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بازگشت رقابت به گسترده ترین 
حوزه انتخابیه

یعقوبـی 
دقیقـه 90 
تـأیید شد

خروج 25 کاندیدا از گود انتخابات

چهارمین نشست انتخاباتی همدان پیام به دل نشست 

ریل گذاری اقتصاد متوازن بر ظرفیت های 
موجود باشد 

اولویت حمیدرضا طبی مسرور

 ثبات رونق اقتصاد
                        اشتغال 

                  تسهیل ازدواج جوانان

■ کاندیدای حوزه  انتخاباتی همدان و فامنین
■ توسعه گردشگری ناجی اقتصاد همدان 

■ در 2 روز مانده به پایان فرصت قانونی تبلیغاتی یعقوبی با 
شعار» قلب مردم ستاد ماست« وارد کارزار انتخابات شد

■ ستادهای خودجوش مردمی از شب گذشته فعالیت 
تبلیغاتی خود را آغاز کردند

■ کاندیدایی با محبوبیت ویژه در 2 شهرستان 
بهار و کبودراهنگ
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شور انتخاباتی 
حلقه مفقوده انتخابات نباشد

  1- این روزها که دلســوزان نظام، دغدغه انتخابات و مشــارکت 
حداکثری مــردم در انتخابات را دارند، بدخواهــان، اخبار خوبی را 
از ایــران در ارتباط با انتخابات گــزارش نمی دهند، البته این موضوع 
جدیدی نیســت اما این بار موضوع شــور انتخاباتی در میان است و 
تحلیل ها و اخبار رسانه های بیگانه نیز هرچند از شادی زودهنگام آنها 

حکایت دارد، به این موضوع دامن زده است.
شــور انتخاباتی در این دوره کمرنگ است، چندان که رادیویی بیگانه 
در شــیطنتی آشکار از پیش بینی مشــارکت 25 درصدی داوطلبان در 

انتخابات تهران خبر می دهد.
2- فضای انتخابات این دوره اندکی متفاوت از دوره های گذشته است 
و تفاوت آن در ســخن گفتن از مشارکت نکردن در انتخابات توسط 

برخی مردم است.
مردم عمدتا به دلیل محقق نشــدن وعده ها توسط افرادی که از پیش 
با رأی آنها مســئولیت گرفته اند، ناراحت هستند و احساس می کنند، 
تغییری که مدنظر آنهاست برای تسریع در توسعه با اعتماد به افرادی 
که فقط وعده می دهند و مجلســی که در جایــگاه واقعی خود قرار 

ندارد، شدنی نیست.
3-  مردم از فســاد ها، گسترش آسیب های اجتماعی، سختی معیشت، 
بیکاری جوانان، کاهش ارزش پول ملی، تورم و بســیاری موارد دیگر 

گالیه دارند.
مردم از چپ و راســت و فسادهای مکشوفه افراد تحت این عناوین 
فاصله طبقاتــی، رانتخواری ها، زمین خــواری و همه چیزخواری های 
برخی گالیه دارند و احســاس می کنند کســی هم به اعتراضات آنها 

توجه نمی کند.
4-  پس از حوادث بنزینی و اقناع نشــدن مردم درباره تصمیم گرفته 
شده و همچنین نحوه برخورد با معترضان، همه بر گفت وگو با مردم 
تأکید داشتند اما این گفت وگوها شکل نگرفت تا سؤتفاهم ها همچنان 
باقی بماند و بخشــی از گالیه های امروز ریشــه در این سؤتفاهمات 

داشته باشد.
البته پــس از حماقت ترامپ و اقدام تروریســتی دولت آمریکا در به 
شهادت رســاندن سردار سلیمانی و تشــییع بی نظیر شهدا در ایران و 
عراق، وحدت باشکوه و مقتدرانه ای در کشور شکل گرفت اما از این 

وحدت و شور حماسی مراقبت نشد.
5-  در این دوره احزاب، دستگاه ها و دانشگاه ها نتوانستند برای ایجاد 
شور انتخاباتی اقدام مناسبی داشته باشند و شوری که باید از ناحیه این 
نهادها وارد جامعه می شد و نشاط اجتماعی را ایجاد می کرد، وارد نشد.

در ایــن زمینه برخی احزاب به بهانه نداشــتن داوطلب برای حمایت 
و برخی دانشــجویان دانشگاه ها به دلیل ســوءتفاهمات حل نشده و 
دستگاه های اجرایی به بهانه کمبود اعتبار نتوانستند تاکنون در افزایش 

نشاط اجتماعی مؤثر باشند.
6-  در این میان داوطلبان و رســانه ها وضعیــت قابل تأملی دارند و 
تاکنون تفاسیر سختگیرانه ناظران و مجریان قانون امکان افزایش شور 

انتخاباتی را از آنها گرفته است.
قانــون باید اجرا شــود و همه بر اجرای قانون، پیشــگیری از ورود 
پول های کثیف در انتخابات و شفافیت مالی داوطلبان و رعایت دیگر 
موارد قانونی تأکید دارند اما نوع تفســیر قانون در همدان سختگیرانه 
بوده و این نگاه دلیلی در کمرنگ بودن شــور سیاســی در انتخابات 

تاکنون شده است.
پیش از این هم اشــاره شد که می شود برخی تخلفات خرد را همچون 
برخی استان ها برای تمامی داوطلبان نادیده گرفت یا رسانه ها را برای 
اقداماتی شــورآفرین که قانونی هم مانع آن نیست با نگاه سختگیرانه 

محدود نکرد تا شور انتخاباتی افزایش یابد.
7-  هنوز تا انتخابات فرصتی 3 روزه باقی است و این فرصتی طالیی 
برای ستاد انتخابات اســتان و ناظران بر اجرای قانون در استان است 
تا در گفت وگو با قشــرهای گوناگون مردمی و اقناع همه کسانی که 
در بحث مشارکت انفعال داشته یا از تحریم و مشارکت نکردن سخن 
می گویند، شور انتخاباتی در استان و در نتیجه مشارکت در انتخابات 

را افزایش دهند.
رسانه ها و داوطلبان نیز برای افزایش شور انتخاباتی در استان و دعوت 
همگان به نقش آفرینی در جشــن انتخابات باید بتوانند بدون ترس از 

اخطار و... اقدام کنند.
بــا تدابیری صحیح و اصولی، شــور انتخاباتی و نشــاط اجتماعی با 
انتخاباتی سالم و مشارکتی حداکثری همراه خواهد بود و نباید اجازه 
داد که شــور انتخاباتی حلقه مفقوده انتخابات شود که در آن صورت 

همه زیان خواهیم کرد.

پتروشیمی هگمتانه تا بهار سال آینده افتتاح می شود
تأمین آب پروژه از پساب فاضالب

 فرماندار شهرســتان همدان با بیان اینکه درحال حاضر از محل پســاب آب فاضالب 
شهر همدان آب منطقه اقتصادی جهان آباد، نیروگاه شهیدمفتح و پتروشیمی هگمتانه تأمین 

می شود، گفت: پتروشیمی هگمتانه تا بهار سال آینده افتتاح می شود.
حسین افشاری با اشاره به مقابله با حذف پارکینگ در شهر همدان اظهار کرد: در سال های 
گذشته مجوز برای ساخت برج های بدون پیش بینی فضای پارکینگ اعطا می شد که مدتی 

است با این موضوع سرسختانه مقابله می شود.

وی افزود: یکی از ضرورت های مهم برای کالنشهر همدان که بار خدمات رسانی چندین 
شــهر را بر دوش دارد عالوه بر حوزه کســب و کار، مدارس و دانشــگاه ها که به 4 شهر 

اقماری خدمات می دهد، گسترش فضای سبز و حفظ باغات است.
فرماندار شهرستان همدان گفت وگو با فارس از مقابله جدی با تغییر کاربری فضای سبز 
و باغات خبر داد و افزود: خوشبختانه در شهرداری اعتبار خوبی برای ایجاد پارک در نظر 
گرفته شــده است. وی گفت: البته امسال نیز پارک های خوبی در شهر همدان افتتاح شده 

که در نهایت با جدیت به دنبال افزایش سرانه فضای سبز شهر هستیم.
افشــاری درباره آخرین وضعیت کشت ســبزیجات با آب فاضالب در سطح شهرستان 
گفت: با اقداماتی که انجام شــده عماًل دیگر موضوعی بــه نام آبیاری با فاضالب وجود 

ندارد.
وی با بیان اینکه پیش از این 1۹ هکتار از اراضی کشت سبزیجات با آب فاضالب آبیاری 
می شد که برخورد الزم با آنها صورت گرفت، اظهار کرد: برای این اراضی به منظور آبیاری 

اصولی محصوالت چاه عمیق ساخته شده است.
فرماندار شهرســتان همدان تأکید کرد: درحال حاضر از محل پســاب آب فاضالب شهر 
همدان آب منطقه اقتصادی جهان آباد، نیروگاه شــهیدمفتح و پتروشــیمی هگمتانه تأمین 

می شود ضمن اینکه تمام کریدور های فاضالب بسته شده است.
وی در پایان ســخنانش از بهره برداری پتروشــیمی هگمتانه با حضور یک مقام عالی رتبه 

کشوری تا بهار سال آینده خبر داد.

بانک مسکن همدان  از استان های دیگر
پیشتاز تر است 

اعزام ۴ اکیپ عملیاتی برق استان همدان 
به مناطق برفی شمال کشور

 مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان از اعزام 4 
اکیپ عملیاتی برق اســتان همدان به مناطق برفی شــمال کشور در 
راستای همکاری و رفع مشکالت برق رسانی در این مناطق خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان، 
محمدمهدی شهیدی اظهار کرد: در پی بارش برف سنگین در مناطق 
شــمالی کشور 4 اکیپ از شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

عازم این مناطق شدند. 
وی افزود: 14 نفر نیروی انسانی به همراه 3 دستگاه خودرو 2 کابین 
کمک دار، یک دســتگاه جرثقیل 10 تن، یک دســتگاه خودرو باالبر 
15 متری در قالب این اکیپ عملیاتی و در راســتای همکاری و رفع 

مشکالت برق رسانی به استان گیالن اعزام شدند. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همــدان با بیان اینکه 
درحال حاضر نیروهای برق استان همدان در آن مناطق مستقر هستند، 
عنوان کرد: این شــرکت همچنین آمادگی اعــزام نیرو و تجهیزات 

بیشتر برای ارائه خدمات به هم وطنان شمال کشور را دارد. 

کاالهای اساسی مردم همدان برای 
عید نوروز تأمین شد

 کاالهای اساســی شامل گوشت، شکر، برنج و روغن برای مردم 
این استان تأمین شده و انبارها از این اقالم مصرفی اشباع شده و هیچ 

کمبودی برای عید نوروز نداریم. 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در گفت وگو با ایرنا 
اظهار کرد: 10 هزار تن شکر برای توزیع در اسفندماه خریداری شده 

و با نرخ مصوب در بین فروشگاه های استان توزیع می شود. 
حمیدرضا متین افزود: 5 هزار تن شکر هم اینک در انبارهای استان 
موجود اســت.  وی از تأمین 100 تن گوشت قرمز منجمد هم خبر 
داد و گفت: این میزان در بین اقشار آسیب پذیر از طریق کمیته امداد 

و بهزیستی توزیع می شود. 
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان خاطرنشــان کرد: 
درحال حاضر گوشــت منجمد با قیمــت 50 هزار تومان به صورت 

مستمر در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. 
وی بــا بیان اینکه از نظر ذخیره برنــج و روغن نیز وضعیت خوبی 
داریم، گفت: انبارهای اســتان از این 2 قلم کاال اشــباع شده و مردم 

هیچ نگرانی برای خرید اقالم مورد نیاز ایام نوروز نداشته باشند. 
بــه گفته متین 550 هزار ســیب و هزار و 300 تــن پرتقال از نوع 

مرغوب نیز برای عید نوروز تأمین شده است. 

1- ابتــکارات تبلیغاتــی کاندیداهــا قابل تأمل اســت. گویا یکی از 
کاندیداهای اســتانی دیگر در یک نوآوری با حذف پوستر و تراکت 
نســبت به ایجاد ایســتگاه صلواتــی کبابخوران اقدام کرده اســت! 
گفتنی اســت از لخت شــدن در برف و وعده شــنا در طول و عرض 
دریاچه تا افزایش یارانه تا یک میلیون تومان در میان ابتکارات تبلیغی 
داوطلبان استان های دیگر مشاهده شده است و در این زمینه داوطلبان 

استان نمره کمتری دارند.
2- اصولگرایان لیست دیگری ارائه کرده اند. گویا این لیست با عنوان 
پویش مجلس عدالت خواه منتشــر شده است. گفتنی است این لیست 
بدون سرلیســت ائتالف اصولگرایان و داوطلبان جبهه پایداری منتشر 

شده است.
3-  حزب ندای ایرانیان از انتشار لیست انتخاباتی منصرف شده است. 
گویا این حزب اصالح طلب پس از انتشار 2 لیست توسط اصالح طلبان 
این تصمیم را گرفته بود. گفتنی است ندای ایرانیان پیش از این درصدد 

انتشار لیست انتخاباتی حزبی بود.
4- شــهروندان همدانی انتخابات ریاست فدراســیون فوتبال را هم 
به صورت جدی دنبال می کنند. گویا ثبت نام شــهردار همدان در این 
انتخابات دلیل این عالقه به انتخابات فوتبالی اســت. گفتنی است این 
ثبت نام و واکنش شورای شهر و احتماالت بعدی از مباحث انتخابات 

فوتبالی بین همدانی ها است.
5- خودرو یکی از داوطلبان همدانی خط خطی شــده و نیازمند رنگ 
شده است. گویا این اتفاق در زمان شرکت این داوطلب در مناظره ای 
رخ داده است. گفتنی است طرفداران این داوطلب، این اقدام را تالفی 
حضور قوی وی در مناظره ازسوی طرفداران دیگر داوطلبان دانسته اند.

جـاده های 
همــدان 
لغـزنده اند

 ریزش برف تمامی جاده های برون شهری 
این استان را لغزنده کرده است بنابراین انتظار 
می رود رانندگان با سرعت مطمئنه تردد کنند. 

جانشــین رئیس پلیس راه اســتان همدان 
روز گذشــته در گفت وگو بــا ایرنا اظهار 
کرد: بارش خفیف برف تمامی مســیرهای 
برون شهری این اســتان به ویژه گردنه ها را 

فرا گرفته است. 
غالمعلــی همایی افزود: بــا توجه به لغزنده 
بودن ســطح جاده از رانندگان انتظار می رود 
با رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه تردد 
کنند تا در صــورت ترمز نابهنگام خودروی 

جلویــی، آنها بتوانند وســیله نقلیه را کنترل  
کرده و از بروز تصادف پیشگیری کنند. 

جانشــین رئیس پلیس راه استان همدان بیان 
کرد: در صورت نقص فنی خودرو باید وسیله 
نقلیه را در منتهی الیه ســمت راســت جاده 
متوقف و پارک کند، زیــرا احتمال انحراف 
به چپ ناگهانی خودروهای عبوری به دلیل 
لغزندگی سطح جاده و برخورد با خودروی 

متوقف شده در سطح آسفالت زیاد است. 

همایی همچنین از رانندگان خواست هنگام 
مســاعد بودن شــرایط جوی چند نوبت به 
بســتن و باز کردن زنجیر چرخ اقدام کرده تا 
در صورت نیاز به استفاده از زنجیر چرخ توان 

و مهارت بستن آن را داشته باشند. 
طرح زمســتانی پلیس از 23 آذر امســال با 
حضور نیروهایی از پلیس راه و راهور، هالل 
احمر، راهداری و اورژانس همدان آغاز شده 

است. 

 منابع بانک مسکن همدان 20 هزار میلیارد 
تومان اما مصــارف آن 34 هزار میلیارد تومان 

است. 
 مدیر شعب بانک مسکن استان همدان گفت: 
در 10 ماهه نخســت سال ۹8 نسبت مصارف 
اســتان به منابع آن 173 درصد بوده و عالوه 
بر 20 هزار میلیارد تومانی که منابع این استان 
بوده، 14 هزار میلیارد تومان نیز از اســتان های 
دیگر به همدان جذب و در قالب تسهیالت به 

متقاضیان همدانی پرداخت شده است. 
رسول مالمیر افزود: جذب این مقدار منابع به 
اســتان قطعاً به رونق اقتصادی و اشتغال شده 

منجر است. 
وی با اشــاره به اینکه اغلب مشــتریان بانک 
مســکن جزو دهک های وسط و پایین جامعه 
هســتند، گفت: در 10 ماهه نخست سالجاری 
13 هــزار و 815 فقــره در قالب 526 میلیارد 
تومان تســهیالت پرداخت شده که این نشان 
می دهد با رشــد 153 درصــدی از نظر تعداد 
و 171 درصدی از نظر مبلغ نســبت به مدت 

مشابه سال گذشته مواجه بوده ایم. 
وی اظهار کــرد: تعداد 2 هزار و 373 فقره در 
قالب 133 میلیارد تومان تســهیالت پرداخت 
کرده ایم که این آمار نشــان می دهد همدانی ها 

به خرید لوازم خانگی عالقه دارند. 
مالمیر ســپس به آمار پرداخت تسهیالت در 
بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: در 10 
ماهه نخســت هزار و 80۹ فقره در قالب 143 
میلیاد تومان تســهیالت مشارکت در ساخت، 

2 هزار و 182 فقره تســهیالت سهم الشــرکه 
در قالــب 83 میلیارد تومــان، 4 هزار و 228 
فقره تســهیالت تعمیر به مقــدار 75 میلیارد 
تومان، هــزار و 215 فقره به مقدار 41 میلیارد 
تومان تســهیالت مرابحه، 3 هزار و 36۹ فقره 
تســهیالت ســیل زدگان به مقدار 85 میلیارد 
تومان، 748 فقره در قالب 23 میلیارد تومان وام 
ازدواج، 328 فقره تسهیالت بافت فرسوده به 
مقدار 15 میلیارد تومان و 154 فقره تسهیالت 
در قالب 5 میلیارد تومان توســط این بانک به 
افراد تحت حمایت به متقاضیان پرداخت شده 

است. 
وی در توضیح تســهیالت خرید مسکن هم 
گفت: زوج ها می توانند تا ســقف 160 ملیون 
تومان از محل خرید اوراق با نرخ 18 درصد و 
40 میلیارد تومان تسهیالت جعاله تعمیرات با 
نرخ 17/5 درصد دریافت کنند که بازپرداخت 

آن 12 ساله است.  مالمیر ادامه داد: تسهیالت 
از محــل خرید اوراق به هر یک از زوج ها 80 

میلیون تومان پرداخت می شود. 
طبق اعالم مالمیــر، زوج ها برای خرید خانه 
درمجمــوع می تواننــد 200 میلیــون تومان 
تسهیالت بگیرند که اقساط وام 160 میلیونی، 
حــدود 2 میلیون و 600 هزار و تســهیالت 
40 میلیونــی، یــک میلیون تومان اســت که 
بازپرداخت اقســاط وام جعاله پس از 5 سال 

آغاز می شود. 
به گفته مالمیر، با تغییراتی در شرایط پرداخت 
تسهیالت در سالجاری، متقاضیان حق انتخاب 
مساکنی که تا 25 سال قدمت دارند را دارند. 

وی همچنین افزود: 40 میلیون تومان با نرخ ۹ 
درصد نیز به بافت فرســوده تعلق می گیرد که 
به عالوه آن متقاضیان بــرای مبالغ باالتر برای 
بافت فرســوده می توانند 20 میلیون تومان از 

محــل خرید اوراق با 16 درصد ســود و 20 
مییون تومان نیز با نرخ 18 درصد دریافت کنند 

که جمعاً 80 میلیون تومان می شود. 
طبق گفته مدیر شــعب بانک مســکن استان 
همدان، تسهیالت سازنده نیز در مجموع 120 
میلیون تومان اســت که 40 میلیون تومان آن 
۹ درصــد، 40 میلیون دیگــر 16 درصد و 40 

میلیون دیگر با نرخ 18 درصد است. 
وی درباره مطالعات این بانک در اســتان نیز 
گفت: با 320 میلیارد تومان مطالبه از مشتریان 
از نظر مبلغی رتبه نخست را در بین بانک های 
استان داریم که همچنان مالیر و نهاوند در بین 
شهرستان های استان بیشترین بدهی را به این 

بانک دارند. 
مالمیر افزود: در بین بانک های اســتان، بانک 
مسکن بیشترین مقدار تسهیالت را به متقاضیان 

پرداخت کرده است. 
وی توضیح داد: تسهیالت پرداختی توسط این 
بانک ُخرد هستند و بدهکار دانه درشت نداریم. 
مالمیر گفت: در بین بانک های استان بیشترین 
پرداختی به ســیل زدگان توسط بانک مسکن 

انجام شده است. 
وی ادامه داد:  این بانک با 262 پرســنل 10/2 
درصد از پرسنل های بانکی و تعداد شعب آن 
نیز 10/۹ درصد از شبکه بانکی عضو کمیسیون 

هماهنگی استان را دربر می گیرد. 
مدیر شــعب بانک مســکن همدان در پایان 
ســخنانش گفت: همدان ششــمین اســتان 

گران قیمت در قیمت ملک است. 

تداوم بارش های زمستانی در همدان
 با فعالیت 2 سامانه بارشــی پی درپی ریزش پراکنده برف و بارش 

باران تا انتهای هفته در همدان ادامه دارد.
کارشــناس اداره کل هواشناســی همدان گفت:  بر اســاس بررســی 
نقشــه های ماهواره ای، آسمان بیشتر نقاط اســتان در 24 ساعت تمام 
ابری، همراه با افزایش ابر، ریزش پراکنده برف و بارش خفیف باران و 

مه صبحگاهی پیش بینی می شود.
محمدحســن باقری شکیب در گفت وگو با ایرنا افزود: سامانه فعال در 
آسمان همدان ضعیف است و تاکنون بارش های پراکنده ای را در نقاط 

مختلف استان به ثبت رسانده است.
باقری شــکیب بــا اشــاره بــه اینکــه از شــامگاه دوشــنبه فعالیــت ایــن 
ســامانه متوقــف می شــود، ادامــه داد: از روز چهارشــنبه ســامانه دوم 
ــاران فعالیــت  ــا بــارش ب وارد اســتان می شــود و تــا صبــح جمعــه ب

می کنــد.
وی افزود: در 3 روز آینده تغییرات دمایی محسوس در استان نداریم و 
ممکن است در این مدت دمای برخی از نقاط استان بین 2 تا 3 درجه 

سانتی گراد افزایش یابد.

اصالحیه :
 در گزارش منتشر شده در روزنامه روز گذشته با عنوان "تحول در 
همه حوزه ها" نام جمشید قاسمی کاندیدای حوزه انتخابیه همدان - 
فامنین به اشــتباه  از حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ منتشر شده بود 

که بدین وسیله اصالح می گردد.

