ملكى فر، مديرعامل  انديشــكده صنعت و فناورى در سمينار معرفى 
خدمات صندوق نوآورى و شــكوفايى، به اعضاى ســنديكاى توليدكنندگان مواد دارويى، 
شــيميايى و بســته بندى دارويى گفت: صندوق نوآورى از ابتداى سال جارى بيش از هزار 
و 400 ميليارد تومان تســهيالت به شــركت هاى دانش بنيان اعطا كرده اســت.  به گزارش 
اكوسيســتم نوآورى، حدود هزار ميليارد خط اعتبارى به 20 صندوق پژوهش و فناورى از 
ســوى صندوق نوآورى ارائه شده است كه اين صندوق ها درخواست هاى زير 500 ميليون 
تومان شركت هاى دانش بنيان و فناورى را پوشش مى دهند. صندوق هاى پژوهش و فناورى 

مى توانند هم از شركت دانش بنيان و هم از شركت هاى غيردانش بنيان حمايت كنند.

فرايندفرايند

ارتباط با ما:ارتباط با ما:
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

سپاهان مخالف حضور قلعه نويى 
در تيم ملى است

 شركت فوالد مباركه اصفهان مالك باشگاه سپاهان با سرمربيگرى 
امير قلعه نويى در تيم ملى فوتبال ايران مخالفت كرد. 

در روزهاى گذشــته كه بحث انتخاب سرمربى جديد تيم ملى فوتبال 
ايران در رسانه ها داغ بود، از قلعه نويى به عنوان جدى ترين گزينه براى 

نشستن روى نيمكت اين تيم نام برده مى شد. 
شركت فوالد مباركه اصفهان با انتشــار بيانيه اى، با جدايى قلعه نويى 
مخالفت كرده اســت و احتماال پرونده حضور وى در تيم ملى بســته 

خواهد شد. 

عبدا... ويسى سرمربى تيم فوتبال پيكان شد
 سرمربى پيشين تيم فوتبال شاهين بوشهر به عنوان جانشين حسين 

فركى انتخاب شد. 
به گزارش مهر، مديران تيم فوتبال پيكان پس از استعفاى حسين فركى 
با گزينه هاى متعددى مذاكره كردند و از بين آنها با عبدا... ويســى به 

توافق رسيدند تا هدايت اين تيم در ادامه راه به وى سپرده شود. 
ويسى كه فصل را با هدايت شاهين بوشهر آغاز كرد و در ميانه راه از 
اين تيم جدا شــد، در گذشته هم سابقه سرمربيگرى در تيم پيكان را 

هم تجربه كرده است. 

محرومان هفته نوزدهم ليگ برتر
 اســامى محرومان هفته نوزدهم ليگ برتر فوتبال از سوى سازمان 

ليگ اعالم شد. 
اسامى محرومان قرار زير است:

فريبرز گرامى از پارس جنوبى جم، شــجاع خليل زاده از پرسپوليس 
تهران، سيدمحمد ستارى از پيكان تهران، ايمان سليمى از تراكتورسازى 
تبريز، كى روش استنلى سوارس از سپاهان اصفهان، حميدرضا رجبى 

و وحيد حيدريه از فوالد خوزستان، 
سيدعليرضا ابراهيمى از گل گهر سيرجان و رضا حافظى و مجيد عيدى 

از نفت مسجدسليمان.

مذاكره اتلتيكو با راكيتيچ
 باشــگاه اتلتيكومادريد به دنبال امضاى قرارداد با هافبك بارسلونا 

است. 
به گزارش ايسنا، اتلتيكومادريد با ايوان راكيتيچ ناراضى درباره امضاى 
قرارداد در تابســتان آينده مذاكره كرد. شبكه SER اسپانيا اعالم كرد 
هافبك بارسلونا يكى از اهداف بلندمدت باشگاه مادريدى بوده است 
و نارضايتى بازيكن كروات مى تواند به تسريع در اين روند كمك كند. 
راكيتيچ كه ماه مارس 32 ســاله مى شــود تا ژوئن 2021 با بارسلونا 
قرارداد دارد و به همين خاطر تابســتان آينده آخرين فرصت باشگاه 

كاتاالنى است تا پولى از اين بازيكن به دست آورد. 

هافبك مكزيكى به السد پيوست
 الســد براى تقويت خط ميانى خود با يــك بازيكن مكزيكى به 

توافق نهايى رسيد. 
به گزارش ايسنا، السد براى تقويت خود در نيم فصل دوم ليگ ستارگان 
قطر و همچنين حضور قدرتمندانه در فصل جديد ليگ قهرمانان آسيا 

يك خريد جديد خارجى داشت. 
اين باشــگاه قطرى با ماركو فابيان كه ســابقه بازى كردن در تيم ملى 

فوتبال مكزيك را در كارنامه دارد به توافق نهايى رسيد. 
اين بازيكن 30 سال سن دارد و فوتبال خود را از باشگاه گواداالخارا 
مكزيك آغاز كرده اســت. الســد در ليگ قهرمانان آســيا با سپاهان 

هم گروه است. 

همايش ورزش صبحگاهي در بهار 
 در راســتاى طرح ملى فجر تا نــوروز همايش ورزش صبحگاهي 
گراميداشــت دهه مبارك فجر با حضور حدود 40 ورزشكار در بهار 

برگزار شد. 
در اين همايش ورزشكاران زير نظر امانى از مربيان ارزشمند و قديمى 
ورزش صبحگاهى استان و شــهر بهار در سالن امير المومنين به انجام 

حركات مختلف ورزشي پرداختند. 
سرپرست ورزش و جوانان بهار در اين همايش خاطرنشان كرد: امروزه 
ورزش صبحگاهي به عنوان يكي از رشته هاي فعال در بين آحاد جامعه 
به طور روزانه گســترش مي يابد. عليرضا صفى زاده بيان كرد: ورزش 
صبحگاهي بهترين زمان براي شروع فعاليت روزمره زندگي مردم است 

و عامل مهمي در نشاط و شادابي ورزشكاران به شمار مي رود. 

سرماى شديد در همدان
مسابقه دو صحرانوردى را لغو كرد

مسابقه دو صحرانوردى نيروهاى مسلح به دليل سرماى هوا در همدان 
لغو و به زمان ديگرى موكول شد. 

به مناســبت دهه مبارك فجر و يادواره شــهيد سپهبد قاسم سليمانى، 
نيروى انتظامى استان همدان به برگزارى مسابقات ورزشى در 10 رشته 

با مشاركت نيروهاى مسلح، اداره ها و نهادها اقدام كرده است. 
در روز نخســت اين دور از رقابت ها كه در رشــته آمادگى جسمانى 
برگزار شــد تيم انتظامى همدان رتبه نخست و جايگاه سوخت آزادى 

رتبه دوم را كسب كرد. 
همچنين در مسابقه طناب كشى كه بين 15 يگان انتظامى همدان برگزار 

شد تيم بازرسى مقام نخست را از آن خود كرد. 
همايش بزرگ 500 نفرى دفاع شخصى پرسنل انتظامى همدان با هدف 

بازآموزى و آموزش فنون دفاع شخصى صورت گرفت. 