سحریوسفی «

 »ابوالفضل ترک« جوانی که در جریان نزاعی 
مرتکب قتل عمد شــده بود 2 بار پای چوبه دار 
رفت اما ســرانجام با وساطت و رایزنی دستگاه 
قضایی، فرمانده نیروی انتظامی، مددکاران زندان 
و جمعی از خیران و بازاریان مالیر توانســت با 
رأفــت و عطوفت خانواده اولیــای دم در ازای 

پرداخت مبلغی از طناب دار نجات یابد. 
ماجرا از این جا آغاز می شــود کــه ابوالفضل 
درحالی که روزهای پایانی ســربازی را سپری 
می کند و 15 روز بیشــتر از خدمت سربازیش 
باقی نمانده است برای اخذ گواهینامه رانندگی 
مرخصی می گیرد و بــه خانه خود که در یکی 
از روستاهای مالیر است بازمی گردد. خانواده اش 
مدت ها است با همســایه زمین زراعیشان سر 
زمین اختالف دارند اما از بد روزگار درســت 
در این زمان نزاع بــاال می گیرد و ابوالفضل که 
18 سال بیشتر ندارد و جوانی ناپخته و بی تجربه 
است به قضیه ورود می کند تا اینکه کار به جایی 
می رســد که دعوا به اســلحه کشیده می شود و 
ابوالفضل، صاحب زمیــن را با ضرب گلوله به 
قتل می رساند. ابوالفضل که در آن زمان عصبانی 
بوده و کنترل بر رفتار و اعمال خود را از دست 
داده است پس از شلیک گلوله به خود می آید و 
پشیمان و ســرافکنده به نیروی انتظامی خود را 

معرفی می کند و روانه زندان می شود. 
دنیا پیش چشــمان ابوالفضل تیره و تار می شود 
زیرا می داند طناب دار در انتظار اوست، روزهای 
پشــیمانی ابوالفضل یکی پس از دیگری پشت 
میله های زندان ســپری می شود تا اینکه پس از 
6 سال تحمل روزهای سخت و طوالنی حبس، 
حکم اجرای قصاص نفس او ابالغ و در معرض 

اجرا قرار می گیرد. 
ساعت 4، 24 آذر ماه ۹8 فرا می رسد و ابوالفضل 
را بــرای اجرای حکم قصاص پــای چوبه دار 
می برند، ابوالفضل همه چیز را تمام شده می داند 
اما در این لحظه معجزه زندگی او رقم می خورد 
و دســتگاه قضایی، فرمانده نیــروی انتظامی، 

مددکاران زنــدان و جمعی از خیران و بازاریان 
مالیر برای جلب رضایت خانواده اولیای دم که 
پدر خود را در این درگیری از دســت داده اند، 
پادرمیانی می کنند؛ آنها نیز بنا به حقی که قانون 
تعیین کرده رضایت از وی برای بخشــش او را 
منوط بــه پرداخت 3 میلیارد تومان تا تاریخ 22 

دی ماه ۹8 می کنند. 
از آنجایی که خانواده ابوالفضل از پرداخت تمام 
مبلغ مذکور ناتوان بودنــد، این بار خیران مالیر 
برای نجات جان یک جوان و بازگردندان او به 

آغوش خانواده آستین همت را باال می زنند. 
مسعود خوشــبین، امیر ترکاشوند و علی محمد 
زندی که در کارهای خیر و خداپسندانه پیش قدم 
هستند و نجات جان چندین زندانی محکوم به 
قصــاص نفس را در کارنامه خــود دارند برای 
رهایی ابوالفضل دوباره کمر همت می بندند و با 
اطالع رسانی و جمع آوری کمک های خیران تمام 
توان خود را به کار می بندند تا او را نجات دهند. 
آن ها معتقدند زندانی مســتحق نجات است که 
زندان او را تنبه کرده اســت؛ به طــوری که از 
کرده خود پشیمان باشد و پس از آزادی دوباره 

مرتکب جرم نمی شود.
 روزنامه همدان پیام نیز پیشتر برای انجام رسالت 
اطالع رســانی، گزارشی در این باره تحت عنوان 
 اســتمداد جوان مالیری بــرای نجات از مرگ  

منتشر کرد. 
خوشــبین ازکســبه مورد اعتمــاد و خوش نام 
مالیر، دلیل قدم گذاشــتن در این مسیر سخت 
و پراسترس را، جلب رضای خدا و نجات یک 
انســان عنوان می کند و به خبرنگار همدان پیام 
می گویــد: کار ما معامله با خداســت و هرگز 
قصد مطرح کردن خود را نداریم اما می خواهیم 
فرهنگ گذشت و بخشــش در جامعه نهادینه 

شود . 
وی سرچشــمه این اقدام نیک را این گونه بیان 
می کند: پدرم »حاج ابوالقاسم« همراه با بزرگان 
مالیــر پرونده های قصاص نفــس متعددی را 
پیگیری کردند و به نتیجه رســاندند من نیز از 

کودکی در جوار او این درس را آموختم، اکنون 
که پدرم کســالت دارد و نمی تواند در این مسیر 
ســخت قدم بردارد، تا حد توانم در این راستا 
تالش می کنم و گزارش ها را به پدرم می رسانم . 
خوشــبین که مورد وثوق مردم اســت و برای 
جمع آوری مبلغ مذکور از اعتبار و آبروی خود 
مایه گذاشته است، می گوید: تا پرونده ای به نتیجه 
نرسد آرامش ندارم، این مسائل به خانواده ام نیز 
انتقال می یابد و فرزندم مدام می پرسد " بابا زندان 

رفتی؟ امضای نجات را گرفتی ؟  "
این خیّر با بیان اینکه از فروردین ماه سالجاری 
داستان نجات ابوالفضل کلید خورد، می افزاید: 
از مهر ماه کار شبانه روزی ما شروع شد، در 24 
آذر ماه در شبی که قرار بر اجرای حکم قصاص 
بود، مه غلیظی جاده را پوشــانده بود و شرایط 
به گونه ای بود که جــاده فرعی را گم کردیم، 4 
بار مســیر را اشتباه رفتیم تا اینکه مسیر درست 
را یافتیم، در این مدت استرس زیادی به ما وارد 
شد که نکند حکم جاری شده باشد، در آن شب 
فرمانده نیروی انتظامی، دادستان، مددکاران زندان 
و جمعی از خیران و بازاریان برای وســاطت و 
پادرمیانی و نجات جان ابوالفضل به زندان آمده 
بودند، اولیای دم گذشــت کردند اما خواســتار 
دریافت 3 میلیارد تومان تا تاریخ 22 دی ماه ۹8 

بودند. 
به گفته وی چون تمام مبلغ جمع نشده بود زمان 
اجرای حکم چندین بار به تعویق می افتد تا اینکه 
در سحرگاه 27 بهمن ماه برای بار دوم ابوالفضل 
را پای چوبه دار می برند اما در واپسین لحظات، 
مبلغ تکمیل و به اولیای دم تحویل داده می شود 

و ابوالفضل به زندگی برمی گردد . 
امیر ترکاشــوند دیگر خیری کــه برای نجات 
زندانیــان محکوم به قصــاص تالش می کند با 
بیان اینکه نجات جان یک انسان ارزشی بزرگ 
دارد، اظهار می کند: شــرایط برای آنها در زندان 
به گونه ای است که پشــیمان می شوند و چون 
می دانند قصاص می شوند هر لحظه اش از هزاران 

مرگ بدتر است. 

وی با اشــاره بــه پرونده هایی کــه تاکنون به 
سرانجام رســانده اند، می گوید: سختی های این 
کار زیاد اســت به این دلیل فقط یک پرونده را 
می توانیم پیگیری می کنیم و تا زمانی که به نتیجه 
نرسیده باشد پرونده دیگری را شروع نمی کنیم، 
در حال حاضر یک پرونده دیگر داریم که پس از 

نجات ابوالفضل، استارت آن را می زنیم. 
فرمانده انتظامی مالیر به همدان پیام گفت: طبق 
آیات و روایات، گذشت بهتر از انتقام است در 
گذشــت لذتی است که در انتقام نیست، هدف 
اصلی ما ایجاد فرهنگ ایثار و گذشت در جامعه 

است . 
محمدباقر ســلگی با ابراز خوشحالی از اینکه 
ســرانجام پرونده قتل نفس به رضایت اولیای 
دم منجر شد، بر ضرورت آموزش مهارت های 
کنترل خشم و خودداری از هرگونه تصمیمی در 

هنگام بروز خشم تأکید کرد. 
وی از محمــد بیات رئیس زنــدان، روزبهانی 
جانشــین رئیس زندان، مجموعه شورای حل 
اختالف و مجموعه مددکاری زندان که همکاری 
و مساعدت خوبی داشتند همچنین از دادستان 
و قاضی اجرای احکام که نقش آفرینی بی بدیلی 
داشتند و با به تعویق انداختن حکم مسبب نجات 

جان یک جوان شدند تشکر و قدردانی کرد. 
ســلگی در پایان همچنین از تیم و مجموعه ای 
پا به کار در مالیر متشــکل از مسعود خوشبین، 
علی محمد زندی و امیر ترکاشــوند که به دنبال 
حل وفصل مشــکالت مردم هستند و خیران و 
نیکوکارانی که برای این اقدام خداپسندانه تالش 

کرده اند، نیز تشکر و قدردانی کرد. 
در آموزه های دینی ما گذشــت و بخشــش 
جایگاه واالیی دارد و خداوند در سوره مائده 
می فرماید: هرکس نفسی را حیات بخشد مثل 
آن است که همه مردم را حیات بخشیده است. 
رنگ بخشش در مالیر بار دیگر حکم قصاص 
نفس را منتفــی کرد و ابوالفضل که اکنون 24 
ســال دارد فرصتی یافت تا فصل جدیدی در 

زندگی خود آغاز کند. 

جوان مالیری پس از 2 بار حکم قصاص از مرگ نجات یافت
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رأی اولی ها در سرنوشت کشور 
تأثیرگذار هستند

 حضور رأی اولی ها برای نخستین بار پای صندوق های اخذ رأی، 
نقطه عطفی در زندگی آنان است.

فرماندار شهرســتان فامنین در جمع دانش آمــوزان رأی اولی ضمن 
دعوت این دانش آموزان به حضــور در انتخابات گفت: رأی اولی ها 
می توانند با حضور پرشــور خود و دعوت از خانواده خود در تعیین 

سرنوشت کشورشان مشارکت داشته باشند.
به گزارش روایط عمومی فرمانداری فامنین، سید مجید شماعی افزود: 
رأی اولی ها با انگیزه باال، ضمن ورود به عرصه اجتماعی و سیاســی، 
سهم مهم و به سزایی در سرنوشت کشور دارند. وی با تأکید بر اینکه 
انتخاباتی ســالم را در شهرستان برگزار خواهیم کرد، اظهار کرد: مردم 
بدانند مجریــان انتخابات طبق فرمایش مقــام معظم رهبری )مدظله 
العالی( مبنی بر حق الناس بودن آرا و تأکید رئیس جمهوری در زمینه 

حفاظت از صندوق ها و آرای مردم، عمل می کنند .
شماعی یادآور شد تعداد 148 دانش آموز رأی اولی وجود دارد که برای 

نخستین بار در انتخابات حضور خواهند داشت .

رویداد ملی استارتاپ تخصصی 
»نوآوری صنایع غذایی انگور و کشمش«

 سرپرســت پژوهشــکده انگور و کشمش دانشــگاه مالیر از 
برگزاری رویداد ملی اســتارتاپ تخصصی »نوآوری صنایع غذایی 
انگور و کشــمش« در فروردین ماه ســال آینده خبر داد و گفت: 
این رویداد علمی با همکاری شــرکت شــهرک صنعتی اســتان 

انجام می شود.  همدان 
مجید رســتمی در گفت وگو با ایســنا، افزود: رویداد ملی استارتاپ 
تخصصــی »نوآوری صنایع غذایی انگور و کشــمش« با هدف ایجاد 
کســب و کارهای نو مبتنی بر دانش و تفکر ایرانی برگزار می شــود 
و یکــی از اهداف اصلی این رویداد حمایت از طرح های نوآورانه در 
صنایع غذایی وابسته به انگور و کشمش و تبدیل ایده به ثروت است. 

فعالیت 1۴7 شعبه اخذ رأی در نهاوند

 فرماندار نهاوند از آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی باشکوه به یاد شهید سلیمانی 
خبر داد و گفت: تعداد 147 شعبه اخذ رأی در روز دوم اسفندماه در این شهرستان فعالیت 

خواهند کرد. 
مراد ناصری گفت: همه تمهیدات و برنامه ریزی های الزم برای برگزاری انتخاباتی سالم و 

پرشور در شهرستان نهاوند انجام شده است. 
وی اظهار کرد: دوره های آموزشــی برای عوامل اجرایی و نمایندگان فرماندار در شعب 
اخذ رأی برگزارشده و شرح وظایف و تقسیم بندی کارها انجام شده و انشاا... انتخابات به 

بهترین شکل برگزار شده است. 
فرماندار نهاوند با اشــاره به شور انتخاباتی در شهرســتان افزود: از زمان شروع تبلیغات 
شورونشــاط انتخاباتی در شــهر و روســتاهای نهاوند ایجادشده اســت و این هیجان 

نشان دهنده آمادگی مردم نهاوند برای حضور پرشور در انتخابات است. 
ناصری ادامه داد: مردم نهاوند در روز دوم اســفندماه به یاد شــهید سلیمانی در انتخابات 
حضوری حماسی خواهند داشت و بار دیگر دشمنان و بدخواهان انقالب اسالمی را ناامید 
می کنند.  وی با بیان توطئه های دشــمنان برای حضور کم رنگ مردم در انتخابات گفت: 
چندین دهه است که همه سعی دشمنان در برگزاری کمرنگ انتخابات است ولی به برکت 

حضور مردم در این دوره نیز دشمنان مأیوس می شوند. 

فرمانــدار نهاوند در بخش دیگری از ســخنانش اظهار کرد: برای انتخابات امســال در 
شهرستان نهاوند 147 شعبه ثابت و سیار اخذ رأی تدارک دیده  شده است. 

وی ادامه داد: بیش از 3 هزار نفر از عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی، انتظامی، تدارکات و 
سایر عوامل در برگزاری انتخاباتی باشکوه و حماسی مشارکت می کنند. 

ناصری گفت: امســال در شهرستان نهاوند حدود 5 هزار رأی اولی داریم که با رسیدن به 
سن قانونی می توانند در تعیین سرنوشت خودشان مشارکت کنند. 

وی در پایان با دعوت از مردم برای شــرکت در انتخابات اظهار کرد: مردم مؤمن و عزیز 
نهاوند در انتخابات روز دوم اسفندماه با حضور پرشور و حماسی خود برگ زرین دیگری 

بر تاریخ پرافتخار مردم این دیار ثبت می کنند. 

اطالعیه

هیات بازرسی انتخابات شهرستان فامنین

ــات شهرســتان فامنیــن آمــاده دریافــت  هیــات بازرســی انتخاب
هرگونــه گــزارش تخلفــات و اخبــار انتخاباتــی در ســطح 

می باشــد. شهرســتان 
تلفن ارتباط: 36824050- 36827012

تلفنكس:36824577

کارت دانشجویی رویا سلگی فرزند محمدعظیم به شماره ملی 
3950314857 رشته معماری موسسه عمران و توسعه به شماره 
دانشجویی 9315281053 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان همدان

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان همدان دعوت به عمل می آید تا با همراه کارت 
بازرگانی یا عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در روز پنجشنبه مورخ 

98/12/15 ساعت 10:00 صبح در محل سالن جلسات اتاق همدان برگزار می گردد شرکت نمایید.

دستورجلسه:
1-استماع گزارش عملكرد مالی و اجرایی هیأت مدیره 

2-تصویب گزارش عملكرد اجرایی، مالی و ترازنامه منتهی به سال 
1397/12/29

3-استماع گزارش بازرس

4-انتخاب هیأت مدیره اصلی و علی البدل 
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
7-تصویب مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضای 

8- سایر موارد 

تاریخ انتشار:1398/11/29

روابط عمومی شرکت توزعی نیروی 
ن ربق استان همدا

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر رأي شــماره 139860326009000120 مورخــه 98/4/15 هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ثبتــي شهرســتان فامنیــن تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان همــدان دارای شناســه ملــی 14000188324 در ششــدانگ یكبــاب امامــزاده بــه 
مســاحت ســه هــزار و نــود و پنــج مترمربــع و شــش صــدم مترمربــع قســمتي از پــالك 99 اصلــي واقــع در بخــش پنــج همــدان اراضــي ماماهــان محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
ــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند  ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت ب منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد 

شــد.)م الف 1751(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/29
رضا بیات
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین

بازگشت رقابت به گسترده ترین حوزه انتخابیه

یعقوبی دقیقه 90 تأیید شد
■ در 2 روز مانده به پایان فرصت قانونی تبلیغاتی یعقوبی با شعار» قلب مردم ستاد ماست« وارد کارزار انتخابات شد

■ ستادهای خودجوش مردمی از شب گذشته فعالیت تبلیغاتی خود را آغاز کردند
■ کاندیدایی با محبوبیت ویژه در 2 شهرستان بهار و کبودراهنگ

 روز گذشــته فضای انتخاباتی استان 
با دریافت خبری مهم از شورای نگهبان 
مواجه شد، خبری که از تأیید صالحیت 
علی یعقوبی توســط شــورای نگهبان 
در3 روزمانــده به پایــان زمان تبلیغات 

انتخاباتی حکایت داشت.
ایــن خبــر اگرچــه در نوع خــود از 
به ویژه موضوع  پیچیدگی های  انتخابات 
بررســی صالحیت ها در ایران حکایت 
داشــت که در جای خود نیاز به بررسی 
دارد، امــا نویدبخش بازگشــت فضای 
رقابــت واقعــی به بزرگ تریــن حوزه 
انتخابیه اســتان، حــوزه انتخابیه بهار و 

کبودراهنگ بود.
بهار و کبودراهنگ در این دوره وضعیت 
خاصی دارد، رد صالحیت نماینده دوره 
دهــم مجلس ایــن حوزه شــرایطی را 
به وجود آورده که امکان روی کار آمدن 
نماینده ای جدید در این 2 شهرستان مهم 
استان فراهم باشد اما تحوالت انتخاباتی 
به سمتی پیش رفت که اصالح طلبان در 
این حوزه مهم داوطلبی نداشته باشند و 
رقابت تا دیروز بین اصولگرایانی باشد 
که هر یــک به امید پیــروزی، خود را 

شایسته تر از دیگری معرفی می کند.

امــا اکنون با بازگشــت علــی یعقوبی 
کــه مردم این حــوزه انتخابیه از دوران 
نمایندگــی وی خاطــرات خوبــی به 
یــاد دارنــد و وی را فــردی صادق، 
پاک دســت، امانتدار، مردمی و با برنامه 
می شناســند، شــرایط کامال تغییر کرده 
تا بهــار و کبودراهنــگ عرصه یکی از 
رقابتی ترین انتخابــات بین داوطلبان 2 
جناح و داوطلبان مســتقل در این دوره 

از رقابت ها باشد.
مهنــدس یعقوبی اکنون شــاخص ترین 
چهره اصالح طلبان در انتخابات اســتان 
اســت که کارنامه روشــنی در پیگیری 
شــاخص های  و  مــردم  آرمان هــای 
اصالح طلبــی در چارچوب قانون دارد 
و ایــن کارنامه به خروج بســیاری از 
نیروهــای مردمی و افــرادی که دارای 
از موضع  دیدگاه اصالح طلبی هســتند 
انفعال منجر شده و انتظار می رود بسیج 
اصالح طلبان در اســتان برای مشارکت 
فعاالنــه در انتخابــات بــا بازگشــت 
یعقوبی به عرصــه رقابت، رویداد مهم 
و مؤثر روزهــای آینــده انتخابات در 
بهــار و کبودراهنــگ باشــد. مهندس 
و  مردمی  به عنــوان چهــره ای  یعقوبی 

دوست داشــتنی در اســتان و به ویژه در 
بهار و کبودراهنگ شــناخته می شــود 
و ایــن ویژگی قطعا دلیلــی بر افزایش 
شور و نشــاط انتخاباتی با فعالیت های 
 انتخاباتــی وی در این حــوزه انتخابیه 

خواهد شد.
مهندس یعقوبی تا اینجای کار چند روز 
فرصت تبلیغاتی را از دســت داده است 
و برای جبران این فرصت از دست رفته 
بایــد اطرافیان و اصالح طلبان اســتان 
تالشی شــبانه روزی و مضاعف داشته 

باشند.
اعالم وی برای هوادارانش برای تشکیل 
ســتادهای تبلیغاتی روز گذشته توسط 
اطرافیان دریافت شده تا با شعار" قلب 
مردم ستاد ماست" در 2 روز باقی مانده 
تا پایان فرصت تبلیغات با کمک مردم، 
طرفــداران و اطرافیــان و اصالح طلبان 
اســتان از این زمان نهایت اســتفاده را 
ببرد و خانه های تک تک مردم شــهرها 
و روســتاهای حوزه انتخابیــه بهار  و 
انتخاباتی  کبودراهنگ را تبدیل به ستاد 

خود بکند.
البته در این راه همچون دوران پیشــین 
انتخابات، ایــن حرکت های خودجوش 

مردمی اســت که بــا توجه به ســابقه 
مهندس یعقوبــی و ماندگاری اقدامات 

وی در اذهان، به کمک او خواهد آمد.
مهنــدس یعقوبــی کــه شــعار بهبود 
معیشــت، ایجــاد اشــتغال و رونــق 
اقتصادی در حوزه انتخابیه و استان را 
برای رقابت در این دوره از انتخابات 
برگزیده اســت، اگر با مشــکالتی که 
معمــوال اصالح طلبان با مدیران دولتی 
در این روزها دارند، مواجه نشــود، با 
توجه به سوابق و عملکرد قادر خواهد 
بود با کسب ردای نمایندگی، به وعده 
خود جامه عمل پوشــانده و مهمترین 
اولویت های جامعه از دیدگاه مردم را 
که در شــعار خــود آورده، پیگیری و 

کند. محقق 
مهنــدس یعقوبی هرچنــد در روزهای 
پایانی اما بســیار امیدوار و با انگیزه به 
انتخابات بازگشــته است و حاال کسانی 
که پیش از ایــن از نبود رقابت واقعی و 
داوطلبانی که ســلیقه آنها را نمایندگی 
کند در عرصه انتخابات، گالیه داشــتند 
و راه انفعال در پیش گرفته و نســبت به 
داشتند،  تردید  انتخابات  مشــارکت در 
فرصــت دارند تا با یاری یعقوبی و گرم 

کردن فضای رقابتــی در حوزه انتخابیه 
بهــار و کبودراهنگ، نشــاط اجتماعی 
حاصل از انتخابــات را به جامعه هدیه 
داده و مشارکتی حداکثری را رقم بزنند.

حال بایــد منتظــر رقابتی بــا حضور 

داوطلبانــی از ســالیق درون نظام در 
حوزه انتخابیــه بهار و کبودراهنگ بود، 
رقابتی کــه متفاوت تر از روزهای پیش 
و با برهم زدن تمــام پیش بینی ها پیش 

خواهد رفت.
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بازخوانی حرف های شهرام ناظری در آستانه
 70 سالگی

بعضی ها نمی دانند 
موسیقی به چه دردی می خورد

 شهرام ناظری خواننده بزرگ موسیقی ایرانی امروز 70 ساله شد. 
ناظری در سال های پس از انقالب بسیاری از مهم ترین آثار موسیقایی 
را اجرا کرده اســت و به همین دلیل یکــی از بزرگ ترین خوانندگان 
در قید حیات تاریخ ایران اســت. از اتفاقات مهم چند ســال گذشته 

موســیقی ایران مشکالتی است که چند بار در کنسرت های او اتفاق 
افتاده است، از لغو کنسرت ها تا بر هم زدن اجرا. یکی از این اتفاقات 
برهم زدن کنسرت در شهر تفت بود. ناظری در گفت وگویی با فرارو، 
نکات جالبی درباره این موضوع بیان کرده است: »وقتی انسان به هر 
دلیلی به موضوعی اعتقاد و ایمان دارد و به عنوان یک هنرمند می دانی 
کاری که  داری انجام می دهی کار درستی است و می تواند تأثیر مثبت 
روی جوانان و جامعه بگذارد و به این ترتیب گامی در جهت ارتقای 
فرهنگ جامعه برداشــته می شــود. همین باور، نیرو و ایمان انسان و 
هنرمند را قوی می سازد که در مقابل جریانات مخالف بایستد. البته در 

جریان این اتفاقی که رخ داد آنهایی که مخالف بودند وقتی از نزدیک 
می آمدند و با آنها صحبت می شد می دیدم آدم های خوبی هستند ولی 
نسبت به موسیقی شناخت ندارند و نمی دانستند واقعاً موسیقی به چه 
دردی می خورد؛ فکر می کردند موسیقی برای عیش و عشرت و لهو و 
لعب است و جامعه را غیراخالقی می سازد در حالی که منشأ بسیاری 
از مســائل غیراخالقی فقر و بی ســوادی و جهل اســت. با این حال 
نمی توان انتظار داشت که همه دارای یک درک فرهنگی باشند به ویژه 
که اینجا تضادها خیلی زیاد است و بخش زیادی از آن هم از ناآشنایی 

با فرهنگ و موسیقی نشأت می گیرد.«

واکنش روزبه بمانی به انتقادها از آهنگ جدیدش
چرا ترانه اجتماعی کمرنگ شده؟

 انتشار آهنگ »من باهاش کار دارم 
بمانی« واکنش های  از »روزبه  اینروزا« 
زیادی در فضــای مجازی بر انگیخته 
اســت. این آهنگ با ترانــه ای از خود 
روزبه بمانی است که راهی متفاوت از 
بسیاری دیگر ازترانه های ایرانی را در 
پیش گرفتــه و همین موضوع موجب 
انتقاد بســیاری از هــواداران و اهالی 

موسیقی شده است. »من باهاش کار دارم اینروزا« درد و دل هایی است 
از زجرهای فردی که در زندگی تحمل کرده و حاال به همه کسانی که 
در زندگی از آن ها کینه بــه دل دارد، وعده انتقام می دهد. روزبه بمانی 
در واکنشــی به نقدها بر این آهنگ مطلبی را در فضای مجازی منتشر 
کرده است: »در طول حدود این 20 سال ترانه نوشتنم، بهترین ترانه های 
خودم و همکارانم با اختالف در حوزه ترانه اجتماعی بوده اســت. البته 
ترانه هایی هم اجرا نشده که اکثرا تا همیشه در دفترهایمان باقی خواهد 
ماند زیرا تقاضایی برای اجرایشان وجود نداشته است. همیشه برای من 
سؤال بوده که در طول این ســال ها چرا جز چند دوست خواننده من 
هیچ کسی در این موسیقی هیچ دغدغه اجتماعی نداشته و ندارد که آن را 
در قالب ترانه ای مطرح کند. آن هم در جامعه ما با معضالت گوناگون 
که در  ســالیان طوالنی پشت سر گذاشته یا با آن مواجه است. زیرا اگر 
کار ما موســیقی است که این دغدغه مندی باید در آثارمان نمایان باشد 
نه در پست هایمان. این قبول که برخورد ممیزی در آثار اجتماعی بسیار 
سخت گیرانه است ولی می دانیم که این دلیل اصلی فقدان آثار اجتماعی 
در موسیقی ما نیست و مشکل اصلی را بیشتر باید در بی تفاوتی آشکار 
به شرایط جامعه جست وجو کرد. ما به شدت به شادی احتیاج داریم و 
شادخواندن در هر شرایط این جامعه کاری آزاردهنده است. ترانه »من 
باهاش کار دارم اینروزا« فارغ از قوت و ضعف هایش نمونه آشکاری از 
ناگواری هایی است که بر بسیاری از ما گذشته است. خواندن ترانه هایی 

از این دست بخش بزرگی از وسوسه من برای خواندن بوده و هست.«

ارسال بیش از ۴۰۰ اثر به جایزه ادبی 
همدان

 ارســال بیش از 400 اثر به دبیرخانه بیست و چهارمین جایزه ادبی 
همدان.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان همدان در مراسم اختتامیه 
بیست وچهارمین جایزه ادبی اســتان که در شهرستان فامنین برگزار 
شد، اظهار کرد: فرهنگ در تقســیم بندی نیازهای انسان به نیازهای 

معنوی مربوط می شود.
احمدرضا احســانی افزود: برای دستیابی به توسعه در هر منطقه نیاز 
به توجه به مؤلفه های فرهنگی و هنری اســت. اگر بخواهیم اســتان 
همدان در حوزه های مختلف شاهد توســعه و پیشرفت باشد، باید 
برای شاخص های فرهنگی و هنری برنامه ریزی مناسب داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه همه شهرســتان های استان با همه ویژگی های 
خاص خود و خرده فرهنگ هــا، ظرفیت  های فرهنگی و هنری قابل 
توجهی دارد، خاطرنشــان کــرد: برای احصای این شــاخص ها به 

همکاری مسئوالن و فرمانداران شهرستان ها نیاز داریم.
احســانی با تأکید بر اینکه هدف ما توجه به رویکرد عدالت محوری 
است، تصریح کرد: بر این اســاس از مرکز استان تمرکززدایی شده 
و برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری به شهرســتان ها واگذار شده 

است.
به گــزارش روابــط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان همدان، وی با بیان اینکه در این راستا جایزه ادبی استان در 
شهرستان فامنین برگزار می شود، گفت: در این دوره بیش از 400 اثر 
به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و 33 اثر در بخش های مختلف مورد 

تجلیل قرار گرفتند.
احســانی با تأکید بر اهمیت برگزاری جایزه ادبی، خاطرنشان کرد: 
زبان و ادبیات فارســی دارای فرهنگ و غنای قابل توجهی است و 
به عنوان یکی از مؤلفه های شــاخص این سرزمین، در جهان شناخته 

می شود.

انتشار کتابی تازه از سید مهدی شجاعی
روایتی از سالم بر وحی

 تازه ترین اثر داستانی سیدمهدی شجاعی برای مخاطبان نوجوان با 
عنوان »سالم بر وحی« روانه بازار کتاب شد .این اثر داستانی برگرفته 
از روایتی داســتانی درباره پیامبر و خاندانش اســت که منشأ ظهور 
آیاتی از قرآن مجید می شــود. استان به ماجرای بیماری حسنین)ع( 
و نظر حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س( و حســنین)ع( برای 
بهبــودی باز می گردد. این خانــواده 3 روز روزه داری می کنند و در 
پایان هر روز مختصر افطار خود را نیز به مســکینی می بخشــند و 
پس از روز سوم به دیدار پیامبر)ص( نائل می شوند و جبرئیل امین از 
جانب پروردگار بر آنها نازل شده و آیاتی از جانب خداوند بر پیامبر 
نازل می شــود که در آن، این جمع »خوبان روزگار« معرفی می شوند 
و وعده حفاظت آنها از آســیب و جایگاه رفیع آنها در بهشت به آنها 

یادآوری می شود.
به گزارش مهر، شجاعی در این اثر داستانی خود با شناخت دقیق و 
درست از مخاطب روایت، با بیانی ساده و روان و استفاده از تصاویر 
روایی و جمالت مألوف برای گروه ســنی هدف، این واقعه تاریخی 
را بازآفرینی می کند و مخاطبش را مقابل قصه ای لطیف و آســمانی 

قرار می دهد.
این اثر با تصویرگری هایی ویژه از فرهاد جمشــیدی نیز همراه شده 
است. وی دارای مدرک درجه یک هنری است و تصویرگری بیش از 
400 عنــوان کتاب و حضــور در بیش از 20 نمایشــگاه گروهی و 

انفرادی را در کارنامه کاری خود دارد.
جمشیدی با این باور که تصویرگری مستند تاریخی، بیش از هر چیز 
به اشــراف و تسلط فرامتنی نیاز دارد، با مطالعه ابزار، پوشش و بناها 
در دوره تاریخــی روایت این کتاب، به تصویرگری بســیار زیبایی 
درباره این کتاب نائل شــده اســت که آمیزه ای از تخیل و پای بندی 
به تاریخ اســت. کتاب نیستان این اثر را با جلد سخت و قیمت هزار 

تومان منتشر کرده است.

 به نظر می رســد موسیقی اســتان دوران 
»فراز« خود را سپری می کند. چند روز پیش 
2کنسرت برگزار شــد و شب های موسیقی 
هگمتانه هم تا 20 روز دیگر آغاز می شــود. 
این ها همه در پِس فرودی است که چند ماه 
موســیقی استان تجربه کرد. گویی سرنوشت 
موســیقی همدان را با همین فراز و فرودها 
گره زده اند. مدتی کنسرت ها پربار می شود و 
مسئوالن دم از موسیقی می زنند و مدت دیگر 
چراغ، بی هیچ توضیح مشــخصی، خاموش 
می شــود تا جرقه ای دیگر. وضعیت »فرود« 
کنســرت های همدان تا جایی پیش رفت که 
در آذرمــاه رئیس انجمن موســیقی همدان 
به بهانه ســکوت ســنگین اجرای کنسرت 
و موســیقی در همــدان در دفتــر روزنامه 
همدان پیــام حضور پیدا کــرد و در این باره 

موارد متعددی را به زبان آورد.
علــی آقامحمــدی گفــت: »روال ســخت 
دریافت مجوز و به طول انجامیده شدن اعالم 
موافقت با برگزارکنندگان کنســرت در کنار 
عرصــه تنگی که برای متولیان کنســرت در 
بخش خصوصی ایجاد می شــود یکی پس از 
دیگری موجب می شــود کنسرت گذاران هم 
از رایزنی در همدان دلســرد شوند. سؤال ما 
این اســت متولی صدور مجوز و کنسل شدن 
کنسرت ها در همدان واقعا کدام ارگان است؟ 
چرا اجرای کنســرت فقط در همدان تعطیل 
است؟ براساس شــواهد موجود از انعکاس 
اخبار برگزاری کنسرت ها، این روزها همدان 
تنها شهری اســت که اجرای کنسرت در آن 

تعطیل است.«
 آغاز دوران فراز

جرقــه، این بار برگزاری کنســرت »علیرضا 
شــادمانی« بود. برای خواننده ای همدانی که 
چند ســالی است به طور حرفه ای کار می کند 
اما، راه رســیدن به کنسرت آسان نبود. پاییز 
امسال برای نخستین بار اعالم شد که کنسرت 
شــادمانی و گروه آمادای در همدان برگزار 
خواهد شد. خبر مسرت بخش بود چون یک 
همشهری می توانســت از شرایطی که برای 
خواننده هــای پایتخت نشــین خیلی راحت 
فراهم است نیز اســتفاده کند. اما موضوع به 
همین جا ختم نشــد و از اواسط پاییز تا 25 
بهمن ماه، چند مرتبه ای کنســرت لغو شــد. 
دلیل لغو کنســرت ها البته شــهر و شــرایط 
حاکــم بر آن بود. شــادمانی و گروه آمادای 
در نهایت 25 بهمن در مجتمع ابن سینا روی 
سن رفتند. آهنگســاز و تنظیم کننده آثاری که 
در این کنسرت اجرا شد و همچنین نوازنده 
کیبورد علی فضلی بود. آهنگساز، تنظیم کننده 
و نوازنده پیانوی بخشــی دیگــر از آثار را 
هم ســیاوش مهدی پژوه برعهده داشــت و 
گیتاریســت های گــروه رامیــن محمدی و 
کیارش صفری بودند. عارف اصغری در این 

کنســرت گیتار الکتریک زد و نوازنده ویولن 
مهران سپیددســت بود. ترومپت و سازهای 
کوبــه ای را رامیــن منوچهــری نواخت و 
نوازنده گیتار باس امیر صفایی بود. همچنین 
محمدعلی رجبی نوازندگــی درام و محمد 
عابدی نوازندگی فلوت را در کنسرت گروه 
آمادای بر عهده داشــتند. هنرمندانی همدانی 
که تالش هایشان موفقیت آمیز بود و آثارشان 

به گوش مخاطب رسید.
 اسفند، بهار موسیقی همدان

برگزاری بیست ودومین جشنواره موسیقی 
استان همدان با عنوان »شب های موسیقی 
هگمتانه« در اواسط اسفندماه دومین اتفاق 
موسیقایی خوب استان در چند ماه گذشته 

است. 
ایــن رویداد هنــری کــه در بخش های 
ایرانی،  اصیــل  موســیقی  گروه نــوازی 
کالســیک،  موســیقی  گروه نــوازی 
گروه نوازی موســیقی مقامی و تلفیقی و 
اجرا خواهد  پاپ  موســیقی  گروه نوازی 
داشت، با هدف ارتقای گروه های موسیقی 
بومی و آشــنایی دوســت داران موسیقی 
و شــعر ناب از 12 تا 15 اســفند برگزار 

می شود.
فراخوان این جشــنواره چنــد روز پیش 
منتشر شــد و از همه هنرمندان همدانی 
دعوت کرد که در جشنواره شرکت کنند. 
سال گذشــته برای نخســتین بار بود که 
»شب های موســیقی هگمتانه« در همدان 
برگزار شــد. این جشــنواره در حقیقت 
بیست و یکمین جشــنواره موسیقی استان 
بود که همزمان با سی وچهارمین جشنواره 
سراســری موســیقی فجــر، در قالــب 
»شب های موســیقی هگمتانه« در مجتمع 
فرهنگی هنری بوعلی ســینا برگزار شد. 

پیش از آن جشنواره موســیقی فجر به شکل 
سنتی در استان برگزار می  شد. آخرین اجرای 
جشنواره موسیقی فجر در همدان )سال ۹6( 
باکیفیــت پایین آثار برگزار شــد تا جایی که 

واکنش هیأت داوران را هم در پی داشت.
برگــزاری شــب های موســیقی هگمتانــه 
درحقیقت ایــده ای بود برای بهبود وضعیت 
موســیقی اســتان. ایده ای که سال گذشته با 

استقبال اهالی موسیقی اســتان همراه بود و 
امسال برای دومین بار برگزار می  شود. به نظر 
می رســد برگزاری این جشنواره »فرازترین« 
بخش موسیقی اســتان در یک سال گذشته 
باشــد. اما آیا تاریخ باز هم تکرار می شــود 
و کنســرت ها در همدان پــس از پایان این 
روزهای خوب، باز هم چند ماهی به محاق 

خواهد رفت؟

از برگزاری کنسرت علیرضا شادمانی تا جشنواره شب های موسیقی هگمتانه

روزهای خوب موسیقی همدان 
تا کجا ادامه خواهد داشت؟

 میــزان فــروش فیلــم ســینمایی 
»مطرب« از فیلم »هزارپــا« عبور کرد تا 
ایران  فیلم تاریخ سینمای  پرفروش ترین 

لقب بگیرد.

بر اســاس آمار و اطالعات ارائه شده در 
سامانه فروش سینمای ایران، فیلم مطرب 
کارگردانی مصطفی  و  تهیه کنندگــی  به 
کیایــی با عبور از فیلــم »هزارپا«، عنوان 

ایران  فیلم تاریخ سیتمای  پرفروش ترین 
را از آن خود کرد.

پیش از ایــن، فیلم »هزارپا« به کارگردانی 
ابوالحســن داوودی و بــازی بازیگرانی 
همچون رضا عطاران، جواد عزتی، سارا 
بهرامی، مهران احمدی و امیرمهدی ژوله 
که در سال 13۹7 اکران شد با 38میلیارد 
و 48 میلیــون تومان، پرفروش ترین فیلم 
ســینمای ایران بود که ایــن رقم امروز 
توسط فیلم مطرب شکسته شد. مطرب 

تاکنون بیــش از 40 میلیارد تومان فروش 
داشته است.

به گــزارش خبرآنالین، مطرب در در روز 
نخســت اکران خود با 700 میلیون تومان 
فروش رکورد نخســتین روز فروش را که 
بــا 580 ملیون تومان پیش از این در اختیار 
فیلم »ما همه باهم هستیم« بود نیز شکست.

آخرین ســاخه مصطفی کیایی که خود 
نیــز نگارش فیلمنامه آن را بر عهده دارد 
داستان یک خواننده کوچه بازاری پیش از 
انقالب به نام ابراهیم خوش لحن )پرویز 
پرستویی( اســت. او در آستانه مشهور 
شدن و انتشار نخستین آلبومش با وقوع 
انقالب 1357 همچون سایر خوانندگان 
این طیف از صحنه کنار می رود. ابراهیم 
خوش لحن که به اندازه کافی از شهرت 
و اقبال نیز برخوردار نبــوده، نمی تواند 
خواننده لس آنجلسی شود و در نهایت به 
تبدیل می شود.  خواننده مراسم عروسی 
سال ها بعد در حالی که پسر جوانش فواد 
با رویای خوانندگی در آمریکا به خارج 
از کشــور مهاجرت کرده، ابراهیم هم با 
کمک دخترش زیبا )الناز شاکر دوست( 
فرصت حضور در خارج از کشور و ادامه 

کار خوانندگی را پیدا می کند.

فیلم مصطفی کیایی، پرفروش ترین فیلم تاریخ 
سینمای ایران

مطرب تاریخی شد

نظرسنجی از مردم در وضع قوانین
 ایرانپور با بیان اینکه مردم باید پس از انتخابات هم در سرنوشت خویش سهیم باشند افزود: باید در تنظیم و 
وضع قوانین نیز از همین کسانی که از آنان رای گرفته شده  عالوه بر مطلع کردن مردم از آنان نظر سنجی و 

مشاوره گرفته شود.
وی در ادامه راهکار موثر در عملی ساختن این ایده را استفاده از فناوری های جدید از قبیل فضای مجازی 
عنوان کرد و  خاطر نشان کرد: باید با  طراحی  برنامه ، بتوان امکان شرکت مردم همدان و فامنین در نظر 
سنجی عمومی در رابطه با تصویب و رد طرح ها و لوایحی که در مجلس بصورت علنی برگزار می شود را 

فراهم آورد البته با رعایت مسائل امنیتی و احراز هویت شهروندان نیز باید مالک باشد.
وی اظهار داشت :در انتها بصورت زنده از طریق همان تارنما یا برنامه مردم شاهد انعکاس خواسته و نظر خود 

در مجلس باشند.
بنابراین نماینده وظیفه ی خود ک امانتداری و نمایندگی از جانب مردم هست را به جا آورده است

برخی از اهداف  در بعد از دریافت اعتبار نامه به صورت مختصر بدین شرح است:
۱- ارتقا فرصت های شغلی از طریق ظرفیت های مغفول در استان نظیر گردشگری،محوریت ترانزیتی 

استان،سوغات و صنایع دستی،صادرات و کشاورزی
۲- استفاده از جوانان،دانشجویان و دانشگاهیان در راستای تشکیل گروه های فکری در حل مشکالت 

اقتصادی و همچنین استفاده بیشتر از این اقشار در مسائل صنعتی و بازار کسب و کار
۳- بومی گزینی در انجام پروژه های استانی

۴- ایجاد آرامش روانی و رفاه و توجه بیشتر به نشاط و پویایی جوانان
۵- احیای ورزش همدان و حضور تیم های ورزشی همدان در لیگ برتر و لیگ های جهانی

۶- حمایت جدی از محیط زیست و حقوق حیوانات

■ معرفی:  حامد ایرانپور
 ■ متولد ۱۹تیر۶۸

■ به عنوان جوانترین کاندیدای دوره 
یازدهم مجلس شورای اسالمی حوزه 

همدان و فامنین 
■ دارای مدرک کارشناسی ارشد 

مدیریت اجرایی از تهران بصورت 
مستقل پا به عرصه کارزار انتخابی 

گذاشته است
■ روی سخن ایشان بیشتر با جوانان و 

همه ی کسانی ست که به دنبال تغییری 
بزرگ در سیستم رای گیری در صحن 

علنی مجلس هستند
■ شعار: شفافیت محض در عملکرد 

مجلس می باشد.
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تشكیل 3۸ پرونده تخلف انتخاباتی 
در همدان

 38 پرونده در حوزه تخلفات انتخاباتی اســتان تشکیل و در حال 
بررسی است. 

دادســتان همدان با بیان این مطلب اظهار کــرد: عمده تخلفات ثبت 
شــده مربوط به تبلیغات غیرمجاز کاندیدا در خارج از وقت تبلیغات 

بوده است. 
حســن خانجانی در گفت و گو با فارس با اشــاره بــه اینکه در حال 
رســیدگی و در مراحل تحقیقات هســتیم، افزود: تــا پایان مراحل 

انتخابات بنابر قانون امکان احضار کاندیدا وجود ندارد. 
دادســتان همدان تصریح کــرد: درحال حاضر جمــع آوری دالیل و 
مستندات انجام می شود، اما کاندیدای متخلف پس از برگزاری انتخاب 

احضار خواهد شد. 

مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم 
بهتر از سال های گذشته خواهد بود

 مشــارکت بیشتر در انتخابات موجب افزایش عزت ملی می شود، 
احتماال در انتخابات مجلس یازدهم مشارکت مردم در انتخابات بیش 

از سال های گذشته خواهد بود. 
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: نتایج انتخابات در ایران خیلی قابل پیش بینی نیســت، ولی آنچه 
با قاطعیت می توان گفت این اســت که مجلس آینده از نظر ترکیب با 

مجلس فعلی متفاوت خواهد بود. 
غالمعلی حدادعــادل در ادامه چنین ابراز عقیده کــرد: مردم چندان 
از مجلس فعلی راضی نیســتند؛ بنابراین تغییــر ترکیب مجلس قابل 

پیش بینی است و از نظرسنجی ها هم همین مطلب استنباط می شود. 
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به انتقاد برخی اصالح طلبان نسبت 
به رد صالحیت هــا گفت: اصالح طلبان همیشــه از رد صالحیت ها 
می نالند و همیشه هم در انتخابات لیست کامل می دهند؛ بنابراین این 

یک داستان تکراری است. 

مردم در انتخابات مجلس حماسه ای دیگر را رقم می زنند

 مــردم ما بار دیگر در آســتانه آزمونــی بزرگ قرار دارند و می دانیــم که این بار نیز 
حماسه ای بزرگ و ماندگار را رقم می زنند. 

فرمانده نیروی انتظامی استان همدان گفت: انقالب اسالمی ایران رسالتی بسیار بزرگ بود 
که در سخت ترین شرایط به دست بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی محقق شد و امروز نیز 

مقام معظم رهبری توانسته اند با تدابیر حکیمانه این مسیر نورانی را ادمه دهند. 
بخشعلی کامرانی صالح در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس 
شورای اســالمی افزود: امروز مردم ما بار دیگر در آســتانه آزمونی بزرگ قرار دارند و 

می دانیم که این بار نیز حماسه ای بزرگ و ماندگار را رقم می زنند. 

فرمانده نیروی انتظامی استان همدان با بیان اینکه متأسفانه در دوره کنونی مجلس بسیاری 
از نمایندگان نتوانســتند به خوبی به مردم ایران خدمت کنند، گفت: برخی مســئوالن و 
نمایندگان نیز در دوران مســئولیت خود تخلفاتی داشتند اما مردم ما اشتباهات آنها را به 

پای نظام اسالمی نمی گذارند. 
وی با تأکید بر اینکه نخبگان و خواص جامعه که شــناخت خوبی از افراد و جناح های 
سیاسی دارند باید به تبیین مسائل و معرفی افراد اصلح بپردازند، بیان کرد: ما نیز به سهم 
خود در نیروی انتظامی تمام تالش خود را به کار بســته ایم و اعالم می کنیم 5 هزار نفر 

نیروی انتظامی استان امنیت انتخابات و هزار و 278 صندوق رأی را تأمین می کنند. 
کامرانی صالح با تشــریح دیگر اقدامات ناجا از تماس 840 نفر از استان همدان با سامانه 
110 خبــر داد و ابــراز کرد: در بخش مبــارزه با موادمخدر نیز از ابتدای ســال تاکنون 

توانسته ایم بیش از 5 تن انواع موادمخدر را کشف کنیم. 
وی از متالشی شدن 76 باند تهیه و توزیع موادمخدر، توقیف 84 دستگاه خودرو و بیش 
از 7 هزار مصرف کننده موادمخدر در استان خبر داد و گفت: 3 هزار نفر نیز توزیع کننده 

موادمخدر در سطح استان دستگیرشده اند. 
فرمانده نیروی انتظامی استان همدان با اشاره به افزایش 38 درصدی میزان رضایت مردم 
از حوزه 1۹7 نســبت به مدت مشابه در سال گذشــته، اظهار کرد: بیش از 26 هزار نفر 
از شهروندان تماس گرفته و مسائل 2هزار نفر نیز به صورت میدانی بررسی شده است. 

وی با تأکید بر لزوم آموزش و آگاهی بخشی به آحاد جامعه درباره میزان تصادفات رخ داده 
در استان نیز افزود: در بخش درون شهری نسبت به مدت مشابه شاهد کاهش تصادفات 
منجر به فوت بودیم اما در بخش برون شهری تصادفات منجر به فوت رشد داشته است. 