تيم هندبال نوجوانان مالير به فينال 
مسابقات قهرمانى كشور راه يافت 

 مسابقات هندبال قهرمانى نوجوانان بانوان كشور در شهر اصفهان با 
درخشش هندباليست هاى ماليرى برگزار شد.

 در اين رقابت ها تيم هندبال مالير خوش درخشــيد و با برترى مقابل 
تمام رقبا به فينال اين رقابت ها راه يافت.

در بــازى نيمه نهايى تيم مالير موفق شــد با نتيجه 11 بر 9 مقابل تيم 
فوالد مباركه ســپاهان اصفهان  ميزبان رقابت ها به پيروزى برسد و به 

ديدار پايانى برسد.
 هدايت اين تيم را مژگان ملكى به عهده دارد و سرپرست تيم هم الهام 

روشن هستند.

17 و18 بهمن 
انتخابى كشتى نوجوانان استان

 مسابقات كشتى انتخابى 
روزهاى  در  استان  نوجوانان 
17 و18 بهمن ماه در همدان 

برگزار مى شود.
مســئول برگزارى مسابقات 
كشــتى اســتان با اعالم اين 
خبر به خبرنگار ما گفت: اين 
رقابت ها روزهاى پنج شنبه و 
جمعه 17 و 18 بهمن براى 
اعزام به مســابقات قهرمانى 

كشور به ميزبانى خانه كشتى همدان برگزار مى شود.
محمد ايرانى افزود: به منظور آمادگى بيشــتر كشتى گيران، برابر قوانين 
اعالم شده فدراسيون كشتى در 2 روز برگزار مى شود و كشتى گيران در 

هر 2 روز بايد وزن كشى كنند.
وى افزود: نحوه حضور كشــتى گيران در اين مســابقات به اين شرح 
اســت، نفرات نخست تا ســوم مسابقات اوپن اســتان كه خرداد ماه 
انجام شــد، نفرات نخست و دوم رقابت هاى نونهاالن استان و سهميه 
شهرستان ها بر مبناى نتايج ليگ نوجوانان كه همدان با 8 سهميه نهاوند 
با 7 سهميه مالير با 6 سهميه بهار با 5 سهميه و ساير شهرستان ها با 3

سهميه در اين مسابقات گزينشى شركت خواهند كرد.
محمد ايرانى تصريح كرد: اين مسابقات در 10 وزن و بدون ارفاق در 
اوزان 42 تا 110 كيلوگرم  و با حضور 80 الى 100 كشــتى گير برگزار 
خواهد شــد و نفرات برتر به اردوى آماده ســازى تيم نوجوانان براى 

شركت در مسابقات قهرمانى كشور دعوت خواهند شد.

بهره بردارى از 7 خانه ورزش روستايى 
در تويسركان

 7 خانه ورزش روســتايى همزمان با ايام ا... دهه فجر در شهرستان 
تويسركان بهره بردارى شد. 

رئيس اداره ورزش و جوانان تويسركان با اعالم اين خبر به همدان پيام 
گفت: اين خانه هاى ورزشى در روستاهاى وردآوردعليا، سيد شهاب، 

كهنوش، حاجى آباد، اشتران، باباكمال و آريكان راه اندازى شد. 
على حقيقى افزود: اين خانه هاى ورزشى به ميز شطرنج، تشك تاتامى، 

تخته دارت، ميزتنيس و فوتبال دستى مجهز هستند. 
وى خاطرنشــان كرد: تويسركان يكى از شهرستان هاى فعال در ايجاد 

خانه هاى ورزش روستايى است. 
حقيقــى يادآور شــد: خانه  هاى ورزش روســتايى بــا هدف كاهش 
آسيب هاى اجتماعى، توسعه ورزش روستايى و پركردن اوقات فراغت 

جوانان و نوجوانان و بانوان تجهيز شد و به بهره بردارى رسيد. 
رئيــس اداره ورزش و جوانان تويســركان افزود: همچنين ســايت 
تيروكمان با حضور رئيس فدراســيون تير و كمان و مسئوالن در ايام 

دهه مبارك فجر به بهره بردارى خواهد رسيد. 

حضور مقتدرانه تيم هاكى بانوان همدان 
در مسابقات ليگ برتر

 تيم هاكى بانوان همدان در روز سوم مسابقات ليگ برتر هاكى به 2
پيروزى مقتدرانه دست پيدا كرد. 

در پى برگزارى مســابقات يازدهمين دوره ليگ برتر هاكى بانوان كه 
در اســتان مركزى شهرســتان اراك برگزار مى شود؛ تيم هاكى همدان 
در روز سوم مسابقات؛ به 2 پيروزى ديگر دست پيدا كرد، هاكى بازان 
همــدان ابتدا به مصاف تيم سيستان وبلوچســتان رفت و اين تيم را با 
نتيجه مقتدرانه 13 بر صفر شكست داد؛ و سپس در مقابل تيم مركزى 
ميزبان مسابقات حاضر گشــت و توانست با نتيجه 5بر صفر اين تيم 

را مغلوب كند. 
همدانى ها ديروز هم به مصاف تيم آذربايجان شــرقى رفتند كه در اين 

بازى هم هاكى بازان همدانى موفق به پيروزى شدند. 

مسابقات بدمينتون دهه فجر در همدان
 مسابقات بدمينتون با حضور 56ورزش كار در 2 رده سنى نونهاالن 

و نوجوانان در سالن حجاب برگزار شد. 
به مناسبت گراميداشــت 22 بهمن و يادواره شهادت سپهبدسليمانى 
يك دوره مســابقات بدمينتون با حضور 56 ورزش كار در 2 رده سنى 
نونهاالن و نوجوانان در ســالن حجاب برگزار شــد و در پايان نفرات 

برتر معرفى شدند. 
در رده سنى نونهاالن نيكان سورى، نيما ميرزايى، اميرحسين شكرگذار 

و اميد عسگرى عناوين نخست تا سوم را كسب كردند
دررده ســنى نوجوانان هم محمدصالح ايزدى، سياوش فراشى، ياسين 

ترابى و ابوالفضل مولوى مقام نخست تا سوم شدند. 
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پيشخوان
نخستين آكادمى تخصصى ورزشكاران 

آماتور در همدان
 نخســتين آكادمى تخصصى ويژه ورزشكاران آماتور و رده هاى 
سنى پايه در همدان با حضور مسئوالن اجرايى استان راه اندازى شد. 
مدير آكادمى تخصصى تناســب اندام شــاهين در اين باره به ايرنا 
گفت: اين آكادمى تخصصى در ســالنى به مساحت 200 متر با 300
ميليــون تومان اعتبار بخش خصوصى فعاليت رســمى خود را آغاز 

كرد. 

بابــك صمديــان افزود: اين آكادمــى ويژه افرادى اســت كه براى 
نخســتين بار مى  خواهند فعاليت ورزشــى داشته باشــند و بهترين 

مدرسان و مربيان را براى آموزش به كار گرفته ايم. 
وى افزود: همچنين نوجوانان رده ســنى 13 تا 17 ســال هم امكان 
تمرين به صورت همزمان در اين ســالن را خواهند داشت و مربيان 

متخصص اين رده هاى سنى آموزش هاى الزم را ارائه مى دهند. 
صمديان با بيــان اينكه ايجاد فضاى مناســب بــراى آموزش هاى 
تخصصى و بدنسازى فوتبال در اين آكادمى فراهم شده گفت: حتى 

سانس تمرين پدر و پسر در اين مكان نيز اختصاص يافته است. 

وى افزود: اين آموزش هاى تخصصى بدنسازى فوتبال براى نخستين 
بار در همدان ايجاد شده و مدرسان فدراسيون نظارت در اين بخش 

را عهده دار هستند. 
اين مدرس و مربى فوتبال خاطرنشــان كرد: بخش هاى اين آكادمى 
شامل تناسب اندام، فيتنس، تمرينات فاينكشنال، بدنسازى تخصصى 

فوتبال و ساير رشته هاى ورزشى ويژه آقايان و بانوان است. 
وى بيــان كرد: تمامى دســتگاه ها و تجهيزات ايــن آكادمى برابر 
ضوابط اســتانداردهاى روز دنيا نصب و در اختيار نوآموزان قرار 

است. گرفته 

ناجا قهرمان كاراته 
نيروهاى مسلح شد

 تيم ناجا قهرمان بيســت و هفتمين 
دوره مسابقات كاراته نيروهاى مسلح به 

ميزبانى همدان شد. 
در اين رقابت ها كه دوشنبه شب در سالن 
انقالب شهرستان كبودراهنگ برگزار شد، 
تيم هاى ارتــش و وزارت دفاع نيروهاى 

مسلح به ترتيب دوم و سوم شدند. 
در ايــن رقابت هــا 4 تيم برتــر ناجا، 3 
تيم از ســپاه، 4 تيم از ارتــش، 2 تيم از 
سازمان قضايى نيروهاى مسلح و 2 تيم 
از وزارت دفاع نيروهاى مســلح حضور 
داشتند و در مجموع 200 كاراته كا در 2 
حوزه كادر و وظيفه و در 2 بخش آزاد و 

كنترلى در اين مسابقات شركت كردند. 
نفرات برتر ايــن رقابت ها در قالب تيم 
نيروهاى مسلح براى حضور در مسابقات 
سيزم (ارتش هاى جهان) به كشور روسيه 

اعزام خواهند شد. 

تكواندوكار كارگرى 
همدانى طاليى شد

 تكواندو كار همدانى در مســابقات 
قهرمان كشورى مشــهد مقدس به يك 

مدال طال در پومسه كار دست يافت. 
مســابقات كارگرى تكوانــدو قهرمانى 
كشور كارگران با حضور 120 ورزشكار 
در قالب 16 تيم از سراسر كشور در شهر 
مقدس مشــهد برگزار شد، تيم تكواندو 
كارگران اســتان همدان در اين مسابقات 
توانست يك مدال طال در اين مسابقات 

كسب كند. 
تنها طالى همدان توسط مهراد اكبرى در 

بخش پومسه كسب شد.

ليگ تكواندو خردساالن 
استان استارت خورد

 هفته نخســت ليگ برتر خردساالن 
استان همدان با حضور 13 تيم استارت 

خورد. 
هفتــه نخســت ليــگ برتــر تكواندو 
خردساالن اســتان همدان با حضور 13 
تيم در ســالن برنا برگزار شــد و حدود 
200 بازيكن خردســال با هم به رقابت 
تيم هاى  رقابت هــا  اين  در  پرداختنــد. 
التماس بتن، شــهردارى بهار، شهردارى 
اللجيــن، هيــأت تكوانــدو درگزين و 
هيأت تكواندو صالح آباد، هيأت تكواندو 
اللجين، هيأت تكواندو اســدآباد، هيأت 
تكواندو مالير، خانــه تكواندو همدان، 
پاس، فدك، هيأت تكواندو برنا و هيأت 

تكواندو بهارشركت داشتند.

2 مربى مالير سكاندار 
ناشنوايان شدند

 2 مربــى كشــتى شهرســتان مالير 
به عنوان مربيان تيم ملى كشتى ناشنوايان 

كشور انتخاب شدند. 
عليرضا رضايى منش و ساسان روزبهانى 
از سوى فدراســيون ناشنوايان به عنوان 
سرمربى و مربى تيم ملى اميد ناشنوايان 
جمهورى اســالمى ايــران، اعزامى به 
مســابقات جهانى 2020 تركيه انتصاب 
شــدند. رضايى و روزبهانــى از مربيان 
شايسته استان هستند كه عناوين قهرمانى 
زيادى در كشــور كسب كردند. رضايى 
در چند سال گذشته مربى تيم هاى ملى 
پايه بوده و روزبهانــى هم در پرورش 
كشتى گيران ماليرى كارنامه قابل قبولى 

دارد. 

صعود به قلل سبالن
 به مناســبت گراميداشــت چهل و 
يكمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
كوهنوردان همدانى به قلل سبالن صعود 
كردند.  در اين صعود زمستانه 10 تن از 
كوهنوردان شهرستان همدان به سرپرستى 
حســن احمدى به قلل ســبالن صعود 
نمودند.  ســبالن با ارتفاع 4 هزار و 811
متر از سطح دريا از كوه هاى مرتفع ايران 
است كه در شمال غرب اين كشور و در 
استان اردبيل قرار دارد. سبالن سومين قله 
بلند ايران پس از دماوند و علم كوه و يكى 
از هزار و 515 قله بسيار برجسته جهان 

به شمار مى رود. 