انتخابات
 entekhabat@hamedanpayam.com

انتخابات 
نماد برجسته نقش آفرینی مردم است
 انتخابات نماد برجسته نقش آفرینی مردم در حاکمیت است.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست هم اندیشی شورای عالی قوه قضائیه 
با نهادهای مردمی با موضوع »آئین رونمایی و ابالغ دستورالعمل نحوه 
مشــارکت و تعامل نهادهای مردمی قوه قضائیه« گفت: همان گونه که 
رئیس قوه قضائیه گفتند، جایــگاه مردم و نهادهای مردمی در مکتب 
فکری و عقیدتی اســالم و نظام جمهوری اســالمی نقشی بسیار مهم 
و محوری دارد و نگرش به مردم در نظام اســالمی نگرش مقطعی به 
ابزار سیاسی نیست بلکه باور عمیق است که انتخابات نماد برجسته و 

نقش آفرینی مردم در حاکمیت است.
به گزارش ایسنا، غالمحسین اسماعیلی افزود: امروز خوشحالم که در 
این مقطع حساس توفیق داشتم تا آئین رونمایی و ابالغ دستورالعمل 

نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی قوه قضائیه را داشته باشم.
در ادامه جلســه، حجت االســالم مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه، 
گفت: در کمتر از یک سال گذشته، مردم به خوبی رویکرد قوه قضائیه 
را متفاوت از ســابق لمس کرده اند و این یک شعار نیست. قوانین در 
آئین دادرسی کیفری و مجازات اســالمی به نحوی است که رویکرد 
افزایش نهادهای ارفاقی را تأکید می کند. البته کیفیت استفاده از قوانین 
بــرای اجرایی کــردن مواد قانونی مانند 66 و 82 این گونه اســت که 

چگونه باید از این رویکرد استفاده کنیم.
مصدق افزود: اثبات شده است که قوه قضائیه دستگاهی صرفاً مجازات کننده 
نیست بلکه به مرور زمان مردم باید احساس کنند که این دستگاه نسبت 
به بازاجتماعی کردن مجرم حساسیت خاصی دارد. در مرحله تحقیقات 
مقدماتی، دادرسی، صدور رأی، اجرای احکام و تحمل کیفر در زندان از 
مواردی است که نگاه قوه قضائیه در بازاجتماعی کردن مجرم می تواند بروز 
یابد. وی گفت: در این دستورالعمل متخصصان بسیاری نظر داده اند و هیچ 
تنش و مخالفتی با قوانین در این دستورالعمل ذکر نشده است. نهادهای 
مردمــی و گروه های جهادی به ویژه در ایام تعطیالت و عید مورد غفلت 
واقع می شوند، بنابراین این دستورالعمل می تواند به گروه ها ارزش دهد که 

هدفشان خدمت به مردم است. 
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یادداشت

تصمیمات دیرهنگام و سردرگمی مردم
فیض ا. . . مظفرپور  «

 در شــرایطی که در هفته جاری تبلیغات انتخاباتی کاندیداها به 
اوج خود رســیده و این روند تا ســاعت 8صبح روز پنجشنبه یکم 
اســفندماه ادامه خواهد یافت، برخی کاندیداها، تشکل های سیاسی 
و تصمیم گیران حوزه انتخابات موجب سردرگمی مردم در انتخاب 

کاندیدای مورد نظر خود شده است. 
از تأیید و رد صالحیت هــای دیرهنگام هیأت های نظارت گرفته تا 
تغییر حــوزه دیرهنگام داوطلبان به حــوزه انتخابیه جدید تا اعالم 
دیرهنگام اســامی کاندیداهای مورد حمایت تشــکل ها و احزاب 
سیاسی و انصراف دیرهنگام کاندیداها از انتخابات، همگی موجب 
آشفتگی انتخاب در بلوای امروز انتخابات و سردرگمی مردم گشته 

است. 
ایــن روزها برخی کاندیداهای عدم احراز شــده و یا رد صالحیت 
شده همچنان پیگیر تأیید صالحیت خود تا آخرین لحظات تبلیغات 
انتخاباتی هســتند و مرتب به طرفداران خود وعده تأیید صالحیت 
در آینــده نزدیــک را می دهند و آنان را به صبــر و تحمل دعوت 
می کننــد. این افــراد حتی برای اعاده حیثیت از خود هم که شــده 
می خواهند تا پیش از شروع فرآیند رأی گیری تأیید صالحیت خود 
را بگیرند و آن را به مردم و رســانه ها اعالم کنند حتی اگر فرصت 
تبلیغات انتخاباتی به اتمام رسیده باشد به همین دلیل طرفداران آنان 
نیز همچنان منتظر می ماننــد و در تصمیم گیری  خود برای انتخاب 
فرد جایگزین مردد هســتند و ســردرگم که آیا فرد مورد نظر آنان 

برخواهد گشت یا نه. 
از طرفی برخی کاندیداها نیز در آخرین مهلت تغییر حوزه انتخابیه 
به همدان منتقل شــده اند که موجب تشتت در ائتالف های صورت 
گرفته شده و تصمیم گیری مردم نیز سخت شده است، زیرا فرصت 
کافی برای شناخت از کاندیداهای جدید که به حوزه انتخابیه آمده 

ندارند. 
برخی از ایــن کاندیداهایی که بــه حوزه انتخابیــه همدان منتقل 
شــده اند و یا آنانی که دیرتر تأییــد صالحیت خود را گرفته اند اگر 
از اول در فرآیندهــای انتخابات از قبیــل حضور در ائتالف ها و یا 
احزاب سیاســی بودند، می توانســتند به عنــوان کاندیداهای اصلی 
آنها در لیســت ها قرار بگیرند. ولی با توجه به گذشــت زمان این 
امکان را عماًل از دســت داده انــد و ورود دیرهنگام برخی افراد در 
برخی موارد نیز موجب تغییر لیست ها و یا بستن لیست های جدید 
گشــته و به نوعی معادالت انتخابات را به هم زده است. همه موارد 
فوق را می توان ناشــی از کامل و جامع نبــودن قانون انتخابات در 
ایران دانســت که با کمال تأسف سال ها این قانون در بین نهادهای 
قانون گذاری در رفت و آمد است و به سرانجام مشخص نمی رسد. 
نبود قانون جامع انتخاباتی مشکالتی را برای مردم، دست اندرکاران 

اجرایی و نظارت انتخابات ایجاد کرده است. 
ولی بیــش از همه مردمی که باید بهترین هــا را یا به قول معروف 
اصلح ها را انتخاب کنند در این بلبشوی انتخابات دچار سردرگمی 
و آشفتگی می شــوند و تزلزل و تردید در انتخاب شایستگان برای 
آنان پیش می آید که باید این موضوعات به طور دقیق آسیب شناسی 
شده و برای انتخابات های بعدی مدنظر قرار گرفته و در قانون جامع 

انتخابات لحاظ شود. 
قانون شــفافیت مالی کاندیداها و تبلیغــات انتخاباتی نیز دیرهنگام 
تصویب شــد و عماًل به این انتخابات نرسیده و امروز شاهدیم که 
با یکه تــازی فضای مجازی بی اخالقی هــا و تخلفات انتخاباتی که 
مهمترین آنها تخریب رقبا است و انواع و اقسام تهمت ها، تحقیرها 
و مطالب دروغ به راحتی انجام می گیرد، کسی جلودار آنان نیست و 
فقط در حد هشــدار پلیس فتا و سایر دستگاه های نظارتی به وظیفه 
خود عمل می کنند. به نظر می رســد در کنار کنترل های بیرونی باید 
از کنترل درونی که همان تقوا و ایمان اســت باید بهره بگیریم و در 
قضاوت ها نســبت به افراد و کاندیداهای تأیید صالحیت شــده از 
خود کنترلی استفاده کنیم تا بتوانیم افراد شایسته و اصلح را انتخاب 

کنیم. انشاءا... 

هر چیزی را در جامعه دو قطبی نكنید

 فضا را آرام کرده و از دوقطبی کردن مسائل پرهیز کنیم، باید جامعه به آینده امیدوار 
باشد، اینکه تحریم ها نتوانسته ما بشکند، این افتخارآمیز است. 

رئیس جمهوری، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که در ایام سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
و فضــای آمادگی مردم برای حضور پای صندوق آرا امروز شــاهد این جشــنواره مهم 
علمی هستیم. هم برای ما افتخار هست که در جامعه بشری امروز عالمان اندیشمندان و 

فرهیختگان مسیر علم و دانش را به پیش می برند. 
حسن روحانی با بیان اینکه برای افزایش توانمندی ها نخستین مسأله، امید جامعه به آینده 
و فضای مناسب در دانشگاه ها است، خاطرنشان کرد: فضای دانشگاه علمی باشد و تنازع 

نباشد، علم را تقســیم نکنیم، هنر را نمی توان دوقطبی کرد. من می ترسم ساندویچی ها، 
مغازه ها و لباس فروشــی ها و... را هم دوقطبی کنیم. می ترســم میوه را هم دوقطبی کرد؛ 
پرتقال جناح راســت و پرتقال جناح چپ، در حالی که پرتقال، پرتقال است. هر چیز را 

دوقطبی نکنیم. 
وی افزود: ما که میزان نداریم که تقوای افراد چقدر است و نمی سنجیم که از چه نژادی 
هســتند. دانشگاه برای آموختن است. در دانشگاه هم می شود کار سیاسی کرد ولی اصل 

آن، برای علم آموزی است مگرنه کلوپ و خانه احزاب را دانشگاه درست می کردیم. 
رئیس  شــورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه پیشــرفت های مــا در دانش روز و 
فناوری های نو قابل مالحظه اســت، یادآور شــد: متخصصان اتمی آژانس برای بازدید 
که می آیند، از پیشرفت های ما تعجب می کنند. در این چند وقتی که تعهدات برجامی را 

کنار گذاشته و دست مراکز فناوری را باز کردیم، در یک سال توانسته ایم چند سانتریفیوژ 
بسازیم. من که گزارش آنها را می خوانم، تعجب می کنند که چطور توانسته اند. 

*مسائل و افتخارات کشور نباید دوقطبی شود
روحانی دعواهای سیاســی و جناح بندی را به ضرر کشــور دانســت و افزود: مسائل و 

افتخارات کشور نباید دوقطبی شود، افتخار، افتخار است. 
وی خاطرنشــان کرد: سپهبد سلیمانی افتخار ما است و جناح راست و چپ نمی شناسد، 
خود سردار ســلیمانی اصال فرد جناحی نبود؛ باهمه جناح ها خوب بود و تفکر او اصال 
تفکــر جناحی نبود. رئیس جمهوری تأکید کرد: اساســا افتخارات ملی، جناحی کردنی 
نیست و معنی ندارد که ما افتخارات ملی خود را جناحی و تقسیم کنیم، با این کار برش، 

ناصحیح و نادرستی ایجاد می کنیم. 
انتخابات

 entekhabat@hamedanpayam.com

روسیه برای بهبود روابط با اتحادیه 
اروپا شرط گذاشت

 معاون وزیر امور خارجه روسیه برای بهبودی روابط با اتحادیه 
اروپا 3 شرط تعیین کرد. 

الکســاندر گروشکو گفت: اتحادیه اروپا در وهله نخست باید در 
برقراری همکاری ها با روسیه، مواضع صریح خود را اعالم کند. 

وی در این پیوند از اصولی که اتحادیه اروپا در ســال 2016 برای 
برقراری روابط با روسیه تعیین کرده است، انتقاد کرد. 

به گزارش ایرنا، وزرای خارجه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا 
در ســال 2016 این اصول را چنین تعیین کردند: روابط اروپا با 
روســیه پس از اجرای توافقنامه »مینســک« از سوی این کشور، 
بهبودی روابط مســکو با کشــورهای عضو مشارکت شرقی و 
آسیای مرکزی، استحکام ســاختار اتحادیه اروپا برقرار خواهد 

شد. 
معاون وزیر امور خارجه روســیه گفت: ایــن اصول را نمی توان 

استراتژی یا سیاست مشخص در قبال روسیه توصیف کرد. 
گروشکو در مورد شرط دوم روسیه برای بهبودی روابط با اتحادیه 
اروپا گفت: پیمان ناتو باید از تالش ها برای کشــاندن مســکو به 
سیستم امنیتی )شــبیه( زمان جنگ سرد خودداری و از تمرکز بر 

سیاست بازداشتن نیز صرف نظر کند. 
 وی افــزود: ناتو از طرح هایی که بــه بهبودی وضعیت امنیتی نه 
فقط کشورهای عضو شورای روسیه ناتو بلکه مردم و جامعه این 

کشورها کمک می کرد، صرف نظر کرد. 

■  شیرویه جعفری نسب■ ولی ا... یوسفی
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آمار ۲۶درصدی اشتغال زنان در سمت های مدیریتی

 معاون حقوقی رئیس جمهور در امور زنان با اشــاره به آمار 26 درصدی اشتغال زنان 
در پست های مدیریتی، گفت: این آمار باید به 30 درصد برسد.

به گزارش ایســنا، لعیا جنیدی، با اشــاره به افزایش ســطح ســواد عالیه نقش زنان در 
گفتمان سازی علمی، تعداد زنان مبتکر دانش پژوه و مخترع و کارآفرین گفت: حدود 500 
نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان زن هستند، همچنین 22 هزار پزشک زن و 23 هزار 
و 464 عضو هیأت علمی زن در جامعه فعالیت دارند؛ این در حالی اســت که حدود 45 

درصد از زنانی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری فعالیت دارند، نیز زن هستند.
وی با اشاره به رشــد 36 درصدی انتصاب مدیران زن از سال ۹6 تاکنون، تعداد مدیران 
پایه در ســال های ۹6، ۹7 و ۹8 را به ترتیب 7 هزار و ۹۹0، ۹ هزار و 736 و 10 هزار و 

85۹ نفر اعالم کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در امــور زنان، افزود: همچنین تعداد مدیران میانی زن در 
سال های ۹6، ۹7 و ۹8 به ترتیب هزار و 423، هزار و 670 و  هزار و ۹24 و تعداد مدیران 
عالی زن این سال ها به ترتیب 31، 48 و 67 نفر بوده است که این آمار نشان می دهد رشد 
اشــتغال زنان خوب بوده است، با این حال خود وضعیت اشتغال جای کار زیادی دارد و 

برقراری تناسب در آن نیازمند تالش است.
جنیدی اضافه کرد: وضعیت در حوزه ســمت های مدیریتی هم به همین شــکل است. 
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان اداری و استخدامی در جلسه روز شنبه آمار 26 
درصدی پست های مدیریتی در زنان را مطرح کردند که این آمار مربوط به همه پست های 
مدیریتی بود و بایســتی در مدیریت غیرآموزشی رشد کرده و تا پایان برنامه موردنظر به 

30 درصد برسد.
وی با بیان این که از لحاظ آمار مسیر رو به پیشرفتی در این حوزه وجود دارد، تصریح کرد: 
به طور کلی کلیت نظام قانونی جزو ماده واحده ای که مربوط به تعیین قضات می شــود، 
منعــی برای حضور زنان ندارد و در قانون زنــان حتی برای حضور در مناصب وزارت، 
معاونت ریاست جمهوری و خود رئیس جمهور منعی ندارند، اما اگر اینها در عمل واصل 

نمی شود، مسأله ای دیگری بوده و نیازمند تالش مضاعف است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در امور زنان، تصریح کرد: در سطح دادگاه های تجدیدنظر 
و دادگاه خانواده عضو خانم داریم که با رتبه قضایی در مســند خدمت هســتند و معتقد 
هستم زمان آن رسیده که منابع فقه اسالمی بازخوانی شود؛ زیرا تفسیر مرجع در این حوزه 

منافاتی با خدمت بانوان در بخش قضایی و حقوق عمومی ندارد.
انتخابات

 entekhabat@hamedanpayam.com

■ سید مجتبی حسینی■  شیرویه جعفری نسب
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پروژه راکد کتابخانه استاندارد اسدآباد از 
سال ۹۹ فعال می شود

 فرماندار شهرســتان اسدآباد از 
فعال شــدن پروژه راکــد کتابخانه 
اســتاندارد این شهرســتان از سال 

آینده خبر داد. 
مجید درویشــی، در توضیح خبر 
اســتاندارد  کتابخانه  کــرد:  اظهار 
پروژه های راکد  از  اســدآباد یکی 
این شهرســتان مربوط به اداره کل 
راه و شهرســازی بوده که به دلیل 
مشغله به آن توجهی نشده و با پیگیری های صورت گرفته این طرح 
مجدداً به اداره کل کتابخانه های اســتان واگذار شده و از سال آینده 
این طرح سرانجام پس از ســال ها انتظار در بحث عملیات اجرایی 

فعال می شود. 
وی افزود: پروژه اســتانی کتابخانه اســتاندارد اســدآباد به عنوان تنها 
کتابخانه استاندارد استان به دلیل کمبود اعتبار در ۹ سال گذشته تنها 10 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 4 سال از تعطیلی پروژه می گذرد که 
با واگذار شدن طرح به اداره کل کتابخانه های استان عملیات اجرایی 

طرح از سال آینده دوباره فعال خواهد شد. 
درویشــی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با پروژه کنارگذر اسدآباد نیز 
بیان کرد: درحال حاضر بخش راه کنارگذر دارای ۹8 درصد پیشرفت و 
ابنیه طرح 85 درصد پیشرفت فیزیکی بوده و یک الین کنارگذر قابل 
استفاده و بهره برداری است که ورودی کنارگذر در بخش برگشت به 
سمت تهران تا 3 ماه ابتدای سال آینده افتتاح می شود اما الین برگشت 
به ســمت غرب فعاًل قابل استفاده نیســت و باید الین فوق نیز برای 

افتتاح به مرحله تکمیل برسد. 
وی در پایان از انتخاب 30 روســتای اســدآباد به عنــوان پایلوت در 
طرح اشــتغالزایی بنیاد برکت خبر داد و یادآور شــد: درحال حاضر 
طرح اشتغالزایی بنیاد برکت در روستاهای هدف شهرستان در دست 

اجراست. 

قیمت مرغ در بازار همدان تا شب عید تغییر نمی کند

 قیمت مرغ در بازار همدان بســیار مناسب است و این ارزانی تا نه تنها تا شب عید 
بلکه تا اردیبهشت سال آینده ادامه دارد. 

رئیــس اتحادیه مرغ و ماهی همدان با بیان اینکه قیمت هرکیلومرغ در بازار همدان بین 
11 هزار و 500 تا حداکثر 12 هزار و ۹00 تومان اســت، اظهار کرد: برای شــب عید 

افزایش قیمت نخواهیم داشت. 
جواد عاشوری در گفت وگو با تسنیم با تأکید بر اینکه وضعیت جوجه ریزی بسیار عالی 
است و مرغ حتی بیشتر از تقاضای مردم در بازار موجود است، ابراز کرد: وقتی عرضه 

کاالیی زیاد شود قیمت آن تعدیل می شود. 
وی با بیان اینکه در زمینه تأمین مرغ مورد نیاز مردم در شــب عید هیچ مشکلی وجود 

ندارد، تصریح کرد: مرغ مورد نیاز مردم تا 2 ماه پس از عید نیز تدمین است. 
 همچنین معاون وزیر صمت گفت: افزایش قیمت مرغ همزمان با شــب عید به صالح 

نیست.
عاشوری با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو مرغ زنده در مرغداری ها 8 هزار و 300 تا 8 
هزار و 500 تومان است، اظهار کرد: مردم از قیمت مرغ راضی هستند نرخ آن مناسب 

حال خرید عموم مردم است. 
وی بــا بیــان اینکــه روزانــه 80 الــی 85 تــن مــرغ گــرم در شهرســتان همــدان عرضــه 

ــی  ــای پایان ــرغ در روزه ــه م ــزان عرض ــم می ــی می کنی ــت: پیش بین ــود، گف می ش
ســال بــه 160 تــن هــم برســد. 

رئیــس اتحادیه مرغ و ماهی همدان از فروش کیلویی تخم مــرغ خبر داد و ابراز کرد: 
مدتی است مرغداران تخم مرغ را به صورت کیلویی 7 هزار و 700 تومان به بنک داران 
عرضــه می کنند و بنک داران هم موظف اند به همین صورت در اختیار خرده فروشــان 

قرار دهند. 
عاشــوری با تأکید بر اینکه در زمینــه تخم مرغ هم با کمبود مواجه نیســتیم، تصریح 
کرد: سازمان »صمت« مسئول برخورد با خرده فروشانی است که تخم مرغ را به صورت 

کیلویی خریده اما شانه ای یا دانه ای به مردم می فروشند.  گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

انتخابیه   محمد پیــری از حــوزه 
در  کبودراهنگ  و  بهــار  شهرســتان 
مجلس  انتخابــات  دوره  یازدهمیــن 

شورای اسالمی ثبت نام کرده است. 
پیری مشاور ســتاد اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندسازی مهارت های نهاد ریاست 
جمهوری و توسعه مرکز فناوری ستاد 
مقام معظم رهبری، دارای کارشناســی 
ارشــد IT است و در حوزه نوآوری و 
فناوری فعالیت دارد.  در ادامه ماحصل 
گفت وگوی ما را با این کاندیدای جوان 

می خوانید. 
حوزه  کاندیدای  به عنوان  شما    
بهار و کبودراهنگ ثبت نام کرده اید 
و در حــال تبلیغات هســتید لطفا 
این عرصه  در  از حضور  را  هدفتان 

بفرمایید؟
یکــی از اهداف من برای ورود به عرصه 
انتخابــات ایجاد اشــتغال و حمایت از 
جوانــان بــرای ورود در عرصه نوآوری 
شرکت های دانش بنیان است.زیرا موجب 
رغبت جوان ها  معیشت،  توسعه  اشتغال، 
بــه ازدواج و حل بســیاری از معضالت 

اجتماعی خواهد شد. 
ــا  ــی را ب ــه اقتصــاد مقاومت ــوم جامع عم

معیشــت مقاومتــی اشــتباه می گیرنــد 
اقتصــاد مقاومتــی ایــن نیســت کــه مــردم 
بایــد بــه خودشــان ســخت بگیرنــد 
باشــند  داشــته  ســختی  زندگــی  و 
ــر  ــه ب ــا تکی ــی ب ــی یعن ــاد مقاومت اقتص
ــعه  ــم توس ــان بتوانی ــته های داخلی م داش
اقتصــادی ایجــاد کنیــم. هــر چقــدر 
نماینده هــا وارد جریــان سیاســی شــوند 
کارایی شــان بــرای منطقــه خــود کاهــش 
می یابــد مــن بــر اســاس بیانیــه گام دوم 
ســعی کــردم به عنــوان یــک نیــروی 
سیاســت گذاری  فضــای  وارد  جــوان 
ــد  ــه تأکی ــکا ب ــا ات ــوم و ب ــور بش کش
مقــام معظــم رهبــری بــر ورود جوانــان 
کشــور،  سیاســت گذاری های  در 
ــه  ضــرورت ورود نیروی هــای جــوان ب
ــن  ــر ای ــردم و ب ــس را احســاس ک مجل
ــوآوری  ــری ن ــه کارگی ــا ب ــه ب ــاورم ک ب
ــی  ــک بزرگ ــد، کم ــاوری در تولی و فن
ــه  ــکالتی ک ــیاری از مش ــل بس ــر ح ب
 گریبان گیــر جامعــه اســت، خواهیــم 
کــرد. به ویــژه در بحــث معیشــت و 
دغدغــه  جدی تریــن  زیــرا  اشــتغال 
اســت کــه مــردم بــا آن روبــه رو هســتند. 
بایــد ایــن را پذیرفت اشــتغال موجب 

توســعه معیشــت، رغبــت جوان ها به 
ازدواج و حل شدن بسیاری از معضالت 
اجتماعی می شــود کــه در این باره رهبر 
انقــاب هم چندیــن بار اصــرار کردند 
که بحث اقتصــاد مقاومتــی و نوآوری 
شرکت های دانش بنیان می تواند به توسعه 
اقتصاد کشــورمان کمک کند و من ایمان 

دارم و از نزدیک این فضا را می بینم.  
 نکته دیگــر بحث نوآوری و فناوری در 
شهرســتان ها به ویژه بهار و کبودراهنگ 
است که مغفول مانده و می شود روی آن 
کار کرد و روستاها را به این سمت سوق 
داد؛ مثاًل روســتای کردآبــاد در نزدیکی 
کبودراهنگ، که کمبود آب داشتند شروع 
به توســعه تولید کوچک کردند که این 
موجب شد کسانی که از روستا مهاجرت 
کرده بودند دوباره برگشــتند؛ این نشان 
می دهد که فضا و شــرایط هســت فقط 
باید بنشــینیم و فکر کنیم برای هر روستا 
چه مزیت هایی وجود دارد و چه کارهای 

نوآورانه و خالقانه می شود انجام داد. 
 برای روســتاها چــه برنامه ای 

دارید؟
 باید فضای کار را در روستا ها ایجاد کنیم 
زیــرا تنها با توســعه درآمدزایی و رونق 

اقتصاد اســت که روســتا توسعه می یابد 
و بســیاری از معضالت اجتماعی از بین 
می رود و سطح معیشت صد درصد ارتقاء 

پیدا می کند. 
با توجه به مشــکالتی که در شهرســتان 
می بینیم، بیابیم و در نگاه باالتر یک نگاه 
ملی داشــته باشیم و به فکر قانون گذاری 
و سیاست گذاری هایی باشیم تا بتوانیم با 
ایجاد راه حل اساسی برای رفع معضالتی 
که اهالی روستاها و شــهرهایمان دارند 
چاره اندیشــی کنیم و با یــک نگاه کلی 
برای آنها برنامه ریزی و سیاســت گذاری 

انجام دهیم. 
 نظر شما نسبت به نماینده فعلی 
و نمایندگان قبلی مجلس شــورای 
انتخابیه  حــوزه  این  در  اســالمی 

چیست؟ 
هر کس که وارد عرصه انتخابات می شود 
این موضوع را در ذهن خود می پروراند 
که با چه روش هایی می تواند به توســعه  
منطقه اش کمک کند و تاکنون کم و بیش 
هر کدام از نمایندگان موفقیت هایی داشته 
اند و گاهی وارد فضای سیاسی شده اند. 