 هفته هفدهم ليگ دســته دوم باشگاه هاى 
كشور با شكست شهردارى همدان دنبال شد. 
در اين هفته از رقابت ها تيم شهردارى همدان 
در اهــواز در مصاف با فوالد نوين با يك گل 
بازى را واگذار كرد و شكست تلخى را تجربه 

كرد. 
تيم شــهردارى با قبول اين شكست نه تنها از 
كــورس مدعيان صعود جدا شــد بلكه حاال 
دغدغه سقوط هم اين تيم را تهديد مى كند و 
گل محمدى از اين پس بايد براى بقا در ليگ 
مبارزه كند. در جدول ليگ دســته دوم گروه 
نخست 2 تيم شهردارى فومن و كارون اروند 
خرمشــهر در انتهاى جــدول از كانديداهاى 
سقوط به شمار مى روند و 2 تيم اميد گناوه و 
كاسپين قزوين هم با 17 امتياز در لبه تيغ قدم 
برمى دارند. شــهردارى همدان با 24 امتياز در 
جايگاه ششم جدول قرار دارد و تنها 7 امتياز 
با تيم هاى حاضر در منطقه خطر فاصله دارد و 
اين يك زنگ خطر براى مجموعه شهردارى 
است كه اگر خود را جمع و جور نكنند شايد 

روزهاى تلخى را تجربه كنند. 
تيم شــهردارى كه نيم فصل نخست را خوب 
سپرى كرد و از مدعيان صعود بشمار مى رفت 
در نيم فصــل دوم بــه دليل ضعــف مالى و 
بى تفاوتى مسئوالن نتوانست خود را تقويت 
كند و شروع به نزول كرد. شهردارى بازيكنى 
چون محسن وفائى را از دست داد و بازيكنى 
نتوانست جذب كند و تنها آرمين طالئى منش 
را جذب كرد كه ايــن آرمين نيز با آن آرمين 

سابق تفاوت فاحشى دارد. 
شــهردارى در 3 هفته گذشته نتوانست پيروز 
از ميدان خارج شــود كه اگر بخشى از آن را 
بخواهيم به داور نسبت بدهيم بخش ديگر به 
ضعف اين تيم برمى گردد كه سرمربى تيم بايد 
اين ضعف را شناســايى كرده و تا دير نشده 
نسبت به پوشش آن اقدام نمايد. اميدواريم كه 
مسئوالن شــهردارى تا كار از كا نگذشته اين 
تيم را دريابند و با حمايت خود حداقل زمينه 

بقاى شهردارى را در ليگ فراهم آورند. 

البته نبايد مأيوسانه به سرنوشت اين تيم نگاه 
كرد زيــرا همانقدر كه ســقوط تيم محتمل 
است صعودش نيز امكان پذير است هر چند 
اختــالف 13 امتيازى با صــدر جدول كمى 
صعود را ناممكــن مى كند اما در فوتبال هيچ 
ناممكنى وجــود ندارد و اتفاقــات داخل و 
بيرون زمين نتايج را رقم مى زند كه اميد داريم 
شهردارى در اين مســير روند رو به جلويى 

داشته باشد و در بازى هاى باقى مانده با كسب 
نتايج قابل قبول حداقل بتواند خود را در نيمه 

باالى جدول حفظ كند. 
شهردارى هفته آينده در همدان ميزبان اترك 
بجنورد اســت و اين فرصت مناسبى است تا 
شاگردان گلمحمدى با كسب پيروزى بتوانند 
وضعيت خود را در جدول سر وسامان بدهند 
و حداقل كابوس سقوط را از خود دور كنند.

 مســابقات انتخابى كشــتى آزاد در رده 
سنى نوجوانان روز جمعه 18 بهمن به منظور 
كشــف اســتعدادها و اعزام به رقابت هاى 

قهرمانى كشور برگزار مى شود.
سرمربى تيم كشــتى آزاد نوجوانان استان با 
اعالم اين خبر به خبرنگار ما گفت: مسابقات 
انتخابى كشــتى نوجوانان اســتان به منظور 
اعزام تيم استان به رقابت هاى قهرمانى كشور 
روز جمعه با حضور همه مدعيان در همدان 

برگزار مى شود.
محمدســلطانى افزود: قطعا نفرات نخست 
مــالك اصلى ما بــراى انتخاب شــدن در 
تيم استان نيســت و مالك ما براى انتخاب 
كشــتى گير اعزامى 70درصــد انتخابى اين 
مســابقات و 30 درصد حضور و اثبات در 

اردوى هماهنگى پيش از اعزام است.
وى يادآور شــد: احتمال دارد كشتى گيرى 
در انتخابى ها نتواند به هر دليلى نتيجه الزم 
را كســب كند ولى در اردوها اگر خود را با 

اختالف به اثبات برساند فيكس تيم 
مى شــود، ما به دنبال قهرمان شدن 
هستيم پس ريزبينانه و موشكافانه 

كشتى ها را رصد مى كنيم.
استان  نوجوانان  كشــتى  سرمربى 
ادامه داد: هيأت كشتى 20 سهميه 
را در اختيــار ما گذاشــتند كه 11

سهميه را در اختيار شهرستان هاى 
مســتعد اطراف قرار داديم و بقيه 
سهميه ها را با توجه به شناختى كه 
از كشتى گيران داشتم خودم دادم و 
الزم به ذكر است تيم هاى برتر ليگ 
و ديگــر نفرات منظــم كه خرداد 
98 انتخابى دادند هم از سهميه ها 

بى نصيب نبوده اند، تمام تالشم بر اين بوده 
كه در راه رضاى خدا و پيشــرفت كشــتى 

استان قدم بردارم كه حقى ناحق نشود.
وى در مورد ديگر اســتعداد هاى نوجوان 
همدان خاطرنشــان كــرد: بــا صالح ديد 

مســعود مصطفى جوكار و كادرفنى در امر 
اســتعدادهاى  از  تعدادى  پشتوانه ســازى، 
خوب  كه ســن آنها به جوانــان نزديك تر 
است در مسابقات جام 6جانبه سپهبد شهيد 
قاسم سليمانى كشتى  خواهند گرفت كه به 

پشتوانه سازى ما كمك زيادى مى كند.

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته هفدهم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

732+178811811چوكاى تالش1
729+177821912پاس همدان 2
524+176831611مس شهر بابك 3
324+176651815سردار بوكان 4
223+175841412شهردارى ماهشهر 5
123+176562019نفت و گاز گچساران 6
123+175841817شهردارى بم 7
122+175751817ايران جوان بوشهر 8
421-175661216شهداى رزكان كرج 9
120+175572928شهداى بابلسر10
319-175481518ملى حفارى اهواز 11
719-175482431شهردارى بندرعباس 12
618-175391420نفت اميديه13
716-173771623بعثت كرمانشاه 14

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته هفدهم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1437+171142239استقالل مال ثانى 1
2034+17961288شهيد قندى يزد 2
1433+17962217خيبر خرم آباد 3
629+178542620شهردارى بندر آستارا4
628+178452620فوالد نوين اهواز 5
324+176651714شهردارى همدان 6
522+175751712اتحاد اوالن كامياران 7
122+175752120ميالد مهر تهران 8
420+174851612مسن نوين كرمان 9
618-174671723اترك بجنورد10
417-173861620اميد پرسپوليس گناوه11
617-174581723كاسپين قزوين 12
2910-1731131140كارون اروند خرمشهر 13
287-1714121341شهردارى فومن 14

سقوط آزاد 
شهردارى همدان آغاز شد

محمدسلطانى :

به دنبال كشف استعدادها در كشتى هستيم
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فناوري

گزارش 

فرهنگگردشگري

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

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

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

صندوق پستي:                                         666 - 65155
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باباطاهر

آيفون ارزان به زودى رونمايى مى شود
 طبق گزارش ها اپل توليد آزمايشى آيفون SE يا همان آيفون 9 را 

آغاز كرده كه اين دستگاه در ماه مارس رونمايى مى شود.
بــه گزارش مهر ، طبق گزارش ها به نظر مى رســد آيفون SE٢ وارد 
مرحله توليد آزمايشــى شده و پيش بينى مى شود در ماه مارس با نام 

iPhone 9 رونمايى شود.
آيفون SE٢ درحقيقت جانشين آيفون SE است كه در سال 2016 
ميالدى به بازار عرضه شــد. پيش بينى مى شود اين دستگاه با قيمت 
399 دالر به بازار عرضه شــود. به گفته كارشناســان توليد انبوه اين 
آيفون از اواسط ماه جارى ميالدى(فوريه) آغاز مى شود. عالوه بر آن 
گزارش هاى مختلف حاكى از آن است كه اين دستگاه به جاى آيفون 

SE، آيفون 9 ناميده مى شود. 

توليد قدرتمندترين رم از نوع اچ بى ام 
توسط سامسونگ

 شــركت سامسونگ از عرضه نسل ســوم حافظه هاى رم اچ.بى.
ام خود باظرفيت 16 گيگابايت موسوم به فلش بلت خبر داده است.

به گزارش ايسنا سرعت انتقال داده ها از طريق اين حافظه هاى رم 16 
گيگابايتى برابر با  2/3 گيگابيت در ثانيه است.

اســتفاده از رم هاى اچ.بى.ام موجب ارتقاى عملكرد حافظه رايانه ها 
شــده و به شركت هاى ســازنده رايانه كمك مى كند تا ابررايانه هاى 

قدرتمندترى بسازند. 
افزايش ســرعت تحليــل داده ها در برنامه هاى هــوش مصنوعى و 
بهتركردن ســرعت برنامه هاى گرافيكى و تدويــن ويدئو از جمله 

مزاياى استفاده از رم هاى مذكور است.

حذف گوگرد از سوخت مايع با فناورى نانو
 محققان كشور موفق به حذف گوگرد از سوخت مايع شدند، قرار 

است اين طرح در صنعت نفت اجرايى شود.
به گزارش ستاد توسعه فناورى نانو، حذف گوگرد از سوخت مايع با 
استفاده از فناورى نانو، موضوع پايان نامه يكى از دانشجويان دانشگاه 
علم و صنعت بود كه پس از موفقيت هاى اوليه در مقياس آزمايشگاهى 
در مســير تجارى ســازى قرار گرفته اســت. در حال حاضر اين تيم 
تحقيقاتى رايزنى با شركت پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى براى 
اســتفاده از اين فناورى را آغاز كرده  است.حذف گوگرد از تركيبات 
نفتى، بخش بسيار مهمى در تصفيه سوخت هاى هيدروكربنى است. 
تركيبات گوگردى مانع از عملكرد مناسب خودروها شده و سوختن 

اين تركيبات همراه با آزاد شدن گاز SO٢ است. 

موبايلى براى شرايط سخت
 يك شركت چينى موبايلى ساخته كه براى شرايط سخت مناسب 
اســت و پس از قرار گرفتــن در آب داغ 98 درجه و آب 20- درجه 

سانتيگراد همچنان بدون اختالل كار مى كند.
 Ulefone به گزارش مهــر ، جديدترين موبايل زمخت شــركت
دستگاه Armor X6 اســت كه گواهينامه هاى IP۶٩K/IP۶٨ و 

٨١٠G-MIL-STD را نيز دارد. 
اين موبايل براى كاربرانى مناسب است كه بيشتر اوقات ورزش هايى 
در فضاى باز انجام مى دهند يا در محيط هايى باشــرايط سخت كار 
مى كنند. در همين راستا شركت چينى Ulefone با انتشار ويدئويى 
نشــان مى دهد اين دســتگاه توان مقاومت در دماهاى بسيار گرم و 

بسيار سرد را دارد.

چاپ 10 عكس برتر كاربران 
توسط گوگل فوتو

 بســيارى از ارائه دهندگان خدمات به اشتراك گذارى عكس در 
اينترنت، امكان چاپ عكس ها را نيز فراهم مى آورند، اما گوگل براى 
جلب نظر كاربران در اين زمينه دست به ابتكارعمل تازه اى زده است.

به گزارش مهر ، گوگل به مشــتركان خدمات گوگل فوتو امكان داده 
تا هرماه با صرف هزينه اى اندك 10 عكس برتر خود را چاپ كنند.

در قالــب اين خدمات گوگل خود به طــور خودكار 10 عكس برتر 
ارسال شده به سرويس گوگل فوتو را انتخاب مى كند و پيشنهاد چاپ 

آنها را به كاربر مى دهد.
كاربران براى افزايش دقت اين خدمات بايد براى گوگل مشــخص 
كنند كه دوست دارند بر روى چه موضوع و سوژه هايى تمركز شود. 

اختصاص بودجه مشخص 
براى هنرمندان صنايع دستى

 بــراى نخســتين بار در بودجه ســال 99 رديف 
مشــخصى به بودجه هنرمندان و صنعتگران صنايع 

دستى اختصاص پيدا كرد.
به گزارش مهر، پويا محموديان معاون صنايع دســتى 
وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
گفت: امسال پس از ثبت سه شهر و يك روستا، شهر 
شيراز به عنوان شهر جهانى صنايع دستى، زنجان شهر 
مليله، مالير شــهر منبت و مبل و روستاى قاسم آباد 
به عنوان روستاى چادرشــب بافى با قدرت بيشترى 
ركورد خودمان را در جهان حفظ كرديم و از ثبت 10 
شــهر جهانى به 14 شهر ارتقا پيدا كرده ايم. اكنون در 
رتبه نخست از نظر تعداد شهرهاى جهانى قرار داريم. 
پس از ما كشور چين، شيلى، هند و تايلند قرار دارند. 
بقيه كشورها نيز با يك يا دو شهر توانسته اند خود را 
در حوزه ثبت شهرهاى جهانى معرفى كنند. ما اكنون 
در حوزه شهرهاى ملى نيز 16 شهر و 7 روستاى ملى 
شده داريم. تمام شهرهاى جهانى بايد از ميان شهرهاى 

ملى كه قابليت بين المللى شدن دارند، انتخاب شوند.
وى افزود: شــيراز درصدد افتتــاح مجتمع تجارت 
جهانى ويژه صنايع دستى برآمد. مالير نيز مركز تحقيق 
و توســعه مبل و منبت را ايجاد كرد. همچنين رشته 
مهندسى چوب در دانشــگاه آزاد مالير گنجانده شد 
و مــردم در يك حركت خودجوش، تنه هاى درختان 
خشــك شده را با منبت در اين شــهر تزئين كردند. 
در شــهر زنجان نيز خانه حكيميــان به عنوان خانه 
مليله افتتاح شــد و تورهاى گردشگرى رايگان ويژه 
كارگاه هاى چادرشب بافى در روستاى قاسم آباد برگزار 