هــر چقــدر نماینده هــا وارد جریان 
برای آن  سیاسی شــوند کارایی شــان 
منطقــه کم می شــود نــه اینکه وجود 
باید  هــا  نماینــده  باشــند.  نداشــته 
حضــور  سیاســت گذاری  بحــث  در 
داشــته باشــند ولی در واقع پرچم دار 
فعالیت های سیاســی برای شهرســتان 
نداشــته  عایدی  کبودراهنگ  و  بهــار 
اســت. می شــود فعالیت سیاسی کرد، 

و  بهــار  شهرســتان  توســعه  بحــث 
گرفت.  نظر  در  هم  را  کبودراهنگ 

 انتظارتان از مردم حوزه بهار و 
کبودراهنگ چیست؟

آنها باید از ما انتظار داشــته باشــند من 
نمی توانم از آنها انتظاری داشته باشم، ما 
به عنوان یک کاندیدا باید ببینیم مردم چه 
انتظــاری از ما دارند که ما به آن ســمت 
حرکت کنیم ولی در بحث انتخابات این 
اســت که مردم با نگاه بــاز و با مطالعه 
وارد صحنه انتخابات شــوند و حتمًا در 
انتخابات شرکت کنند.  راه برون رفت از 
مشکالتمان صندوق رأی هست که کمک 
می کند، مردم درگیر این فضاهای هیجانی 
نشوند و با یک مطالعه دقیق و با مشورت 

کاندیدای مورد نظر را انتخاب کنند. 

محمد پیری کاندیدای حوزه بهار و کبودراهنگ:

اساس همه مشکالت را 
نبود شغل برای جوانان می دانم

■ مردم با نگاه باز و مطالعه وارد صحنه انتخابات شوند

پرسش و پاسخ های کوتاه:
■ پیری و جوانی: 

آینده روشن 
■ مجلس های دهم:

دعواهای سیاسی 
■ فقر و ثروت:

 معیشت مردم کبودراهنگ 
■ صداقت:

 تنها راه نجات 
■ دولت آقای روحانی:

 تیم خسته 
■ بهار: 

شکوفایی اقتصادی
■ کبودراهنگ:

 اقتصاد عقب نگه داشته شده 
■ علیصدر: 

دارایی کبودراهنگ 
■ صندوق رأی: 

تنها راه نجات
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هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

ــف  ــن تكلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی

برابــر رأي شــماره 139860326001000922  مــورخ 1398/11/19 هیــأت اول/دوم موضوع 
قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــرت ا... ب ــد نص ــزدان فرزن ــدی ی ــد احم ــای محم ــي آق متقاض
ــه  ــه ب ــاب خان ــك ب ــدانگ ی ــاع از شش ــه دانگ مش ــگ در س ــادره از کبودراهن 1 ص
ــش  ــه بخ ــع در حوم ــي واق ــالك 13 اصل ــمتی از پ ــع قس ــاحت 218/58 مترمرب مس
ــان 18 متــری حافــظ، کوچــه حافــظ،  ــد خیاب ــه نشــانی شــهرك الون ســه همــدان ب
7  خریــداري از مالــك رســمي آقــای لطف الــه باشــباغی محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در 
صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــخ  ــاه از تاری ــك م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای را ب
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي 
ــراض طبــق مقــررات  ــور و عــدم وصــول اعت اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذک

ــد.)م الف 1855( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكی س
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/15

علی زیوری حبیبی

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

ــف  ــن تكلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی

ــوع  ــأت اول موض ــورخ 1398/11/5هی ــماره 139860326005000834 م ــر رأي ش براب
قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي 
ــای  ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــد تصرف ــي نهاون ــد ثبت ــتقر در واح مس
فرشــاد عمرانــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 23 شــماره ملــی 3960749619 
ــع  ــاحت 69/60 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــك ب ــدانگ ی ــد در شش ــادره ازنهاون ص
قســمتی از پــالك 1فرعــي از 2719 اصلــي بخــش 1 حــوزه ثبتــی شهرســتان نهاونــد 
ــب  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــدارد. ل ــی ن ــوق ارتفاق ــردد حق ــد می گ تأیی
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ  ب
ــه ایــن اداره تســلیم و  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب انتشــار اولیــن آگهــي ب
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــاي  ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بدیه ــم نماین ــي تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد 

)294 شــد.)م الف 
تاریخ انتشار نوبت اول: روز یكشنبه 1398/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:روز سه شنبه 1398/11/29

محمدعلی جلیلوند
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

رئیس ثبت اسناد و امالک همدان
آگهی دعوت از مجاورین 

چــون آقــای زاهــد ظفــری مالــك ششــدانگ پــالك 12 فرعــی از 3401 
اصلــی بخــش یــك نهاونــد تقاضــای صــدور ســند تــك برگــی پــالك 
ــه  ــد ک ــی می باش ــی مدع ــد و متقاض ــن اداره نموده ان ــوق را از ای ف

ــدارد. ــن ن ــه مالكی ــی ب ــند و دسترس ــن را نمی شناس مجاوری
 لــذا بــه اســتناد کــد 914 مجموعــه بخشــنامه های ثبتــی در خصــوص 
تعییــن طــول اضــالع و مســاحت دار کــردن اســناد مالكیــت و همچنین 
ــه  ــرا ب ــمی الزم االج ــناد رس ــاد اس ــی مف ــه اجرای ــاده 18 آیین نام م
ــه در  ــردد ک ــالغ می گ ــر اب ــوق الذک ــالك ف ــاور پ ــن مج ــه مالكی کلی
روز یكشــنبه مــورخ98/1/31 ســاعت9صبح در محــل وقــوع در نهاونــد 
ــور  ــدم حض ــت ع ــی اس ــد بدیه ــور یابن ــیابه حض ــت آس ــه هف گوش
ــه برداری  ــات نقش ــام عملی ــع از انج ــاعی مان ــن مش ــن و مالكی مجاوری
نمی گــردد چنانچــه نیــاز بــه آگهــی مجــدد باشــد در همیــن روزنامــه 

می گــردد. درج 
)م الف421(

تاریخ انتشار:98/11/29
جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 98/4/15 هی ــماره 139860326009000121 مورخ ــر رأي ش براب
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی تعیی
ــارض اداره  ــه و بالمع ــات مالكان ــن تصرف ــتان فامنی ــي شهرس ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــی 14000188324 در  ــه مل ــدان دارای شناس ــتان هم ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام اوق
ــع و  ــك مترمرب ــت و ی ــزار و دویس ــاحت دو ه ــه مس ــزاده ب ــاب امام ــدانگ یكب شش
پنجــاه صــدم مترمربــع و شــش صــدم مترمربــع قســمتي از پــالك 97 اصلــي واقــع 

ــت.  ــده اس ــرز گردی ــه مح ــي طوال ــدان اراض ــج هم ــش پن در بخ
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
ــي  ــت متقاض ــند مالكی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت مي ش
ــه مــدت دو  ــخ انتشــار اولیــن آگهــي ب ــد از تاری اعتراضــي داشــته باشــند مي توانن
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت  ــه ای ــاه اعتــراض خــود را ب م
ــي  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــك م ی
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بدیه ــم نماین تقدی

ــد.)م الف 1752( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكی ــررات س ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/29
رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت 
ــد ســند رســمي ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق

ــوع  ــأت اول موض ــورخ 1398/11/5هی ــماره 139860326005000837 م ــر رأي ش براب
ــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي  قان
ــم  ــي خان ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــد تصرف ــي نهاون ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــی  ــماره مل ــنامه 3275 ش ــماره شناس ــه ش ــاس ب ــد غالمعب ــی فرزن ــه ناظم معصوم
3962584986 صــادره از نهاونــد در ششــدانگ یــك بــاب مغــازه بــه مســاحت 100/88 
مترمربــع قســمتی از پــالك 1فرعــي از 2719 اصلــي بخــش 1 حــوزه ثبتــی شهرســتان 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــدارد.  ل ــی ن ــوق ارتفاق ــردد حق ــد می گ ــد تأیی نهاون
ــخاص  ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــد از  ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.

)م الف 292(
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محمدعلی جلیلوند
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

ــف  ــن تكلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی

ــوع  ــأت اول موض ــورخ 1398/11/5هی ــماره 139860326005000838 م ــر رأي ش براب
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی قان
ــي  ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــد تصرف ــي نهاون ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس رس
آقــای بهــزاد عمرانــی بــه شــماره شناســنامه 3 شــماره ملــی 3962259481 صــادره 
ازنهاونــد فرزنــد علــی در ششــدانگ یــك بــاب مغــازه بــه مســاحت 69/60 مترمربــع 
قســمتی از پــالك 1فرعــي از 2719 اصلــي بخــش 1 حــوزه ثبتــی شهرســتان نهاونــد 
ــب  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــدارد. ل ــی ن ــوق ارتفاق ــردد حق ــد می گ تأیی
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ  ب
ــه ایــن اداره تســلیم و  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب انتشــار اولیــن آگهــي ب
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــاي  ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بدیه ــم نماین ــي تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد 

)296 شــد.)م الف 
تاریخ انتشار نوبت اول: روز یكشنبه 1398/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:روز سه شنبه 1398/11/29

محمدعلی جلیلوند
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 139860326005000836 مــورخ 1398/11/5هیــأت اول موضــوع قانون 
تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــه  ــای ولی ال ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــد تصرف ــي نهاون ــد ثبت در واح
ــی 3961361479  ــماره مل ــنامه 640 ش ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد محم ــد فرزن جاللون
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــك ب ــدانگ ی ــاع از شش ــه دانگ مش ــد در س ــادره از نهاون ص
مســاحت 157/49 مترمربــع قســمتی از پــالك 1فرعــي از 2719 اصلــي بخــش 1 حــوزه 
ــه منظــور  ــذا ب ــدارد. ل ــد تأییــد می گــردد. حقــوق ارتفاقــی ن ثبتــی شهرســتان نهاون
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند  کــه اشــخاص نســبت ب
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری مي توانن
ــخ تســلیم  ــاه از تاری ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك م ای
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت 

ــد.)م الف 295( ــد ش ــادر خواه ص
تاریخ انتشار نوبت اول: روز یكشنبه 1398/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:روز سه شنبه 1398/11/29

محمدعلی جلیلوند
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

ــف  ــن تكلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی

برابــر رأي شــماره 139860326000835 مــورخ 1398/11/5هیــأت اول موضــوع قانــون 
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی تعیی
ــای  ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــد تصرف ــي نهاون ــد ثبت ــتقر در واح مس
احمــد جاللونــد فرزنــد محمد بــه شــماره شناســنامه 800 شــماره ملــی 3961363080 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــك ب ــدانگ ی ــاع از شش ــه دانگ مش ــد در س ــادره از نهاون ص
مســاحت 157/49 مترمربــع قســمتی از پــالك 1فرعــي از 2719 اصلــي بخــش 1 حــوزه 
ثبتــی شهرســتان نهاونــد تأییــد می گــردد. حقــوق ارتفاقــی نــدارد. لــذا بــه منظــور 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي  ــت ب اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم نماینــد. بدیهــي اســت  ــي تقدی ــه مراجــع قضای اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــاي م ــورت انقض در ص

ــد.)م الف 294( ــد ش ــادر خواه ــت ص مالكی
تاریخ انتشار نوبت اول: روز یكشنبه 1398/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:روز سه شنبه 1398/11/29

محمدعلی جلیلوند
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت 
ــد ســند رســمي ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق

ــر رأي شــماره 139860326001000923  مــورخ 1398/11/19 هیــأت اول/دوم موضــوع  براب
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی قان
ــارض  ــه و بالمع ــات مالكان ــدان تصرف ــك هم ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــنامه 543  ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد محم ــزدان فرزن ــدی ی ــد احم ــای احم ــي آق متقاض
صــادره از کبودراهنــگ در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــك بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــدان  ــه هم ــش س ــه بخ ــع در حوم ــي واق ــالك 13 اصل ــمتی از پ ــع قس 218/58 مترمرب
ــداري از  ــظ، 7  خری ــه حاف ــظ، کوچ ــری حاف ــان 18 مت ــد خیاب ــهرك الون ــانی ش ــه نش ب
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــباغی مح ــه باش ــای لطف ال ــمي آق ــك رس مال
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــند  ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری مي توانن
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــك م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
ــم نماینــد. بدیهــي اســت در  ــي تقدی ــه مراجــع قضای اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت 

ــد.)م الف 1853( ــد ش ــادر خواه ص
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/15

علی زیوری حبیبی-  رئیس ثبت اسناد و امالك همدان

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

مردم مراقب شیادان فضای مجازی 
برای خدمات ارزان توریستی باشند

 معاون اجتماعی پلیس فتا به هموطنان هشــدار داد برای خرید خدمات توریستی از 
طریق فضای مجازی مراقب افراد شــیاد باشند.رامین پاشایی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
در مواردی دیده شده که افراد سودجو برای فروش به اصطالح ارزان بلیت های هواپیما، 
بلیت هایی را به منازل افراد می فرســتند در حالی که این بلیت ها فتوشاپ است و اصالت 
ندارد حتی در موارد دیگری دیده شده که افراد با دریافت این بلیت ها به فرودگاه و گیت 
پرواز رفته اند اما در نهایت متوجه شــده اند که این بلیت ها اصالت نداشته است.سرهنگ 
پاشایی افزود: سال گذشته مواردی گزارش شده که افراد هتل یا اقامتگاه هایی را ازطریق 
فضای مجازی رزرو کرده بودند که متوجه شدند تمام این موارد کالهبرداری بوده است.

غیبت مانع رسیدگی به درخواست معافیت پزشكی 
مشموالن نیست

 غیبت مانع رسیدگی به درخواســت معافیت پزشکی مشموالن نیست و این دسته 
از مشموالن می توانند برای رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، جانشــین رئیس ســازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: با توجه به اینکه 
در قانون خدمت وظیفه عمومی موضوع ســالمت جسمی و روانی مشموالن برای به 

کارگیری در نیروهای مسلح مورد اهمیت است.
بنابراین مشــموالن غایب باوجود غیبت نیز می توانند برای رســیدگی به درخواست 
معافیت پزشــکی خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+10( اقدام 

کنند.

رقم بزرگ خروج غیررسمی دارو از کشور 
 میزان خروج غیررسمی دارو از ایران به کشورهای منطقه رقم بسیار بزرگی است.

رئیس ســازمان غذا و دارو، گفت: در سال ۹7 حدود 3/7 میلیارد دالر ارزبری دارو و 
تجهیزات پزشکی داشتیم. در سال ۹8 این رقم به حدود 3 میلیارد دالر رسید که بیش از 
20٪ کاهش داشــت. به گزارش ایلنا، محمدرضا شانه ســاز، گفت: در حوزه صادرات 
هنوز با چالش های عدیده ای مواجهیم و این در حالی است که میزان خروج غیررسمی 
دارو از ایران به کشــورهای منطقه عدد بسیار بزرگی است. بنابراین ما باید بتوانیم این 
عدد را به صادرات رسمی کشور تبدیل کنیم. واردکنندگان یکی پس از دیگری در حال 
تبدیل شــدن به تولیدکننده هســتند و امیدواریم توانمندی های آنها در حوزه تجارت 

موجب توسعه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی شود.

عشق و اعتماد والدین
 نیاز دختران در دوره بلوغ

 دوره بلــوغ موجب بروز نگرانی ها در دختران می شــود و در این 
زمان آنها بیش از هر چیز به عشق و اعتماد والدین نیاز دارند.

یک روانپزشــک کودک و نوجوان گفت: دوره بلوغ به دلیل تحوالت 
جســمی و روانی که برای دختران دارد، آنــان را به مانند زنان جوان 
مبدل ساخته و تغییرات اساســی که در این برهه حساس در زندگی 
آنان رخ می دهد، مسائل و مشکالت اساسی برای پدر و مادر و احیانا 

خانواده به دنبال دارد.
مهشید رابطیان در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه والدین هرگز دختران 
را به دلیل این کار ســرزنش نکنند زیرا این حس کاماًل طبیعی است، 
گفت:  گذر از کودکی و بلوغ و ورود به دوره  جوانی، دورانی بحرانی 
و دشــوار است. دخترها می دانند در آســتانه  آماده شدن برای زندگی 
و مســئولیت های اجتماعی قرار گرفته اند. حس می کنند در آینده ای 
نه چندان دور، باید از پدر و مادر دور شوند و زندگی مستقلی تشکیل 

دهند.
رابطیان گفت: به طور معمول دختران از لحاظ جســمی در 10 - 11 
ســالگی کاماًل بی دغدغه و دارای اعتماد به  نفس هســتند، اما وقتی به 
حدود 15 ســالگی نزدیک می شوند، احساســاتی چون سردرگمی ، 
افســردگی، ترس و ناامنی و گاهی خشم و پرخاشگری به سراغ  آنان 

می آید.
وی بــا بیان اینکه وقوع بلوغ در بین دختران به 2 شــکل زودرس و 
دیررس امکان دارد،  اظهار کرد: بلوغ زودرس در بین دختران می تواند 
پیش از 8 سالگی و در نتیجه اختالالت سیستم عصبی مرکزی صورت 
پذیرد. در این رابطه تغییرات فیزیکی زودهنگام در بدن و نیز رشــد 

سریع استخوان را شامل خواهد شد.
این متخصص روانپزشک کودک و نوجوان درباره بلوغ دیررس افزود: 
زمانی که عالیم رشــد جنسی در 13 سالگی در دختران وجود ندارد، 
به این حالت گفته می شــود بلوغ به تعویق افتاده است. تغذیه ناکافی، 
بیماری های مزمن، سطوح شدید استرس و مشکالت تعامل بین مغز 
و سیســتم تناســلی،  از جمله عوامل مختلف در رابطه با تأخیر بلوغ 

دختران به شمار می رود.
وی تصریح کرد: باید اذعان داشــت این احساسات چندان ربطی 
به روش های تربیتی پدر و مادر ندارند و دلیل بروز آنها، تغییرات 
هورمونــی و انتظاراتی اســت کــه هر دختر در زمان پشت  ســر 
گذاشــتن دوره  کودکی و ورود به مرحله  نوجوانی و بزرگســالی 

از خود دارد.

تجارت: دیوار روحانی میان قشرهای مختلف 
 این دیوار با مهندسی امید ساخته شده!!

مردم ساالری: زنان می توانند نتایج انتخابات ها را تغییر دهند
 چه عجب یک جا زن و مرد مساوی شدن!! 

کیهان: به چه کسانی نباید رأی داد 
 هرکی عشقه میز باشه

ایران ورزشی: چه کسی کی روش را فراری داد؟
 احتماال خودش دوست داشته بره پیکنیک

قدس: نوروز با یک باک بنزین 
 حداقل می تونی باهاش از پارکینگ خونه دربیای بیرون!! 

همدان پیام: بازگشت شیرین پاس در دیدار 16 امتیاز
 مراقب باشید شکرشو زیاد نکنید برا سالمتی ورزشکارا خوب 

نیست!! 
ایرنا: حال ناخوش کودکان کار در خیابان در بودجه ۹۹

 شانس آنها در زمان تولد هم ناخوش بوده!!
جام جم: دست رئیس جمهور را در انتخاب وزیر زن باز بگذارید

 آخه دستش کلید گرفته باز کنه می افته 
ابرار ورزشی: اسکوچیچ: تمام بازیکنان از شانس مساوی برخوردارند     

 برا همینه که لوک خوش شانس کم آورده!!
اصالحات: به حضور مردم در انتخابات نیاز داریم 

 با چه رنگی با چه شکلی؟؟ 
شهروند: پرونده ای برای بزرگ ترین رودخانه کشور 

 پرونده ضد آب!!
صنعت: مطالبات ملی پشت در خانه ملت 

 لوال ی در خانه ملت مشکل پیدا کرده !!
مردم ساالری: مردم به افراد پاکدست و سالم رأی دهند 

  شوینده ها نامرغوبند دست ها رو پاک نمی کنن!!
همشهری: دنبال حذف مؤسسات کنکور نیستیم

 خود کنکور چی؟
شروع: برجسته سازی نقش زن در دولت 

 به نظر کالهی در کاره؟؟! 
 

 تقریبا هیچ روزي نیســت که خبري از 
ابتالي چندین نفر از شــهروندان به کرونا 
در شــبکه هاي اجتماعي منتشر نشود. این 
در حالي اســت که به باور جامعه شناسان، 
فضاي امروز جامعه پس از اتفاقات آبان ماه و 
تکذیب خبر سرنگوني هواپیماي اوکرایني 
به وسیله موشک، شکاف فضاي بي اعتمادي 
میان مردم و مسئوالن به بیشترین حد خود 
رسیده و حاال بسیاري از سودجویان از این 
فضاي بي اعتمادي استفاده کرده و با اهداف 
خاصي اخبــار جعلي در رابطه با شــیوع 
اجتماعي  در شــبکه هاي  کرونــا  ویروس 

منتشر مي کنند. 
چنــد روز گذشــته نامــه  اي بــا امضاي 
معاون درمــان وزیر بهداشــت خطاب به 
رئیس جمهوري در فضاي مجازي منتشــر 
شــد که 35 نفر مبتال به ویروس کرونا در 
ایران شناسایي شده و 4 نفر جان خود را از 
دست داده اند، انتشار این نامه بازخوردهاي 
فراواني را در شبکه هاي اجتماعي به همراه 

داشت.
 با این حال مســئوالن وزارت بهداشت این 
نامــه و اخبار پیرامون را تکذیب مي کنند و 
اعــالم کرده اند که تا به امروز هیچ مورد از 
بیماري کرونا در ایران مشاهده نشده است. 
بهداشــت  وزیــر  درمــان  معــاون 
نامــه  ایــن  پاییــن  در  امضایــش  کــه 
به تازگــی  مي گویــد:  شــده،  منتشــر 
ــه  ــاب ب ــده خط ــاي بن ــا امض ــه اي ب نام
مجــازي  فضــاي  در  رئیس جمهــوري 
مدعــي  دروغ  بــه  کــه  شــده  منتشــر 
ــا در  ــروس کرون ــواردي از وی ــاهده م مش
کشــور شــده، ایــن نامــه جعلــي اســت و 
ــن  ــران ای ــي ناش ــع قانون ــق مراج از طری

مي شــوند.  پیگیــري  نامــه 
قاســم جانبابایي، دربــاره جعلي بودن این 
نامه توضیح داد که معاونت درمان وزارت 
بهداشت به طور مستقیم با ریاست جمهوري 
مکاتبه ندارد و همه مکاتبات از طریق دفتر 
وزارتــي انجام مي شــود. او همچنین گفته 
شماره نامه، امضاي معاون درمان و شماره 
تلفن درج شــده در این نامه اشتباه و جعلي 

است.
از طرفی رئیــس مرکز روابــط عمومي و 
اطالع رســاني وزارت بهداشــت با جعلي 
خواندن انتشــار نامه اي در فضاي مجازي 
ازسوي معاونت درمان وزارت بهداشت به 
رئیس جمهور دربــاره کرونا، تأکید کرد که 
هنوز هیچ مورد مثبت ابتال به کروناویروس 

جدید در کشور ثبت نشده است. 
ــه  ــال ب ــورد ابت ــچ م ــه هی ــن لحظ ــا ای ت
کرونــا در ایــران ثبــت نشــده اســت و 

بســیاري از مــوارد ارجاعــي، حتــي از 
ــه  ــکوک ب ــم، مش ــرح حال و عالی ــر ش نظ
کوویــد 1۹ هــم نیســتند. ایــن شــایعات در 
ــه در خــارج از  ــي منتشــر مي شــود ک حال
کشــور، چیــن کــه کانــون شــیوع کرونــا در 
جهــان اســت، بیــش از 500 مــورد ابتــال به 
کرونــا در 30 کشــور تأییــد شــده و تنهــا 4 
ــگ،  ــه، هنگ کن ــورهاي فرانس ــر در کش نف

ــد.  ــوت کرده ان ــن ف ــن و ژاپ فیلیپی
ــت  ــاون وزارت بهداش ــز، مع ــی نی به تازگ
ایــران، شــایعه هاي مطرح شــده در فضــاي 
مجــازي در مــورد نبــود اطالع رســاني 
وزارت بهداشــت در مــورد ورود بیمــاري 
ــن  ــه ای ــان ب ــات مبتالی ــران و تلف ــه ای ب
بــا  و  خوانــده  نادرســت  را  بیمــاري 
بــه  مربــوط  اخبــار  انتشــار  یــادآوري 
ــاز  ــر نی ــود: اگ ــه ب ــزا، گفت ــات آنفلوان تلف
وزارت  چــرا  باشــد،  پنهــان کاري  بــه 

بهداشــت آمــار مرگ ومیــر آنفلوآنــزا را 
مي کــرد؟ اعــالم  هفتگــي  به صــورت 

آمادگي جامعه براي پذیرش شایعه
ســؤال اصلــي اینجــا مطــرح مي شــود کــه 
ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــه ارتب ــایعات ک ــن ش ای
ــور به وجــود  ــي دارد، چط ــراس اجتماع ه

مي آیــد؟ 
اتفاقــي  مهم تریــن  می رســد  به نظــر 
ــادي  ــد بي اعتم ــن مي افت ــن بی ــه در ای ک
مــردم اســت، زیــرا وقتــي حجــم شــایعات 
زیــاد مي شــود، مــردم امــکان اعتمــاد 
دســت  از  را  رســمي  رســانه هاي  بــه 
ــال معــروف آن ســیل اســت  ــد. مث مي دهن
ــش  ــار چال ــمي دچ ــانه هاي رس ــه رس ک
اعتمــاد مردمــي  شــدند و در ســایر مقاطــع 
هــم احســاس کرده انــد، رســانه ها پــر 
ــب  ــا تکذی ــه بعده ــتند ک ــاري هس از اخب

مي شــود. 