شده است.
معاون صنايع دســتى وزارت ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى همچنين درباره صادرات صنايع 
دســتى به كشور عراق گفت: عراق يكى از مهم ترين 
كشورهاى هدف صادرات صنايع دستى براى ما بوده 
اســت كه اكنون باالترين رقم صــادرات را براى اين 
كشور داريم و ســفال اللجين ارسال مى شود. نمونه 
ديگر، گيوه هاى كرمانشاه است كه عمدتاً به كردستان 
و اربيل عراق وارد مى شــود البته در صدد هستيم تا 
رقم صادراتى مان را در اين كشور افزايش دهيم. صنايع 
دستى ابزارى براى ديده شدن و جلب توجه تجار اين 
حوزه است. پس از جهانى شدن اين شهرها، لوگوى 
شوراى جهانى صنايع دستى به هنرهاى اين استان داده 

مى شود تا با آن تبليغات انجام گيرند.
محموديان همچنين دربــاره اينكه همزمان با ثبت 
شــهرهاى جهانى صنايع دســتى، شهرهاى خالق 
صنايع دستى نيز توســط يونسكو به ثبت مى رسد، 
گفت: درواقع يكى از اركان صنايع دستى، خالقيت 
اســت و به جهت حجم تجــارت جهانى، نه تنها از 
نظر ما بلكه در ســطح بين الملل داراى ويژگى هاى 
خاص اســت. شبكه شهرهاى خالق يونسكو در 7 
حوزه اقدام به ثبت اين شــهرها مى كند كه صنايع 
دســتى هم يكى از آنهاســت. به عنوان مثال، اكنون 
رشت به عنوان شهر خوراك، سنندج به عنوان شهر 
موسيقى، اصفهان و بندرعباس نيز به عنوان شهرهاى 
صنايع دستى شناخته شده اند كه هيچ گونه منافاتى با 

شوراى جهانى ثبت ندارند.
معاون صنايع دســتى وزارت ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشــگرى گفت: اصفهان هم شهر خالق 
صنايع دستى و هم شهر جهانى صنايع دستى شناخته 
شده است. متولى ثبت شهرهاى خالق، شهردارى ها 
هســتند كه در تعامل با اداره هاى كل ميراث فرهنگى 

اقدام به اين ثبت مى كنند.
محموديان با تأكيد بر راستى آزمايى آمارهاى ارائه شده 
در حوزه صنايع دستى، گفت: در سال 97 پس از آنكه 
5  سال بيمه هنرمندان قطع شده بود، دوباره روند بيمه 
صنعتگران را آغاز كرديم ولــى به دليل بودجه اى كه 
بــه ما اختصاص پيدا كرد، تنها 812 نفر بيمه شــدند 
اما همزمان با آن از پتانســيل بيمه صندوق روستايى 
و عشاير نيز استفاده شــد كه حدود 4 هزار نفر بيمه 
شدند. سعى شد در بودجه سال 99 رديف مشخصى 
براى نخســتين بار به بودجه هنرمنــدان و صنعتگران 

اختصاص يابد.

پروازهاى چين - ايران 
به خاطر ناراحتى سفير برقرار ماند؟

دوربين براى تشخيص كرونا ويروس
 رئيس انجمن صنفى آژانس هاى مســافرتى و هوايى با اشاره به ادامه 
پروازها بين چين و ايران و پيگيرى ها و نگرانى هاى ســفير چين در اين 
زمينه، گفت: ما هرگز نخواسته ايم روابط ايران و چين، قطع يا مختل شود 
اما ويروس ناشناخته و مرگبار كرونا شرايطى اضطرارى به وجود آورده كه 
ايران هم مثل ساير كشورها بايد مالحظه هايى در رفت وآمدها داشته باشد.
به گزارش ايســنا حرمت ا... رفيعى با اشاره به آن چه به عنوان توئيت اخير 
سفير چين در ايران و به زبان فارسى درباره تمايل شركت هواپيمايى ايرانى 
براى ادامه همكارى و پروازها با چين منتشــر شده، يا ديدارى كه اخيرا با 
وزير بهداشت كشورمان پس از تصميم دولتمردان ايران براى تعليق پروازها 
بين دو كشور داشته و اعالم نگرانى كرده است، يادآور شد: درست است 
كه نگرانى هايى از سوى سفير چين در ارتباط با تصميم ايران براى توقف 
پروازها بين دو كشــور، مطرح شده اما مگر در سال چقدر بين دو كشور 
تردد وجود دارد؟ در ايده آل ترين حالت با احتســاب تاجران، گردشگران 
و ســاير گروه ها، اين جمعيت نهايت به 100 هزار نفر برســد. مهم تر از 
آن، شرايط موجود با وجه به هشدارهاى سازمان بهداشت جهانى و آمار 
قربانيان و مبتاليان ويروس ناشناخته و خطرناك كرونا است كه ضرورت 
ايجاد مى كند فعال در ترددها مالحظه هايى را رعايت كنيم، همان طورى كه 

بقيه كشورها عمل مى كنند.
وى تأكيد كرد: ما هرگر نخواسته ايم روابط ايران و چين مختل شود، اتفاقا 
چين بازار هدف گردشــگرى ايران است، ولى با توجه به مخاطرات اين 
ويروس، مطالبه عمومى اين اســت كه محدوديت هايى كه ساير كشورها 

اعمال كرده اند حداقل براى مدتى اجرا شود.
وى با اشــاره به ادامه پروازها از ســوى يكى از شركت هاى هواپيمايى 
ايران، به رغم تصميم دولت براى توقف پروازها و از طرفى توجيه سازمان 
هواپيمايى براى ضرورت برقرارى اين پروازها به منظور انتقال ايرانى هايى 
كه هنوز در چين هستند، اظهار كرد: عالوه بر پروازهاى مستقيم، پروازهاى 
ترانزيت چينى ها از طريق ايران همچنان برقرار اســت. از جانب انجمن 
صنفى شركت هاى مســافربرى و هوايى درخواست مى كنيم اين پروازها 
متوقف شــود. اين هواپيماها متعلق به مردم ايران هستند و اين روزها كه 
اخبار خوبى از وضعيت هواپيماها در داخل كشور نمى شنويم، الزم است 
هواپيماهاى آن شركت با اولويت، در خدمت شهروندان ايرانى باشند. از 
طرفى اخبارى شنيده مى شود مبنى بر اين كه آن ايرالين ايرانى تنها شركتى 
است كه از تركيه چينى ها را ترانزيت مى كند. اگر اين اخبار صحت ندارد، 
براى اطمينان خاطر مردم در اين شرايط حساس، بايد سريع تر روشنگرى 
شود. رفيعى ادامه داد: در مكالمه اى كه با وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى داشتم، ايشان نيز با توقف موقتى سفر بين ايران و چين 
موافق بود. اين مطالبه صريح از ســوى وزير بهداشت كشورمان هم بارها 
مطرح شده و وزير راه هم تا حدودى اعالم موافقت كرده است. اما اين كه 
چرا پس از چند روز از تصميم دولت هنوز با توجيه بازگشت ايرانى ها از 