نامه وزارت بهداشت به روحانی کذب محض است

کرونا از شایعه تا واقعیت

صاحبان 
شناسنامه های 

قدیمی مشکل رأی دادن 
ندارند

 افــرادی کــه دارای شناســنامه های 
غیرمکانیزه )جلد قرمز( هســتند و محل 
ضــرب مهــر انتخابات به دلیل شــرکت 
در انتخابات گذشــته پرشــده، جایی در 
شناســنامه های آنها برای ضــرب مهر و 
شــرکت در انتخابات مشخص می شود و 
بنابراین می توانند در انتخابات شرکت کنند.

ســخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور 

گفت: افرادی که برای شرکت در انتخابات 
شناسنامه شان برای ضرب مهر شرکت در 
انتخابات جا نــدارد، برای ضرب مهر بر 
اساس پیشنهاد وزارت کشور و همچنین 
تأیید شــورای نگهبان جــای خاصی در 
شناسنامه مشخص می شود و می توانند در 

انتخابات شرکت کنند.
ســیف ا... ابوترابــی در گفت وگو با ایرنا 
بــا تأکید بــر اینکه ایــن وضعیت فقط 
برای افرادی اســت که دارای شناسنامه 
غیرمکانیزه هســتند و شــامل دارندگان 
شناسنامه مکانیزه نمی شود، تصریح کرد: 
مدرک هویتی مورد نیاز برای شرکت در 

انتخابات، شناسنامه و داشتن شماره )کد( 
ملی است.

در  ملــی  شــماره  گفــت:  ابوترابــی 
شناســنامه های مکانیــزه درج شــده و 
دارنــدگان شناســنامه غیرمکانیــزه که 
تعدادشان هم زیاد نیست باید شماره ملی 

خود را به یاد داشته باشند.
وی گفت: تمام  شناسنامه های تعویضی و 
مفقودی که درخواســت برای تعویض و 
صدورشناسنامه داده بودند، برای شرکت 
در انتخابــات تا 30 بهمن  ماه تحویل داده 

می شود.
وی افزود: در تالشــیم تــا زمینه حضور 

حداکثری هموطنان را در انتخابات پیش 
رو مهیــا کنیم و هیــچ هموطنی به دلیل 
نداشــتن اوراق هویتــی از شــرکت در 
انتخابات محروم نمی شود، همه مقدمات 
برای شرکت در انتخابات برای همه اتباع 
ایرانی فراهم و تمهیــدات مورد نیاز در 

برگزاری انتخابات اندیشیده شده است.
ابوترابی اعالم کــرد: هموطنان به منظور 
شــرکت در انتخابات اوراق هویتی خود 
مانند شناسنامه و کارت ملی را در دسترس 
داشته باشند و چنانچه در خواستی مبنی 
بر تعویض یا صدور شناســنامه مفقودی 
داشــته باشــند زودتر اقدام کنند، زیرا به 

درخواســت ها حداکثر تا 30 بهمن پاسخ 
داده می شود و در روزهای نخست و دوم 
اسفند ماه فقط شناســنامه های مفقودی و 
تعویضی که از پیش درخواست داده شده 

بود به افراد تحویل داده می شود.
ابوترابی با اشاره به تشکیل ستاد انتخابات 
در ســازمان ثبت احوال کشور و استان ها 
گفت: ســازمان ثبت احوال کشور برابر 
قانون به عنــوان یکی از اعضــای هیأت 
اجرایــی در شهرســتان ها و از مراجــع 
را  انتخابات  استعالم، مقدمات  چهارگانه 

برگزار می کند.
براســاس  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 

هماهنگی های به عمل آمده همه هموطنانی 
که خود را در معرض انتخاب قرار داده اند 
و از طریق وزارت کشور ثبت نام کرده اند، 
ازسوی سازمان ثبت احوال مورد استعالم 
قرار گرفتــه و ما نیز هویت افرادی را که 
از ما استعالم خواستند به ستاد انتخابات 

کشور و شورای نگهبان منعکس کردیم.
ابوترابــی ادامه داد: بــرای جلوگیری از 
ازدحام کاری، از 2 ماه پیش اعالم آمادگی 
کردیــم و در همه شــهرها به ویژه تهران 
بــزرگ هرگونه خواســته هموطنان اعم 
از تغییر نــام خانوادگی و تعویض اوراق 

هویتی را سریعاً پیگیری می کنیم.
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خبر
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نتایج علم مهندسی داده
»کلمات کلیدی« از خودکشی قریب الوقوع 

خبر می دهند
 در آمریکا ســرویس هایی برای افرادی که قصد خودکشــی دارند، 
وجود دارد که می توان با تماس گرفتن یا پیامک زدن با این سرویس ها، 
با کارشناسان و روان شناسانی صحبت کنند تا در اسرع وقت از اقدامات 
آن ها جلوگیری شــود. یکی از ارائه دهندگان این سرویس ها به تازگی 
کلمات کلیدی را منتشــر کرده که این افراد استفاده می کنند. برخالف 
چیزی که ممکن اســت فکر کنید، این کلمات مســتقیما به خودکشی 

اشاره نمی کنند. 
به گزارش ایستگاه آی تی، نانسی لوبلین )Nancy Lublin( سرویس 
به نام کرایسیس تکســت الین )Crisis Text line( راه اندازی کرده 
که افرادی با گرایشــات خودآسیبی به آن پیام داده و درخواست کمک 
می کنند. لوبلین می گوید: "زمانی که از مردم می خواهیم کلماتی با ریسک 
باال را پیدا کنند، بیشتر به کلماتی مانند »غمگین«، »ناراحت« یا »کمک« 
فکر می کنند. " بیشــترین کلماتی که در بطن آن ها نیاز به کمک فوری 
احساس می شود، »ای.سی.ای«، »ایبوپروفن«، »استامینوفن«، »800 میلی 
گرم« و در نهایت ایموجی قرص هســتند. کلمات فوق این را نشــان 
می دهند که شخص، دیگر از مرحله فکر کردن به خودکشی گذشته  و 
اکنون درحال برنامه ریزی برای انجام آن است. مهندسان داده این کلمات 

را به کمک الگوریتم خاص خود پیدا کرده اند. 
تکنولوژی به کار رفته در این کار به مهندسان داده اجازه می دهد که غرایز 
انسانی که بیشتر روی کلمات »دپرس«، »ناراحت« و حتی »خودکشی« 
تمرکز می کنند، عبور کرده و کلماتی را برگزیند که استفاده از آن ها رو به 
افزایش است. به کمک این الگوریتم، کارشناسان توانستند 86 درصد از 

تماس ها را مدیریت کنند . 
 لوبلین می گوید: داشــتن الگوریتمی اینچنینی مرز باریک میان مرگ و 
زندگی را تعیین می کند.  در ایران هم ســرویس های مشــابه برای این 
کار وجود دارد و اگر شــما و نزدیکانتان گرایش های خودکشی دارید 
می توانیــد با اورژانس خدمات اجتماعی با شــماره »123« به صورت 

شبانه روزی تماس بگیرد. 

افتتاح نخستین سرویس
 تاکسی خودران هوایی جهان در نیوزلند

 شهرهای پرجمعیت و پیشرفته ی امروزی درگیر انبوهی از مشکالت ترافیکی هستند. 
حمل و نقل هوایی درون شــهری به عنوان راه حل صنعتی نوپا اما آینده دار به منظور کاستن 
از پیچیدگی های ترافیکی شــهرها شناخته می شود؛ به همین منظور، مسابقه ی شرکت های 
پیشرو اعم از ایرباس، بوئینگ و تویوتا تا گروه های کوچک مهندسی از جای جای جهان 

در رسیدن به طرحی اجرایی دراین زمینه را شاهد هستیم. 
به گزارش تکنا، در سال 2017، دولت نیوزیلند با هدف به صفررساندن تولید آالینده های 
کربنی خود تا ســال 2050، با امضای تفاهم نامه ای با شــرکت ویسک )Wisk( به منظور 

ســاخت پرنده ی خودران عمودپرواز الکتریکی )eVTOL( از شــروع فعالیت خود در 
این  حوزه خبر داده بود. ویسک شــرکتی آمریکایی نیوزلندی فعال درزمینه ی حمل و نقل 
هوایی درون شــهری محسوب می شود که با سرمایه گذاری مشترک بوئینگ و مجموعه ی 

کیتی هاوک )Kitty Hawk( شکل گرفته است. 
در سال 2018، ویسک پرنده ی دوسرنشینه ی خود، یعنی کورا )Cora( را معرفی کرد. در 
این پرنده که به صورت ترکیبی از هواپیماهای مرسوم بال دار و مولتی روتورهای عمودپرواز 
طراحی شده اســت، 12 موتور الکتریکی کوچک به منظور نشست و برخاست به صورت 
عمودی و یک موتور الکتریکی بزرگ در قسمت عقب به منظور افزایش سرعت افقی در 
نظر گرفته شــده است. پرواز این هواپیما به مراتب ساکت تر از هلیکوپتر است؛ با این حال، 
به دلیل محدودیت های ایجادشده ی باتری ها، بیشترین برد پروازی این پرنده 40 کیلومتر و 

بیشترین سرعتش به 160 کیلومتر بر ساعت می رسد. همچنین، ارتفاع پرواز کروز نیز حدود 
500 متر اعالم شده است. 

در بحث ایمنی، این پرنده از 3 کامپیوتر کنترل پرواز به صورت مجزا و یک چترنجات برای 
فرود آرام هواپیما در مواقع اضطراری بهره می برد. افزون براین، در مواقعی که پرنده حین 
نشست یا برخاست در ارتفاع کمتر از 20 متر دچار نقص فنی شود، چترنجات نمی تواند 
از سرعت ســقوط هواپیما بکاهد. تاکنون، هیچ یک از شرکت ها راه حل مطمئن و ارزانی 
برای این سناریو ارائه نداده است. تاکسی های پرنده پیش از اینکه به عنوان بخشی معمول 

از حمل و نقل شهری شناخته شوند، باید این مشکل را حل کنند. 
مطمئنا پرواز در مولتی موتور بدون خلبان نخستین بار تجربه ای بسیار منحصر به فرد خواهد 

بود و ضربان قلب مسافران از شوق همراه  با مقداری ترس به بیشترین حد خود می رسد

 پژوهشگران با کاشت الکترود در مغز 
ملخ ها توانستند کنترل مغز این حشرات 
را در دســت بگیرنــد و از حس بویایی 
قدرتمندشان برای شناسایی مواد منفجره 

استفاده کنند. 
گروهی از دانشمندان آمریکایی که تحت 
پشــتیبانی مالی نیــروی دریایی ایاالت 
متحده قرار دارند، اعــالم کرده اند که با 
تقویت موفقیت آمیز ملخ ها، توانایی آن ها 
در تشخیص طیف گسترده ای از بوهای 
شــیمیایی از جمله مواد منفجره را تحت 

کنترل درآورده اند. 
به گزارش زومیت، دانشــمندان به منظور 
توسط  منتشرشــده  گازهای  شناســایی 
مواد نظیر آمونیوم نیترات، از حشــرات 
اســتفاده کردند. گروه های تروریســتی 
معموال از ماده ی یادشــده برای ساخت 
بمب و مواد منفجره ی نظامی »تی. ان. تی« 
و »آر.دی. اکــس« اســتفاده می کنند. در 
ایــن پژوهش، تک تک ملخ ها با موفقیت 
قادر بودند ماده ی آتش زا را از طریق بو 
کشــیدن پیدا کنند؛ اما وقتی دانشمندان 
داده ها را از 7 ملخ یا بیشــتر گردآوری 
کردند که با این کار، توانایی تشــخیص 
بو بین گروهی کوچک توزیع شد، نتایج 

پژوهش بهبود یافت. 

به گفته ی کریــس بارانیوک، روزنامه نگار 
علمی و نویسنده ی این خبر، پژوهشگران 
از دانشگاه واشــنگتن در سنت لوئیز از 
اظهارنظر درباره ی یادداشت او خودداری 
کردند؛ اما مقاله ی آن ها چگونگی تبدیل 
با  حشــرات به موجوداتی بمب یاب را 
کاشــت الکترود درون مغزشان توصیف 
می کند. کاشــت الکترود به پژوهشگران 
امــکان داد تا فعالیت عصبــی ملخ ها را 
هنگام برخورد آن ها با مواد خاص تجزیه 

و تحلیل کنند. 
4 سال پیش، اداره ی پژوهش های نیروی 
دریایی ایاالت متحده، مبلغ 750 میلیون 
دالر بودجــه بــه پروژه ی مــورد بحث 
اختصاص داد؛ اما در آن زمان معلوم نبود 
که آیا ایده ی تبدیــل ملخ ها به مأموران 
شناســایی بمب اصال عملی خواهد بود 
یا خیر. با این حال، مقاله ی جدید نشان 
می دهــد که برخی ملخ هــا را که به طور 
زیستی هک شده اند، می توان یک روز در 

میدان نبرد به کار گرفت. 
دانشــمندان در پژوهش خــود تصمیم 
گرفتنــد از ملخ های آمریکایی اســتفاده 
کنند؛ زیرا آن ها سرســخت هســتند و 
می توانند محموله های ســنگین را حمل 
کننــد. چالش واقعی پژوهشــگران این 

بود که بدون قراردادن ملخ ها در معرض 
عمــل جراحی گســترده، راهــی برای 
خواندن ذهن آن ها پیدا کنند. این روش 
شــامل ایجاد برشی جزئی در سر ملخ ها 
بود که به آن ها امــکان داد پس از عمل 
به حرکت آزادانه ی شاخک و بخش های 

دهانشان ادامه دهند. 
ملخ هــای  ایــن  آنکــه  بــرای  امــا 
ســایبورگ کاربــردی باشــند، گرداننــدگان 
ــور  ــا را به ط ــرکات آن ه ــد ح ــد بتوان بای
ــور،  ــن منظ ــد. بدی ــرل کنن ــی کنت فیزیک
ــا  ــنگتن ملخ ه ــگاه واش ــمندان دانش دانش
را در ربات هــای چرخــدار کوچکــی 
می توانــد  کــه  کردنــد  محفــوظ 
گیــرد.  قــرار  دلخــواه  موقعیــت  در 
حــال  در  همچنیــن  پژوهشــگران 
کاشــت های  روی  پژوهــش  تکمیــل 
ــو« هســتند  ــی نان ابریشــم پایه ی »خالکوب
کــه بــه گرداننــدگان امــکان خواهــد 
ــه،  ــیله ای نقلی ــتفاده از وس ــدون اس داد ب
حشــره را از راه دور حرکــت دهنــد. 
ملخ های ســایبورگ درمعرض 5 ماده ی 
منفجــره ی مختلــف و چنــد مــاده ی 
شیمیایی دیگر قرار گرفتند. درمدت 500 
میلی ثانیــه از قرارگیــری ملخ ها در این 
وضعیت، الگویی مشــخص و متمایز از 

فعالیت در مغز حشــرات ظاهر شد. این 
سرعت بســیار باال به لطف بیولوژی ملخ 
قابل دســتیابی است؛ زیرا شاخک بسیار 
کوچک آن ها حاوی نزدیک به 50 هزار 
نورون بویایی است و همین خصوصیت 
موجب می شود این جانداران بهتر از هر 
حســگر مصنوعی قابل ساخت به دست 
انسان ها بتوانند طیف گسترده ای از مواد 

را تشخیص دهند. 
ازآنجاکــه پردازش حجــم کالن داده از 
ده ها هــزار نــورون چالش برانگیز بود، 
تیم پژوهشــی بر ایجاد گلوگاه در خود 
مغز ملخ تمرکز کــرد. این بخش از مغز 
حشرات شامل ناحیه ای فشرده با تقریبا 
تنها 800 نورونی بود که اطالعات را از 
شــاخک پردازش می کنند. سیگنال های 
موجود در آنجا، آنچه را حشرات حس 
می کردند، نشان داد و دانشمندان به لطف 
آن توانســتند به نحو مؤثر به مغز ملخ ها 

گوش دهند. 
به نقــل از پژوهشــگران، ســیگنال های 
بــا  می تــوان  تنهــا  را  باکیفیــت 
الکترودهایــی دریافــت کــرد کــه تقریبــا 
ــخ  ــز مل ــاعت از کاشتنشــان در مغ 7 س
از  آن ســیگنال  از  پــس  می گــذرد و 
دســت مــی رود؛ امــا دانشــمندان اشــاره 
کردنــد کــه ایــن زمــان را احتمــاال 
بــه  غــذا  منظــم  دادن  بــا  می تــوان 
ــی  ــک جراح ــالح تکنی ــرات و اص حش
ــا  ــت آن ه ــرای تقوی ــده ب ــتفاده  ش اس

افزایــش داد. 
مطالعات پیشین نشان داده اند که می توان 
واکنش های عصبی به بوهای مختلف را 

در مغز حشرات گوناگون آشکار کرد. 
 توماس نوانتی از دانشــگاه ساسکس در 
بریتانیا و همکارانش در سال 2014 نشان 
دادند که این کار را می توان با مگس های 
میوه انجام داد. به گفته ی نوانتی، ساخت 

سامانه های همراه سایبورگ مانند با ربات 
چرخــدار گامی رو به جلو محســوب 
می شود. با این حال، وی افزود که برای 
زنده نگاه داشــتن ملخ های تقویت شــده 
همچنــان چالش هایــی کاربردی وجود 
دارد. از نگاه وی، ممکن است استخراج 
از شاخک  سازوکارهای حســی مرتبط 
ملــخ و تعبیــه ی آن درون ســامانه ی 
سایبورگی دیگر به جای حفظ کل حیوان 

منطقی تر باشد. 
آلپر بوزکوت از دانشگاه ایالتی کارولینای 
شــمالی کــه او نیــز ایده ی حشــرات 
اســت،  آزمایــش کرده  را  ســایبورگ 
هشــدار می دهد که حفظ حیوانات زنده 
در  می تواند  تقویت شــده  مکانیکــی  و 
محیط واقعی مشکل ســاز باشــد. با این 
حــال او اذعان کرد کــه پژوهش جدید 
پژوهشگران، دســتاوردی هیجان انگیز و 

مهم به شمار می آید. 

سایبورگ  دانشمندان ملخ
بمب یاب پرورش دادند

رید دا ت 
فرص روز 

م ا یان  پا ا 
ت
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رکوردشكنی مهاجم کره ای تاتنهام 
در لیگ برتر

 مهاجم کره ای تاتنهام به نخســتین بازیکن آسیایی تبدیل شد که 
50 گل در لیگ برتر به ثمر رسانده است. 

در ادامه دیدارهای هفته بیست وششــم لیگ برتــر انگلیس 2 دیدار 
برگزار شد که در یکی از بازی ها تاتنهام در خانه استون ویال به میدان 
رفت و توانســت با نتیجه 3 بر 2 به برتری برســد. سون هیونگ مین 
کره ای توانســت 2 بار گلزنی کند و توبی آلدرویلد زننده گل دیگر 

تاتنهام در این دیدار بود. 
مهاجم کره ای با زدن 2 گل در این دیدار، شمار گل هایش را در لیگ 
برتر به عدد 50 رساند تا نخســتین فوتبالیست تاریخ آسیا باشد که 

موفق به زدن این تعداد گل در لیگ برتر انگلیس می شود. 
سون موفق شده اســت 50 گل را در 151 بازی برای تیمش به ثمر 

برساند. 
سایر ســتارگان آســیایی که در لیگ برتر انگلیس تأثیر بسیار خوبی 
داشته اند شامل هموطن سون یعنی، پارک جیسونگ است که در 154 
بازی در لیگ برتر برای منچستر یونایتد 1۹ گل به ثمر رسانده و 21 

پاس گل داده است. 
کی سونگ یوئن، هافبک سابق نیوکاسل و تیم ملی کره جنوبی، 15 بار 
گلزنی کرده است، درحالی که شینجی اوکازاکی، بازیکن سابق لستر 

از ژاپن در 114 مسابقه 14 گل به ثمر رسانده است. 

رونالدو و مسی زیر نظر پپ؟

 رونالدو و مسی زیرنظر پپ گواردیوال جذاب ترین اتفاقی است 
که تابســتان ســال آینده می تواند رخ بدهد. از این مثلث، فعال فقط 
رونالدو در تورین اســت و می توان این طور گفت که پپ گواردیوال 
هم بسیار به این تیم نزدیک شده اما مسی هنوز در حد شایعه است. 
در حالی که فرصت زیادی تا تابســتان باقــی مانده، ماجرای حضور 
پپ در یوونتوس نقل محافل شــده است. به ویژه پس از اعالم خبر 
محرومیت ســیتی از 2 فصل آینده لیگ قهرمانــان اروپا به احتمال 
زیاد پپ در تابســتان آینده اتحاد را ترک خواهــد کرد. گواردیوال 
می توانــد یوونتوس را تبدیل به تیمی متفاوت از آن چه تاکنون بود، 
بکند. ترکیب پپ گواردیوال و کریســتیانو رونالدو، فانتزی بسیاری 
از فوتبال دوســتان بوده و بعید نیســت این اتفاق رخ بدهد؛ هر چند 
شاید یک اتفاق بزرگ تر هم در شرف رخ دادن باشد. لیونل مسی در 
بارسلونا راحت نیست و با مدیریت این تیم مشکالت اساسی دارد. 

راه تراکتور برای قهرمانی لیگ 
هموارتر است

 درحالی که لیگ برتر در ایســتگاه بیستم قرار دارد، شرایط جدول 
و تیم های باالی جدول نشــان از رقابت فشرده 4 تیم برای قهرمانی 
در ایــن فصل دارد. پرســپولیس با 41، تراکتور 37، ســپاهان 36 و 
اســتقالل با 33 امتیاز جمع 4 تیم باالی جدول و مدعی قهرمانی را 

تشکیل می دهند. 
این رقابت در حالی بین 4 تیم شکل گرفته که استقالل، پرسپولیس و 
ســپاهان در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند و این موجب فشردگی 
تقویــم آنها می شــود. اتفاقی که بیش از همه به ســود تراکتوری ها 
اســت و فضا را برای دستیابی آنها به نخستین قهرمانی در لیگ برتر 

هموارتر می کند. 
پرســپولیس و سپاهان تا پایان سال ۹8 هر کدام 7 بازی در لیگ برتر 
و لیگ قهرمانان آســیا در پیش دارند و آبی پوشــان با احتساب یک 
دیدار عقب افتاده با فوالد، تا پایان ســال باید 8 بار به میدان بروند. 
8 بازی در یک ماه )28 بهمن تا 28 اســفند( به معنی کمتر از هر 4 

روز یک بازی است. 
ــان  ــگ قهرمان ــر در لی ــم درگی ــم فشــرده 3 تی ــه و تقوی ــن برنام ای
ــر  ــی آرام ت ــور کــه در فضای ــه تراکت ــد ب ــد کمــک کن آســیا می توان
و بازی هایــی کم دغدغه تــر و بــا اســتراحت بیشــتر، امتیــازات 
ــم  ــگ نوزده ــی در لی ــرای قهرمان ــش ب ــا شانس ــرد ت ــی بگی مهم

ــد.  ــدا کن افزایــش پی
برنامه بازی های سپاهان تا پایان سال ۹۸

..................................................  السد؛ 2۹ بهمن - قطر 1- سپاهان 
.....................................  پرسپولیس؛ 4 اسفند - اصفهان 2- سپاهان 
3- ذوب آهن.......................................  سپاهان؛ 8 اسفند - اصفهان
.................  النصر عربستان؛ 13 اسفند - خارج از ایران 4- سپاهان 
.........................  گل گهر؛ اصفهان 18 اسفند - اصفهان 5- سپاهان 
6- سایپا ...............................................  سپاهان؛ 23 اسفند - تهران
..............................  پارس جنوبی؛ 28 اسفند - اصفهان 7- سپاهان 

برنامه بازی های استقالل تا پایان سال ۹۸
..........................................  االهلی؛ 28 بهمن - کویت 1- استقالل 
.......................................  ذوب آهن؛ 4 اسفند - تهران 2- استقالل 
........................................  استقالل؛ 8 اسفند - سیرجان 3- گل گهر
4- الوحده امارات................................... استقالل؛ 12 اسفند - دبی
.............................................  سایپا؛ 16 اسفند - تهران 5- استقالل 
6- پارس جنوبی.....................................  استقالل؛ 20 اسفند - جم
.........................................  تراکتور؛ 24 اسفند - تهران 7- استقالل 
.............................................  استقالل؛ 28 اسفند - اهواز 8- فوالد 

برنامه بازی های پرسپولیس تا پایان سال ۹۸
.......................................  الشارجه؛ 2۹ بهمن - دبی 1- پرسپولیس 
......................................  پرسپولیس؛ 4 اسفند- اصفهان 2- سپاهان 
................................  شهر خودرو؛ 8 اسفند - تهران 3- پرسپولیس 
......................  التعاون عربستان؛ 12 اسفند - امارات 4- پرسپولیس 
.......................................  پرسپولیس؛ 17 اسفند - تهران 5- پیکان 
............................  شاهین بوشهر؛ 21 اسفند - تهران 6- پرسپولیس
7- ماشین سازی..............................  پرسپولیس؛ 26 اسفند - تبریز

صفایی مسافر انتخابی المپیک شد

 بانوی تنیس روی میز همدان مسافر مسابقات انتخابی المپیک شد
نایب رئیس هیأت تنیس  روی  میز استان با اعالم این خبر گفت: شیما 
صفایی از ورزشکاران موفق تنیس  روی  میز استان مسافر رقابت های 

انتخابی المپیک 2020 توکیو ژاپن شد. 
بــه گزارش ایرنا، زهره ابوطالبیان اظهــار کرد: صفایی با قهرمانی در 
مســابقات انتخابی تیم ملی توانست جواز حضور در انتخابی المپیک 
را کسب کند. این بانوی همدانی فروردین ماه سال آینده برای حضور 

در مسابقات انتخابی المپیک راهی کشور تایلند می شود. 
وی افزود: این انتخابی بین کشــورهای آسیای میانه است که از بین 
افراد شــرکت کننده فقط یک ورزشــکار خانم و آقا برای شرکت در 

المپیک انتخاب خواهند شد. 
این مربی ســازنده تنیس روی میز همدان یادآور شــد: شیما صفایی 
همراه با ندا شهسواری دیگر ملی پوش تنیس روی میز همدان اواخر 

اسفندماه امسال نیز عازم مسابقات جهانی می شوند. 
وی افــزود: مســابقات جهانی تنیــس روی میز به میزبانی پوســان 
کره جنوبی برگزار می شود و صفایی پس از این مسابقات راهی تایلند 

خواهد شد. 
شیما صفایی یکی از نابغه های تنیس روی میز کشور به شمار می رود 
و موفقیت چشــمگیر این بازیکن موجب حمایت فدراسیون و دادن 

لقب نابغه تنیس روی میز به وی شد. 

شعار رسمی المپیک ۲۰۲۰ مشخص شد

 مسئوالن برگزاری رقابت های المپیک، شعار رسمی این رقابت ها 
را اعالم کردند. 

به گزارش توییتر رسمی المپیک 2020، مسئوالن برگزاری رقابت های 
المپیک 2020 توکیو، شــعار رسمی این رقابت ها را اعالم کردند. بر 
این اســاس »متحد با حسی مشترک« به عنوان شــعار المپیک توکیو 

انتخاب شده است. 
نخســتین دوره المپیک که برای آن شــعار انتخاب شــد، بازی های 
المپیک 1۹72 بود که شــعار بازی های شــاد برای آن انتخاب شــد. 
از ســال 1۹88 و رقابت هــای المپیک 1۹88 عبــارت »هماهنگی و 

پیشرفت« به کار برده شد. 
شــعارهای بعدی »دوســتانی بــرای زندگی« در بارســلونا 1۹۹2، 
»جشــن قرن« در آتالنتا 1۹۹6، »به اشتراک گذاشتن روحیه-جرأت 
رویاپردازی« در سیدنی 2000، »به خانه خوش آمدید« در آتن 2004، 
»یک جهان، یک رویا« در پکن 2008، »الهام بخش یک نسل« در لندن 

2012 و »دنیای جدید« در ریو 2016 بوده است. 
هم چنین شعار رسمی المپیک »سریع تر، باالتر، قوی تر« است که پس 
از ایجاد کمیته بین المللی المپیک در سال 18۹4 توسط پیر دو کوبرتن 

پیشنهاد شد. 
بازی هــای المپیــک 2020 از 3 تا 17 مــرداد در توکیو ژاپن برگزار 

می شود. 

 IOC اعتراض کمیته ملی المپیک ایران به

 اعتراض کمیته ملی المپیک ایران به IOC پس از لغو مســابقات 
انتخابی المپیک واترپلو

کمیته ملی المپیک نسبت به پیشنهاد فدراسیون جهانی شنا شیرجه و 
واترپلو برای حذف مسابقات انتخابی المپیک واترپلو اعتراض کرد. 

پس از شیوع ویروس کرونا فدراسیون جهانی شنا شیرجه و واترپلو 
پیشــنهاد داد، قهرمانان بازی های آسیایی 2018 در 2 بخش مردان و 
زنان سهمیه المپیک توکیو را بگیرند و برخالف برنامه گذشته، دیگر 

مسابقه انتخابی المپیک برگزار نشود. 
فدراســیون ایران فوری نسبت به این مســأله واکنش نشان داد و به 

فدراسیون جهانی اعتراض کرد. 
حاال کمیته ملی المپیک ایران هم نســبت به این مسأله معترض شده 
اســت. بر این اســاس کمیته ملی المپیک نامه ای تنظیم کرده است و 

دیروز آن را به IOC ارسال کرد. 
کمیته ملی المپیک در این نامه عنوان کرده تصمیم فدراسیون جهانی 

شنا، شیرجه و واترپلو برخالف اساسنامه این فدراسیون است. 
پس از ارســال این نامه باید دید موضع فدراســیون جهانی و کمیته 

بین المللی المپیک چه خواهد بود.
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پیشخوان
در مسابقات بین المللی بدمینتون فجر 

بدمینتون باز همدانی خوش درخشید 

 بدمینتون باز همدان در دیدار فینال 2 نفره مردان مســابقات بین المللی بدمینتون فجر 
خوش درخشید و به نشان طالی این مسابقات دست یافت. 

امیر جباری از همدان به همراه ســروش اسکندی هم تیمی خود، در دیدار فینال 2 نفره 
مردان بین تیم 2نفره رضا شــهبازی و مهران شهبازی برگزار شد که این دیدار با نتیجه 
2 بر صفر به سود تیم 2 نفره جباری و اسکندری به پایان رسید و آنان به مقام قهرمانی 

دست یافتند. 

دیدار فینال بیســت ونهمین دوره مســابقات بین المللی بدمینتون فجر در ســالن شهید 
دستغیب شیراز در قمست دونفره )تیمی( و یک نفره برگزار شد و در پایان این رقابت ها 
ملی پوشان بدمینتون کشورمان در قسمت 2 نفره توانستند مدال های طال، نقره و برنز را به 
خود اختصاص دهند و در قسمت یک نفره نیز بدمینتون باز کانادا به مقام قهرمانی دست 
یافت.  الزم به ذکر است بیست ونهمین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون فجر ایران به 
مناسبت سالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی ایران با جوایز 25 هزار دالری با 
شــرکت 14 تیم کانادا، برزیل، آمریکا، افغانستان، بلژیک، بلغارستان، اسلواکی، اتریش، 
هند، پاکستان، اسلند، عراق، اوکراین به همراه ملی پوشان بدمینتون ایران به مدت 4 روز 

در سالن شهید دستغیب شهرستان شیراز برگزار شد. 

نتایج تیراندازي با کمان 
بانوان

 مســابقات فینــال فینالیســت هاي 
رنکینگ تیرانــدازي با کمان بانوان جام 

فجر در تهران برگزار شد.
2 کماندار همدان در این مســابقات به 
جمع نفرات نهایی راه یافتند و در پایان 
این رقابت ها شیوا بختیاری از همدان در 
بخش کامپوند زنان به نشان برنز دست 

پیدا کرد. 

مسابقات 3گانه 
طناب کشی و چوب کشی 

در کبودراهنگ
 به مناسبت دهه فجر و طرح ملی فجر 
تا نوروز، یک دوره مسابقات طناب کشی 
و چوب کشــی آقایــان در کبودراهنگ 

برگزار شد.
یــک دوره مســابقات 3گانــه هیــأت 
روســتایی عشــایری کبودراهنــگ در 
محل سالن شــهید بویاقچی با حضور 
کوریجــان،  روســتاهای  از  تیــم   5
قباق تپــه، داق داق آباد، کبودراهنگ الف 
و کبودراهنــگ ب برگزار شــد که در 
تیم  تیمی طناب کشی  پایان مســابقات 
داق داق آباد عنوان نخســت را به دست 
آورد و تیم هــای قباق تپه و کبودراهنگ 
به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب 
کردنــد و در مســابقات چوب کشــی 
انفرادی تیم های کبودراهنگ، کوریجان 
و قباق تپه به ترتیب رتبه های نخست تا 

سوم را کسب کردند.
شــایان ذکر اســت که در پایــان این 
مسابقات به نفرات نخست تا سوم تیمی 

و انفرادی جوایز نفیسی اهدا شد.

دیدار شهرداری فومن و 
شهرداری همدان مجددا 

لغو شد
 با توجه به شرایط زمین های ورزشی 
در اســتان گیالن و مهیا نشــدن شرایط 
برگزاری مســابقه در ورزشگاه سردار 
جنگل رشــت؛ با اعالم ســازمان لیگ 
و  فومن  تیم های شــهرداری  مســابقه 
شهرداری همدان لغو و به زمان دیگری 

موکول شد.

شهید امینی 
با برد آغاز کرد

 از ســری مســابقات لیــگ مناطــق 
اســتان  میزبانــی  بــه  زیر15ســال 
ــی  ــهید امین ــال ش ــم فوتب ــدان تی هم
رقابت هــا  از  دوره  ایــن  میزبــان 
توانســت بــا نتیجــه 3 بــر صفــر 
ــر  ــد کله ــود مه ــف خ ــد حری از س

بگــذرد. کرمانشــاه 
ــن  ــای ای ــر تیم ه ــن دیگ ــش از ای پی
گــروه طالیی پوشــان خرم آبــاد بــا 
هــم  در  را  زنجــان  موعــود  گل   5
کوبیــد و بــه لطــف تفاضــل گل بهتــر 
ــرار  ــروه ق ــن گ ــدول ای ــدر ج در ص

ــت. گرف
 

نخستین برد امیدهای 
مهر در لیگ مناطق 

 از روز دوم رقابت هــای لیگ مناطق 
تیم امید مهر با 3گل از سد حریف خود 

سپاهان زنجان گذشت.
زننــده گل های ایــن دیــدار علی آقا 
محمدی 2 گل  و امیر رضا مهرابی یک 

گل.

دومین برد تیم نونهاالن 
شهرداری 

 شاگردان محمود خدابخشی با نتیجه 
یک بر صفر از سد حریف کرمانشاهی 
خود کیامهر گذشــت تا با 2 برد شیرین 
با کسب 6 امتیاز راهی بازی سوم خود 

شوند.
زننده تک گل ایــن دیدار مهراد زارعی 

بود.

 برای صعود به لیگ دســته یک کشور 
در پاس دغدغه فنی نداریم و مشکل اصلی 

تیم مسائل مالی است. 
ســرمربی تیم پاس با اعالم این خبر گفت: 
جایــگاه دومــی پاس در جــدول لیگ 2 
نشانگر توان فنی باالی بازیکنان تیم است 

اما به لحاظ مالی همچنان مشکل داریم. 
علی قربانــی بیان کرد: حمایت به موقع از 
تیم پاس تنها خواسته ما از مسئوالن است 
تا بتوانیم با صعود به لیگ یک پاســخ این 

حمایت ها را بدهیم. 
وی افــزود: هیچــگاه نگــران شــرایط فنــی 
ــش و  ــی بادان ــرا کادر فن ــتم زی ــم نیس تی
ــن  ــم ضم ــار داری ــه ای را در اختی باتجرب
اینکــه تمامــی بازیکنــان اعــم از اصلــی و 
ذخیــره در ســطح آمادگــی بســیار خوبــی 

قــرار دارنــد. 
قربانــی خاطرنشــان کــرد: در بــازی با 
شــهرداری ماهشــهر با وجود برخوردار 
نبــودن از چند مهره کلیــدی و تأثیرگذار 
توانستیم مقابل شاگردان مهدی پاشازاده به 
پیروزی دســت یابیم که نشان از باال بودن 

توان فنی بازیکنان دارد. 
وی یادآور شد: اگر عزم مسئوالن اجرایی 
این اســتان صعود به لیگ یک است، باید 

حمایت ها همه جانبه و به موقع باشد. 

افــزود:  قربانــی 
تاکنــون بازیکنان 
نزدیــک بــه 40 
کادر  و  درصــد 
درصد   20 فنــی 
قراردادهــای  از 
را  خــود  مالــی 
کرده اند  دریافت 
بــه  درحالی کــه 
فصــل  پایــان 
می شویم  نزدیک 
و در این وضعیت 
به  نیاز  حســاس 
بیشــتر  حمایت 

داریم. 
کرد:  اظهــار  وی 
بــه  کم توجهــی 
بازیکنان  مطالبــه 

چه بسا دل ســردی را در مجموعه تیم به 
وجــود آورد زیرا هر یــک از آنها دغدغه 

مالی دارند و باید تأمین شود. 
ســرمربی پــاس بازی هــای باقی مانــده 
را بســیار مهــم دانســت و گفــت: در 
ــم  ــتباه نداری ــی فرصــت اش ــابقات آت مس
بازیکنــان  امیــدوارم  اینکــه  ضمــن 
ــور در  ــرایط حض ــه زودی ش ــدوم ب مص

مســابقات را پیــدا کننــد. 
تیم پاس هم اکنون با قــرار گرفتن در رده 
دوم جدول لیگ 2 در آستانه صعود به لیگ 

یک قرار دارد. 
این تیم هم اکنون با 33 امتیاز در یک قدمی 
چوکا در صدر جدول قرار گرفته و فاصله 
6 امتیازی با تیم ســوم جــدول رده بندی 

مسابقات دارد. 

 قایقرانــان همدانی به عنــوان امید اصلی 
کسب ســهمیه المپیک 2020 توکیو ژاپن راه 
پرفراز و نشیبی را در مسابقات آینده پیش رو 

دارند. 
ورزش همدان در حالی مســیر کسب سهمیه 
المپیک 2020 توکیــو را ناموفق طی می کند 
که هم اکنون امیدها برای کســب ســهمیه به 
رشته هایی نظیر قایقرانی معطوف شده است. 

قایقرانــی با قدمــت درخشــان در میادین 
بین المللی به ویژه آســیایی، جهانی و المپیک 
همواره جزو رشته های موفق ورزش همدان 
به شــمار می رود اما این بار مسیر دشواری را 

برای رسیدن به المپیک در پیش دارد. 
باالبردن آیتم های کسب ســهمیه المپیک به 
لحاظ ســرعت و امتیازگیری ســبب شده تا 
قایقرانان ملی پوش همدانی برای رســیدن به 
این مهم فراتر از رکوردهای آسیایی به میدان 
بروند.  در واقع براســاس ارزیابی کادر فنی 
تیم ملــی، رکوردها باید مطابق با مســابقات 
جهانی به ثبت برسد تا بتوانند سهمیه المپیک 

را کسب کنند. 
همدان با 2 قایقران همچنان به کسب سهمیه 

المپیک 2020 توکیو ژاپن امیدوار است. 
کیمیــا زارعــی و آرزو حکیمــی 2 قایقران 
همدانی هستند که برای کسب سهمیه المپیک 

در اردوهای تیم ملی حضور دارند. 
زارعی ملی پوش رشــته رویینگ است که در 
مســابقات گذشته قهرمانی آســیا توانست 2 

نشان برنز کسب کند. 
پرافتخارترین  به عنــوان  نیــز  آرزو حکیمی 
قایقــران همدانی حاضــر در اردوی تیم ملی 
است که در رشته آب های آرام فعالیت دارد. 

مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک قاره 
آسیا در رشته آب های آرام اوایل سال ۹۹ در 
تایلند برگزار می شود و تیم های ملی آب های 
آرام کشــورمان خود را برای حضور در این 

رقابت ها آماده می کنند. 
رئیس هیأت قایقرانــی همدان در این باره به 
ایرنــا گفت: آرزو حکیمی همچنان شــانس 
کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو را دارد. این 

قایقران پرافتخار همدانی رقابت های قهرمانی 
آســیا را در پیش دارد که انتخابی المپیک نیز 

محسوب می شود. 
محمد ضروری اظهار کرد: مسابقات قهرمانی 
آســیا و انتخابی المپیک در رشــته آب های 
آرام اوایل ســال آینده در کشور تایلند برگزار 
می شود و تیم های ملی آب های آرام کشورمان 

برای حضور در این رقابت ها آماده می شود. 
وی بیــان کــرد: آرزو حکیمــی بارهــا در 
رقابت های آسیایی خوش درخشیده و مدال 
کسب کرده و اطمینان داریم به سهمیه المپیک 
خواهد رسید. این ملی پوش قایقرانی همدان تا 
فروردین سال آینده فرصت آماده سازی دارد 
و به طور قطع شــانس کشورمان برای کسب 

سهمیه است. 
رئیــس هیأت قایقرانی اســتان با اشــاره به 
وضعیت کیمیا زارعی گفت: زارعی باتوجه به 
تجربه و موفقیــت در عرصه های بین المللی 
به ویژه آسیایی، شانس برای رسیدن به سهمیه 
را دارد. زارعی در مســابقات گذشته قهرمانی 
آسیا توانست 2 نشان برنز کسب کند و یکی از 
شانس های اصلی برای کسب سهمیه المپیک 

نیز به شمار می رود. 
وی افــزود: در ســال های گذشــته همواره 
جزو مدال آوران قایقرانی کشــور در میادین 
بین المللی بوده ایم و تالش ما کســب سهمیه 

المپیک است. 
ضروری خاطرنشان کرد: حضور در المپیک 
مهمترین افتخار یک ورزشکار به شمار می رود 
و توقع داریم قایقرانان همدانی برای کســب 
این موفقیت مهم تالش مضاعف داشته باشند. 
وی با اشــاره به اینکه زمینه هــای الزم برای 
موفقیت قایقرانان مســتعد و نخبه همدان در 
حد توان مهیا شده است، ابراز امیدواری کرد 
که برای سال آینده سهمیه المپیک را در اختیار 

داشته باشیم. 
مدیــرکل ورزش و جوانان همدان نیز گفت: 
قایقرانی از شــانس های اصلی ما برای کسب 

سهمیه المپیک 2020 توکیو است. 
محسن جهانشیر اظهار کرد: حساب ویژه ای 

روی کسب ســهمیه قایقرانان همدانی برای 
المپیک 2020 توکیو باز کرده ایم و امید زیادی 

به تحقق این آرزو داریم. 
وی افزود: قایقرانی همــدان قطب اصلی در 
کشــور به شمار می رود و در سال های گذشته 
نیز همواره جزو مدال آوران بین المللی بوده ایم. 
جهانشیر با اشــاره به اینکه قایقرانی همدان 
سابقه حضور در المپیک را دارد، گفت: هدف 

ما حضور دوباره در المپیک است. 
وی یادآور شــد: ایــن توانایــی از قایقرانان 
همدانی به ویژه در بخــش بانوان وجود دارد 
و اکنــون بهترین هــا را در ترکیــب تیم ملی 

کشورمان داریم. 
ملی پوش همدانــی رویینگ کشــور نیز در 
آستانه حضور در مسابقات انتخابی المپیک در 
کره جنوبی گفت: کار ســختی در پیش داریم 
اما برای کســب موفقیت به خودباوری الزم 
رســیده ایم.  کیمیا زارعی افــزود: آرزوی هر 
ورزشکار حرفه ای حضور در المپیک است و 
بر این اساس تمام تالش خود را برای رسیدن 

به این مهم به کار خواهم گرفت. 
وی با اشاره به اینکه المپیک مهمترین رویداد 
جهانی به شــمار می رود، افزود: برای کسب 
سهمیه سبک وزن در رقابت قاره ای باید زمان 

مشابه قایق دوبل جهانی را ثبت کنم. 
زارعی با اشــاره به حضور یک ساله خود در 
رده سنی بزرگســاالن گفت: با اراده و تالش 
می توانم همانند رده جوانان، جایگاه مطلوب 

را در این رده سنی کسب کنم. 
وی که سابقه کسب مدال برنز سبک وزن رده 
سنی بزرگساالن را در کارنامه دارد، ادامه داد: 
در حالی گام به این مسابقات گذاشتم که در 
رده سنی جوانان فعالیت داشتم و با این حال 

موفق به کسب مدال شدم. 
زارعی در باره مسابقات کسب سهمیه المپیک 
اظهار کرد: رقابت بسیار سختی است به ویژه 
اینکه مربی تیم ملی تأکید کرده، برای موفقیت 
باید زمانی مشــابه رقابت های قهرمانی جهان 
ثبت کنیم که نشان از باال بودن سطح مسابقات 

است. 

راه پرفراز و نشیب 
قایقرانان استان 
برای ورود 
به المپیک

سرمربی پاس:

 برای صعود دغدغـه فنـی نداریم

مسابقات بدمینتون در بهار
 مسابقات بدمینتون گرامیداشت شهید سلیمانی در بهار برگزار شد.