چين اين پروازها ادامه دارد، جاى سؤال است.
وى افزود: شــايد دولت مالحظه هايى در روابط با چين داشــته باشد و 
ممكن اســت در اجراى برخى تصميم ها تأمل كند اما بخش خصوصى 
اين مالحظات و حاشيه ها را ندارد و شايد راحت تر تصميم بگيرد، براى 
همين به خواست آژانس هايى كه اين فصل تور گردشگرى در چين اجرا 
مى كردند و يا تورهايى را از چين به ايران مى آوردند، براى توقف اجراى 

تورها اعالم آمادگى كرديم.
رييس انجمن صنفى آژانس هاى مسافرتى و هوايى اظهار كرد: در نامه اى 
خطاب به وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى براى توقف 
تورهاى چين به مدت دو هفته اعالم آمادگى كرديم اما اگر ضرورت داشته 
باشــد اين زمان را به دو ماه و حتى بيشــتر افزايش مى دهيم. آژانس هاى 
گردشــگرى نسبت به اين مطالبه متعهد هستند و تا كندشدن روند شيوع 

اين ويروس در جهان، تور چين را نمى فروشيم.

■ دوبيتى باباطاهر 
سخنها واكريم غم وانماييم بيا سوته دالن گردهم آئيم  
ترازو آوريم غمها بسنجيم                       هر آن سوته تريم وزنين تر آئيم

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

بدانيد كه بهترين انسان ها كسانى هستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند.
[نهج الفصاحه، ح469]
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■ قد  س1......... ............... اژدر- مطرب- بنيامين
■ قد  س2......... ................. اژدر-مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1 ......  جهان با من برقص- چشم و 

گوش بسته  
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مريم مقدم »
 مجلس دهم به خط پايان نزديك مى شود، نگاهى 
اجمالى به حضور و فعاليــت و پيگيرى نمايندگان 
مردمى كه با شــعار گردشگرى سبد وعده هاى خود 
را براى مردم پر كردند بيانگر اين مهم اســت كه در 

حوزه گردشگرى آبى از آنها گرم نشد.
در ايــن مطلب نگاهــى داريم به اين مهــم كه با 
وزارتخانه شــدن ميراث فرهنگى چه اتفاق خاصى 

براى گردشگرى ما رقم خورد؟
23 خرداد 1395 خبر تشــكيل فراكســيون ميراث 
فرهنگى و گردشگرى با بيش از 100 عضو رسانه اى 

شد.
فراكســيون «ميراث فرهنگى، گردشــگرى، صنايع 
دســتى و مناطق آزاد» در حالى با عضويت بيش از 
100 نماينده در مجلس دهم شوراى اسالمى تشكيل 
شــد كه محروميت زدايى از مناطق داراى اســتعداد 
توسعه زيرساخت هاى گردشــگرى را در اولويت 

كارى خود تعريف كرد. 
در جلســه برگزارى انتخابات اين فراكسيون، جبار 
كوچكى نــژاد به عنــوان رئيس و شــهاب نادرى و 
عليرضا سليمى نيز به عنوان نايب رئيس اول و دوم 
برگزيده شــدند، ذبيح ا... نيكفر به عنوان ســخنگو، 
ولى ا... نانواكنارى دبير اول، قاســم احمدى الشكى 

دبير دوم و بهروز نعمتى خزانه دار انتخاب شدند.
در اين فراكســيون قرار بود سعى شود تا از مناطقى 
كه استعداد توسعه زيرساخت هاى گردشگرى دارند، 

محروميت زدايى شود.
 تشكيل فراكسيون گردشگرى

آذرماه ســال 1396 قرار بر طرح تشكيل كميسيون 
ويژه ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در 

صحن علنى شد.
در تاريخ يادشده اعضاى كميسيون فرهنگى مجلس 
از تدوين پيش نويس طرح تشــكيل كميسيون ويژه 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى در 
مجلس خبر دادند و مقرر شــد پيش نويس تشكيل 
كميســيون ويژه ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى پس از اعالم وصــول در صحن علنى 
مجلس در جلسات آتى مورد بررسى قرار مى گيرد.

 تشــكيل وزارت ميــراث فرهنگــى و 
گردشگرى نياز به زمان داشت

نماينده ســاوه در مجلس توضيحاتــى درباره زمان 
تشــكيل وزارت ميراث فرهنگى و گردشگرى ارائه 

كرد.
تا اينكه باالخره 17 مردادماه پيشنهاد تشكيل وزارت 
ميــراث فرهنگى و گردشــگرى از مردادماه 1398

به طور جدى مطرح و مورد پيگيرى قرار گرفت .
اين پيشنهاد به مصوبه مجلس براى تشكيل وزارت 
ميراث فرهنگى و گردشــگرى و از ســوى شوراى 
نگهبان، نيازمند شد و باتوجه به اينكه براى تشكيل 
اين وزارتخانه در بودجه ســاليانه، بودجه اى درنظر 
گرفته نشــده بود موافقت با آن با چالش هاى جدى 

روبه رو شد .
قرار شــد تا دولت بودجه اى را براى اين وزارتخانه 
جديــد در بودجه ســنواتى در نظر بگيــرد تا اين 
وزارتخانه فعاليت خود را به صورت رســمى آغاز 
كند. دولت پس از تأييد يك قانون از ســوى شوراى 
نگهبان 6 ماه فرصت داشــت تــا قانون را اجرا كند 
كه در همين راســتا مى توان گفت باتوجه به اينكه 
بودجه اى براى تشكيل اين وزارتخانه درنظر گرفته 

نشده، تشكيل آن به قدرى زمان نيازمند شد. 

پس از حل وفصل كم وكاستى ها على اصغر مونسان 
رئيس فعلى سازمان ميراث فرهنگى از سوى رئيس 
جمهور به عنوان وزير پيشــنهادى ايــن وزارتخانه 

جديد به مجلس معرفى شد و باالخره
26 مرداد1398 تشــكيل وزارت ميراث 

فرهنگى به رئيس جمهور ابالغ شد
براساس اصل 123 قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ايران و طرح يك فوريتى نمايندگان مجلس درباره 
تشكيل وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دستى كه به تصويب پارلمان و تأييد شوراى نگهبان 
رســيد و به اين ترتيب الريجانى رئيس مجلس اين 

مصوبه را بــه رئيس جمهور 
ابالغ كرد.

ميراث  وزارتخانــه  تشــكيل 
مى توانــد  كل  در  فرهنگــى 
جنبه هــاى مثبــت و منفــى 
نمايندگان  برخى  باشد.  داشته 
ســازمان  خواســتند  مجلس 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
وزارتخانه  به  گردشــگرى  و 
تبديل شود تا در برابر مسائل 
پاســخگو باشــند و ضوابط 
مســئوالنش  انتخــاب  در  را 
رعايت كنــد. از طرف ديگر 
به قدرتى بــزرگ براى رايزنى 
و گرفتــن امتيــاز از دولــت 
تبديل شود، اما برخى ديگر از 
نمايندگان مجلس دنبال گرفتن 
امتياز هايى از سازمان بودند و 

مى خواستند سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى را به وزارتخانه اى تبديل كنند كه بتوانند 

روى آن اعمال نظر كنند.
برخى كارشناســان هم بر اين بــاور بودند كه اگر 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
تبديل به وزارتخانه شــود، قدرتش براى چانه زنى 
بيشــتر مى شــود و اگــر معاونت گردشــگرى و 
صنايع دستى به يك معاونت براى وزارتخانه تبديل 
شــوند مى توانستند قدرتمندتر و مؤثرتر عمل كنند، 
اما سازمان ميراث فرهنگى با حفظ قالب ساختارى 

پيشــين از تبديل شــدن به وزارتخانه نه تنها سودى 
نخواهد برد بلكه ضرر هم خواهد كرد، البته مشكل 
فقط مشكالت تشكيالتى نيست و بايد به رايزنى در 
خارج از كشــور و تبليغ گردشگرى و صنايع دستى 

توجه بيشترى شود.
آنچه كارشناسان بر آن تأكيد داشتند اين مهم بود كه 
با وزارتخانه شــدن اين سازمان، صنعت گردشگرى 
رونق خواهد يافت. رونقى كه اشتغال زايى؛ افزايش 
فروش صنايع دســتى؛ حفظ ميراث فرهنگى كشور 
و همچنيــن معرفى تاريخ و تمدن ايرانى به ســاير 
كشورها را به ارمغان مى آورد. عدم امكان پرسشگرى 
مجلس از سازمان يكى از مهم ترين 
مشــكالت نماينــدگان در زمــان 
ســازمان بودن اين وزارتخانه بود كه 
با وزارتخانه شــدن اين نهاد برطرف 

به نظر ميرسد بايد برطرف شود.
زيرا در زمان ســازمان بودن ميراث 
بودند  مجبور  نماينــدگان  فرهنگى 
اگــر ســؤالى درباره اين ســازمان 
و فعاليت هايــى كه انجــام مى دهد 
داشته باشــند بايد از رئيس جمهور 
مى پرســيدند اما اين مشكل به ظاهر 
با وزارتخانه شــدن ميراث فرهنگى 

حل وفصل شد.
در زمان تغيير ساختار ميراث فرهنگى ، 
فعاالن حوزه گردشگرى معتقدبودند 
بهتر اســت وزارتخانه شدن سازمان 
و  صنايع دســتى  ميراث فرهنگــى، 
گردشگرى به شــكلى پيش برود كه 
هر ســه حوزه در راســتاى بهبود و پيشرفت حركت 
كند و نظارت هاى مجلس نيز بــدون جانبدارى هاى 
سياســى صورت گيرد؛ در غير اين صورت اين طرح 
نيز عمال نمى تواند كمكى در براى كم كردن مشكالت 

اين وزارتخانه كند.
اما پــس از وزارتخانه شــدن ميــراث فرهنگى، تا 
امــروز خبــرى از جــذب بودجــه اى قابل توجه، 
روى روال افتادن پرســه ثبت يك جاذبه جهانى در 
شــهرهايى كه قدمت چند هزار ساله دارند، تسهيل 
در ايجاد زيرســاخت هاى حمل ونقــل ريلى، روى 

روال آمــدن پايگاه حمل ونقل هوايى در شــهرهاى 
فاقد امكانات و ســرمايه گذار، حل وفصل مشــكل 
بيمه فعاالن گردشگرى و موارد ديگر اينچنينى براى 

شهرهاى كم امكانات نبوده است.
بى راه نيست اگر بگوييم، تمام اين خروجى ناموفق 
زاييده كم كارى هايى است كه به شعارهاى گفتارى 
نمايندگان مجلس دهم بيشــتر مزين بود تا عملكرد 

رفتارى.
 ادعاهاى انتخاباتى

ادعاهايى كه نمى توانســت در تيترهاى شــعارى با 
عناوين مختلف گردشگرى و ميراث فرهنگى به ثمر 
برســد همچنان ادعا ماند. حرف هايــى كه نيازمند 
برنامه و پاى كار بــودن نمايندگان مردم در مجلس 

شوراى اسالمى در اين حوزه بود. 
وقتى هيچ نماينده اى نتوانست در ازاى رأى دادن به 
وزارتخانه شدن ميراث فرهنگى سهمى براى همدان 
از وزير بخواهد؛ چگونه مى توان منتظر يك خروجى 
تأثيرگــذار در حوزه گردشــگرى كشــور در ازاى 

تغييرات ساختارى باشيم.
نگارنده اين مطالب را مطرح كرد تا شــايد يك بار 
هم شــده، كانديداهــاى مجلس يازدهــم فارغ از 
شــعار زدگى و هم ســو بــا محور اصلى توســعه 
حوزه هاى انتخابيه شان باعزمى جزم به گرفتن امتياز 
و اعتبار در زمينه گردشگرى و صنايع دستى و حفظ 
ميراث فرهنگــى و باالبردن رديف اعتبارات در اين 
حوزه ها كه مى تواند ناجى اقتصاد مردم محلى باشد 

به ميدان بيايند.
خوب اســت نمايندگان منتخب در مجلس يازدهم 
اين بار يادشــان باشد توجه به گردشگرى و انتخاب 
شــعارهايى بر اين اساس براى تكميل كردن ژست 
انتخابات نيست و قرار است تمركز آنها براى پيشبرد 
اهداف در زمينه بهره گيرى اقتصادى از گردشــگرى 
باشد و بس. اينبار سهم خواهى مردم مطالعه شده تر 
و علمى تر به ميدان قضاوت رســانه ها خواهد آمد 
و اميــد آن داريم اين بار منتخبــان مردم در مجلس 
يازدهم به دور از شــعار بر اساس شعور مردمى كه 
به نمايندگان منتخــب رأى مى دهند، برنامه محورتر 
پاى كار بيايند و محور اصلى توسعه استان را جدى 

بگيرند.

ميراث فرهنگى در مجلس دهم وزارتخانه شد

 براى گردشگرى همدان آبى گرم نشد

وقتــى هيــچ نماينده اى 
نتوانست در ازاى رأى دادن 
ميراث  وزارتخانه شدن  به 
براى  ســهمى  فرهنگى 
همــدان از وزير بخواهد؛ 
منتظر  مى تــوان  چگونه 
يك خروجى تأثيرگذار در 
حوزه گردشگرى كشور در 
ازاى تغييرات ســاختارى 

باشيم
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