مسابقات بدمینتون گرامیداشــت دهه فجر انقالب اسالمی با حضور 20 
بدمینتون باز در بهار برگزار شد که در رده سنی بزرگساالن علیرضا ساعتی 
به مقام قهرمانی دست یافت و امیراحمدی و امیرحسین پوینده به ترتیب 

دوم و سوم شدند.
در بخش نوجوانان، وحیدمحمودی، محمدزارعی و محمدمهدی نبی پور 

به ترتیب عناوین نخست تا سوم را کسب کردند.
در پایان این رقابت ها که با حضور معاون ســالمت و تندرستی اداره کل 
آموزش وپرورش استان برگزار شد از طرف اداره ورزش وجوانان و هیأت 

بدمینتون بهار به نفرات برتر هدایایی اهدا شد.
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باباطاهر

با کاتالیزور ابداعی محققان دانشگاه 
»تورنتو« انجام می شود

 محققان دانشگاه »تورنتو« موفق به ابداع یک کاتالیزور شده اند که 
می تواند یکی از مضرترین گازهای گلخانه ای را به پارچه، پوشک و 

دیگر موارد تبدیل کند.
به گزارش ایسنا، سرپرست این پروژه از دانشگاه تورنتو کانادا گفت: 

فناوری الکترولیز آب به خوبی شناخته شده است. 
اکســیژن  و  هیــدروژن  بــه  را  بــرق  و  فرآینــد، آب  ایــن  در 
ــه  ــود، CO2را ب ــی خ ــا در روش ابداع ــا م ــد، ام ــل می کنن تبدی
ــدروژن،  ــد هی ــای تولی ــه ج ــم و ب ــه می کنی ــوط اضاف ــک مخل ی
ــم  ــد کنی ــن تولی ــد اتیل ــی مانن ــای مختلف ــم هیدروکربن ه می توانی

ــت. ــان اس ــی در جه ــب آل ــن ترکی ــه پرکاربردتری ک

تهیه داربست های استخوانی برای بافت های 
آسیب دیده

 محققان کشــور موفق به تهیه داربست مهندســی بافت بر پایه 
پلیمرهای زیســتی شــدند تا از این داربســت های نویــن به عنوان 

جایگزین بالقوه ترمیم ضایعات استخوانی استفاده شود.
به گزارش ایسنا، مجری این طرح پژوهشی درباره اهمیت آن گفت: 
اگرچه استخوان به عنوان محکم ترین بافت بدن شناخته می شود، اما به 
دالیل مختلفی مانند بیماری، حادثه، مشکالت مادرزادی، از بین رفتن 
اســتخوان و سرطان های مختلف احتمال آسیب رسیدن به آن وجود 
دارد. از گذشته های دور، همواره پزشکان در سراسر دنیا با مشکالت 
مربوط به بافت اســکلتی به عنوان یکی از مهمترین مشکالت بالینی 

مواجه بوده اند.

کشف ماده ای که شاید ناباروری را درمان کند

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

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

کاهش می دهد.
محققان دانشگاه »کوئینزلند« به سرپرستی »هایدن هومر« با انجام یک 
مطالعه جدید موفق شدند با استفاده از مقدار کمی مواد متابولیکی که 
رونــد پیری تخمک ها را معکوس می کنند، میزان باروری موش های 

ماده مسن را افزایش دهند.
»هایــدن هومر« اظهــار کرد: یکی از عوامل ضروری و اساســی در 

باروری، کیفیت تخمک زن است. 

یک استارتاپ چینی ابداع کرد

 یک استارتاپ چینی، ربات جدیدی ارائه داده است که می تواند 
آموزگار خوبی برای یاد دادن نحوه برنامه نویســی رایانه به کودکان 
 KEYi« باشــد. به گزارش ایسنا، یک اســتارتاپ چینی موسوم به
Tech Lt«، رباتی سرگرم کننده و هوشــمند ارائه داده که می تواند 
برنامه نویسی را به کودکان آموزش بدهد. این ربات که بیش از 200 

واکنش دارد، می تواند به عضو جدید هر خانواده ای تبدیل شود.
این ربات موسوم به »کلیک بوت« )Clicbot( می تواند گوش بدهد، 
فکر کند و حتی واکنش داشته باشد. شخصیت »کلیک بوت« طوری 
طراحی شــده که بسیار دوست داشتنی است و توجه همه را به خود 
جلب می کند. »کلیک بوت« عالوه بر داشــتن این ویژگی ها، می تواند 
آموزگار خوبی هم باشد و امکان یادگیری سرگرم کننده را فراهم کند.

درمان تومورهای مغزی با کمک سلول های 
کشنده طبیعی

 تومورهای مغزی می توانند با کمک ســلول های کشــنده طبیعی 
درمان شوند.

مسئول گروه پژوهشی ســلول های بنیادی سرطان پژوهشگاه رویان 
گفت: محققان این مجموعه توانستند با موفقیت فاز آزمایشگاهی و 
حیوانی درمان تومورهای مغزی با کمک ســلول های کشنده طبیعی 
بدن را پشت سر بگذارند و منتظر مجوز الزم و تامین منابع مالی برای 
اجرای فاز انسانی این طرح هستند. مرضیه ابراهیمی در گفت وگو با 
ایرنا افزود: محققان ما موفق به شناسایی دسته ای از سلول های کشنده 
طبیعی بدن شدند که این سلول ها در فاز پیش بالینی )آزمایش بر روی 

حیوان( توانستند سبب حذف سلول تومور مغزی شوند.

بسته حمایتی از صنعت 
گردشگری تدوین می شود

 وزیر میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه 
وزارت نفــت مرجع تصمیم گیــری حجم و قیمت 
بنزین اختصاصی برای ســفرهای نوروزی اســت، 
گفت: در حال تالش برای تدوین بســته حمایتی از 
صنعت گردشگری هســتیم و کمک هزینه سفر تنها 

بخشی از این بسته به شمار می رود.
به گزارش خانه ملت، علی اصغر مونســان در مورد 
تأثیر افزایــش قیمت بنزین بر ســفرهای نوروزی، 
اظهار کرد: طبیعی اســت که افزایش قیمت سوخت 
در زنجیره خدمات سفر تأثیر خواهد گذاشت و این 

امر به ویژه برای مقاصد دورتر دارای اهمیت است.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، 
افزود: بنابراین پیش بینی می شــود که مقصد سفرها 
بــه مناطق پیرامونی تغییر مســیر خواهند داد و این 
تغییر رویکرد به مقاصــد نزدیکتر حتی درصورت 
اختصاص سهمیه بنزین و همین طور درصورت عدم 
تخصیص آن، بنا به دالیل روانی، فرهنگی و اقتصادی 

اجتناب ناپذیر است.
مونســان در مورد حجم و قیمت سهمیه بنزین برای 
ســفرهای نوروزی، بیان کــرد: وزارت نفت مرجع 
تصمیم گیــری حجم و قیمــت بنزین اختصاصی به 

سفر، خواهد بود.
این عضــو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه فشــار 
تحریم ها بر همه ارکان اقتصادی و ابعاد خانوارها تأثیر 
سوئی داشته اســت، اضافه کرد: در حال تالش برای 
تدوین بســته حمایتی از صنعت گردشگری هستیم و 
کمک هزینه سفر تنها بخشی از این بسته می تواند باشد 
و با وجود این در آینده نزدیک یعنی برای ســفرهای 

نوروزی این امر قابل تحقق نخواهد بود.

جزئیات بیمه هنرمندان 
صنایع دستی

 معــاون صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کشور به تشریح جزئیات 

بیمه هنرمندان صنایع دستی در سال آینده، پرداخت.
پویا محمودیان درباره سرانجام بیمه افراد شاغل در 
حوزه صنایع دستی، اظهار کرد: سال گذشته توانستیم 
پس از گذشت 5 سال بیمه هنرمندان و صنعتگران را                                             
با توجه به بودجه ای که در اختیار داشــتیم اجرایی 
کنیم و 812 نفر تحت پوشــش تأمین اجتماعی قرار 

گرفتند.
وی                                                                                                               در گفت وگو با فارس، ادامه داد: ازســوی دیگر 
از طریق صندوق توسعه روستایی و عشایر استفاده 

کردیم و 4 هزار نفر از این طریق بیمه شدند.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و صنایع 
دستی کشور یادآور شد: امسال با توجه به بودجه ای 
که ســازمان برنامه و بودجه به مــا اختصاص داده 
بــود، تالش کردیم بیمه این تعداد را                                             حفظ کنیم و با 
صندوق توسعه روستایی و عشایر هم به جمع بندی 
رســیدیم که شــهرهای باالی 20 هزار جمعیت هم 

تحت پوشش بیمه ای این صندوق قرار بگیرند.
وی افزود: برای سال آینده با سازمان تأمین اجتماعی 
مذاکره می کنیم تا تعداد بیشتری را                                             تحت پوشش بیمه 

تأمین اجتماعی قرار دهیم.
محمودیان تصریح کرد: برای ســال ۹۹ هم نخستین 
سالی است که ردیف مشخصی برای بیمه صنعتگران 
و هنرمندان در وزارتخانه میراث فرهنگی ، گردشگری 
و صنایع دســتی و بخش معاونت صنایع دستی دیده 

شده است.
وی تأکید کرد: از تمامی ظرفیت ها اســتفاده می کنیم 
تا بتوانیم تعداد بیشتری از هنرمندان صنایع دستی را                                             
تحت پوشــش بیمه قرار دهیم و دغدغه این افراد را                                             

در این باره برطرف کنیم.
محمودیان اظهار کرد: در بانک اطالعاتی که معاونت 
صنایع دســتی وزارتخانه دارد، 4 هــزار و 500 نفر 
به عنوان هنرمند صنایع دستی ثبت نام کردند و تشکیل 
این بانک اطالعاتی در جهت ساماندهی صنعتگران 
و هنرمندان است که روزبه روز تعداد آن نیز در حال 

افزایش است.

سال خرم فال نیكو مال وافر حال خوش
ابوعطا «

 ای صاحــب فال در تقدیر تو تغییرات بزرگ و نوعی جهش وجود 
دارد، بشــارت باد که روزهای سخت زندگیت در حال تمام شدن است 
و به زودی مراد دلت را خواهی یافت به شــرط آن که بعدا هر موقع در 
تلویزیون حضور یافتی موفقیت خود را مرهون دعای خیر پدر و مادر و 

تالش و پشتکار عنوان کنی.
ای صاحب فال در این ماه بکوش لیستی از تمام کاندیداها به دقت گرد 
آوری و حداقل یک چای در ستاد انتخاباتی آنها بخوری، بکوش شماره 
تلفن آنها را بگیری و به قدر کافی پیامک تبریک و تســلیت و جمالت 
مثبت برایشان بفرستی تا در ایام پیروزی آنها بتوانی جمله »به حمدا... که 

دعاها و تالش های ما نتیجه داد و حق به حق دار رسید« را بیان کنی.
ای صاحب فال ســعی کن از همیــن االن خلقیات، روحیات، عالئق و 
ســالئق نمایندگان بالقوه )کاندیداها( را کشف کنی تا در وقت حاجت 

خر مراد را به گوهر مقصود برسانی.
ای صاحب فال در پیشانی نوشــت تو طالعی بلند می بینم که خیلی زود 
پولی بزرگ به دســتت می رسد که اقســاط وام های پیشین را خواهی 
پرداخت، به این شرط که به دفتر کاندیدای پیروز بروی و حتی االمکان 
جوان نخبــه ای با یک طرح علمی نیازمند بودجه، یا تولیدکننده نیازمند 
ســرمایه در گردش، یا طرح ساخت سوله در بیابان های اطراف همدان 
با خود همراه بداری، باید توجه کنی که آن نماینده به چه چیزی عالقه 
دارد و همان را در کار خود لحاظ کنی، اگر آن فرد دغدغه فرهنگی دارد 
می توانی متنی غراء در باب بدبختی های اهل فرهنگ قرائت کنی، یا اگر 
طرف اهل ورزش است نبود زمین چمن در محالت را تکیه کالم خود 
قــرار دهی، خالصه این که رگ خواب طرف را بجنبان تا وام موردنظر 

فرا چنگ آید و بدهی های پیشین صاف گردد.
ای صاحــب فال اگر نماینده موردنظر فردی با داعیه عدالت و فقیرنواز 
بود، حتما توصیه نامه هایی مبنی بر نادرســتی سیستم بانکی و شبهه دار 
بودن سود وام بر ســین برنامه های دیدار خود افزون کن تا استمهال و 

بلکه اضمحالل بدهی خود را محقق سازی.
در پایان ای صاحب فال، شــگون نجوم را در ایــن ایام مقارنت ماه و 
ناهید به یاریت فــرا می خوانم و توصیه ای نهایــی دارم که دوای همه 
دردهاســت و آن این که به سبب سختی دست یافتن به همه کاندیداها، 
بهتر است یک دســت کت و شلوار برند ابتیاع کرده خود رأسا کاندیدا 
شوی، دل قوی دار و به میدان بیا که این بهترین راه برای شناساندن خود 

به مسئوالن آینده است.

رشد ورود گردشگر به کشور
 امسال نسبت به 10 ماهه گذشــته سال پیش 20 درصد رشد ورود 

گردشگر داشته ایم.
معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 
گفت: بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری که در پایان سال 201۹ 
میالدی منتشر شد یک میلیارد و 500 میلیون نفر گردشگر بین المللی در 

سال گذشته میالدی داشته ایم.
به گزارش فارس، ولی ا... تیموری اظهار کرد: این آمار نســبت به سال 
2018 نزدیک به 4 درصد رشــد داشته است و حدود 53 میلیون نفر به 

گردشگران بین المللی در سال 201۹ اضافه شده است.
وی یادآور شــد: در ماه های گذشــته اتفاقات خوبی برای کشــور ما و 
همین طور دنیا به واســطه ویروس کرونا شــکل نگرفته است و همین 
موضوع موجب کاهش گردشــگران در دنیا و به تبع آن در ایران شــده 
است. ولی در 10 ماهه امسال 7 میلیون و 870 هزار نفر گردشگر ورودی 
داشته ایم که به نسبت 10 ماهه گذشته سال پیش با توجه به مشکالتی که 

وجود داشت رشد 20 درصدی داشته ایم.
تیموری افزود:  در حال حاضر نسبت به 10 ماهه سال گذشته در کشورمان 
رشــد گردشگری محقق شده است و این نشان می دهد که ظرفیت های 

باالی گردشگری در کشور وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم. 
وی بیان داشت: متأسفانه رویدادهای تلخی که اتفاق می افتد جلوی رشد 
سریع گردشگری را می گیرد و در دنیا چنین اتفاقاتی تجربه شده است. 
تیموری با اشــاره به اینکه برآورد وزارت میراث فرهنگی این بود که در 
ســالجاری به 10 میلیون گردشگر می رسیم، گفت:  در روزهای ابتدایی 
ســال میالدی برای گردشــگران اروپایی و همینطــور عید بهاره چینی 
تدارکات مفصلی در کشورمان دیده بودیم و در این باره هم اطالع رسانی 
خوبی شــکل گرفته بود و در ۹ استان برنامه ریزی های الزم انجام شده 
بود ولی متأسفانه شــیوع ویروس کرونا موجب شد بخش عمده ای از 
تدابیر گردشگری ما محقق نشود. البته ما همچنان شاهد این هستیم که 

گردشگری نشاط الزم را دارد.

■ دوبیتی باباطاهر 
بدین بیخانمانی واکیان شم خدایا واکیان شم واکیان شم  

ته که از در برانی واکیان شم همه از در برانند سوته آیم  

■ حدیث:
امام علی)ع(:

آفت زندگی ، سوء تدبیر است .
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بخــش  بــه  متعلــق  گردشــگری  بخش هــای 
ــه   ــت وظیف ــوان دول ــا به عن ــت م ــی اس خصوص
ــم،  ــرای ســرمایه گذاری بسترســازی کنی ــم ب داری
ســرمایه گذار دیگــر نبایــد دولــت باشــد در 
نتیجــه بخــش خصوصــی بایــد فعــال و تقویــت 

ــود. ش
امــور  معاونــت ســرمایه گذاری و  سرپرســت 
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت  مجلــس 
و صنایع دســتی گفــت: مســئوالن بــه حــوزه 
و  مهــم  بخــش  یــک  به عنــوان  گردشــگری 
پیشــگام در توســعه اقتصــادی کشــور نــگاه 
ویــژه ای دارنــد، به طوری کــه در چنــد ســال 
ــم. ــش بودی ــن بخ ــد در ای ــاهد رش ــته ش گذش
بــه  گــزارش ایلنــا، ساســان تاجگــردون بــا 
ــه  ــا نیســت ک ــدان معن ــن ب ــه ای ــان اینکــه البت بی

ــه  ــت بلک ــده اس ــی نش ــن توجه ــر از ای پیش ت
ایــن توجــه را در بیانــات و اظهــارات قــوه مقننــه 
و مجریــه می تــوان به خوبــی دیــد، اضافــه کــرد: 
خوشــبختانه در دولــت تدبیــر و امیــد و به ویــژه 
ــن عرصــه  ــر مونســان وارد ای ــه دکت ــی ک از زمان
ــرای اجرایــی کــردن ایــن  ــژه ای ب ــگاه وی شــد، ن

ــت. ــگاه و هــدف شــکل گرف ن
در  رهبــری  معظــم  مقــام  کــرد:  اظهــار  وی 
ــت  ــگاه را تقوی ــن ن ــرر ای ــود مک ــدات خ تأکی
کردنــد، همچنیــن در احــکام باالدســتی مــا ماننــد 
ــم  ــوادی داری ــعه، م ــم توس ــه شش ــن برنام قوانی
ــرای دولــت به منظــور تقویــت  کــه الزاماتــی را ب

ــت. ــرده اس ــف ک ــش تعری ــن بخ ای
تاجگــردون تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط 
نامســاعد اقتصــادی کــه بخــش عمــده ای از 

ــای  ــن هزینه ه ــرای تأمی ــا ب ــکای م ــع قابل ات مناب
دولــت از بخــش نفــت و میعانــات گازی اســت 
ــا  ــی م ــع طبیع ــه مناب ــای ظالمان ــا تحریم ه ــا ب ام
ــم از  ــال می توانی ــا این ح ــت، ب ــروش نیس قابل ف
ــم. ــتفاده کنی ــت اس ــوان فرص ــد به عن ــن تهدی ای

مــا  تصمیم گیرنــدگان  نــگاه  افــزود:  وی 
ــوی  ــه سمت وس ــد ب ــی بای ــن مال ــرای تأمی ب
ــی از  ــه یک ــرود ک ــت ب ــر از نف ــری به غی دیگ
ظرفیت هــای مهــم توســعه در ایــن بخــش، 

گردشــگری اســت.
ظرفیت هــای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گردشــگری، میراث فرهنگــی و صنایع دســتی و 
شــرایط بســیار مســاعد مواهــب طبیعــی کشــور 
نشــان دهنده شــرایط مطلــوب بــرای تقویــت 
ــا  ــه م ــا آنچ ــرد: ام ــه ک ــت، اضاف ــگاه اس ــن ن ای

ــن  ــرمایه گذاری در ای ــت س ــم تقوی ــه  داری وظیف
ســت. بخش ها

سرپرســت معاونــت ســرمایه گذاری و امــور 
ــرای  ــی ب ــن مال ــوان اینکــه تأمی ــا عن ــس ب مجل
ــگری  ــش گردش ــای بخ ــردن حوزه ه ــال ک فع
جــزو اهــداف و وظیفــه دولــت نیســت و 
کنــد،  اقــدام  مجــزا  شــکل  بــه  نمی توانــد 
ــه  ــی ک ــش خصوص ــن بخ ــرد: بنابرای ــان ک بی
ــی در دســت خــود دارد، وارد  نقدینگــی فراوان
می شــود،  بخــش  ایــن  در  ســرمایه گذاری 
ــرمایه گذاران  ــه س ــتیم ک ــاهد هس ــن ش همچنی
خارجــی عالقه منــد بــه تأمیــن ســرمایه در 
ــرایط را  ــن ش ــف هســتند و ای ــای مختل قالب ه
ــد کــه ظرفیت هــای گردشــگری کشــور را  دارن

بــه بهره بــرداری برســانند.

 رونق اقتصادی در گرو ثبات سیاسی و اقتصادی 
جامعه اســت. رونق تولید از جمله شــاخصه های 
اصلی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشــور 

محسوب می شود. 
یازدهمین  کاندیــدای  طبی مســرور  حمیدرضــا 
دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی در حوزه 
انتخاباتــی همدان، فامنین و قهاونــد با عنوان این 
مطلب می گوید: ثبات و رونق اقتصاد، اشــتغال و 

تسهیل ازدواج جوانان را موجب می شود. 
وی کــه در ســوابقش عضویــت هیــأت علمی 
دانشــگاه آزاد اسالمی همدان را دارد، معتقد است: 
باتوجه به ناکارآمدی مجلس شــورای اسالمی در 
دوره های گذشــته، به ویژه مجلــس نهم و دهم، از 
حیث برنامه محوری و برخوردهای محلی گرایی که 
موجب ایجاد مشکالت زیادی گردیده است، باید 
با تدوین اهداف و برنامه ها براســاس ارزش های 
اسالمی و منویات رهبری از درون مجلس یازدهم 
بتواند چالش های اقتصادی را حل کند و الزمه این 
مهم یک دولت جوان و انقالبی با مدیریت جهادی 

است. 
این کاندیدای جــوان می گوید: نمایندگان مجلس 
حســاس ترین کار را در اداره امور مملکت برعهده 
دارند بنابراین کســانی باید به مجلس راه یابند که 
بتوانند مشکالت مردم را درک و برای برطرف کردن 

آنها راهکارهایی اجرایی ارائه دهند. 
وی همچنیــن تأکید کرد: اســتقالل اقتصادی با 
تأکیــد بر تولید انبــوه، ارتقــای کیفیت تولید، 
به انــدازه و  توزیــع عدالت محــور، مصــرف 
بدون اســراف، مناســبات خردمندانه مدیریتی 
)تولیــد، توزیــع، مصــرف(، صنعت محــوری 
سیاســت های  پویا،  و  اقتصــاد خردمندانــه  و 
دانش بنیان شــدن،  درونزایی،  مقاومتی،  اقتصاد 
مردمی شــدن اقتصاد و بهبود معیشت خانوارها 
آینده  برنامه ریزی های  اهــداف در  از مهمترین 

بود.  خواهد  من 
وی در ادامه یکی از راهکارهای ناجی اقتصاد محلی 
در همدان را توســعه صنعت گردشگری دانست و 
گفت: در صورت بهره برداری از زیرســاخت های 
موجود می توان با گردشگری تکاپویی چشم گیر را 

به اقتصاد محلی بخشید. 
طبی مســرور کاندیــدای حــوزه  انتخاباتــی همــدان 
و فامنیــن کــه پیشــنهاد تأســیس شــهرداری بافــت 
تاریخــی فرهنگــی شــهر همــدان را بــه شــهرداری 
ظرفیت هــای  شناســایی  اســت،  داده  ارائــه 
همــدان بــرای ســرمایه گذاری را مهــم دانســت و 
ــرای  ــه ای ب ــای منطق ــایی ظرفیت ه ــزود: شناس اف
مشــارکت فعــاالن اقتصــادی و ســرمایه گذاری 

ــعار  ــق ش ــادی، تحق ــد اقتص ــت و رش ــم اس مه
ســال و منویــات رهبــر معظــم انقــالب اســالمی 
در بخــش اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از تولیــد 

ــه همــراه دارد.  ــی را ب مل
وی بــا بیان اینکه بهبود فضای کســب و کار یکی 
از مهمترین شاخص های توسعه کشورها محسوب 
می شود، عنوان کرد: بخش خصوصی و سرمایه گذار 
نقش مؤثــری در امر اشــتغال و رونــق اقتصادی 
ایفــا می کنند و بر این اســاس بایــد زمینه حضور 

سرمایه گذار را فراهم کرد. 
خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاران  جــذب 
می توانــد زمینــه ای بــرای شــتاب و حرکــت 
ــکالت  ــع مش ــعه و رف ــوی توس ــه س ــریع ب س

ــودن  ــه فراهم ب ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک اقتصــادی باش
ــتا  ــن راس ــی رود در ای ــار م ــای الزم، انتظ زمینه ه

اقدامــات مناســب تری انجــام شــود. 
و  ظرفیــت  از  اســتفاده  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاران  منابــع 
بــرای تحقــق رشــد اقتصــادی، گفــت: تســهیل 
ــرمایه گذاری از  ــت س ــای امنی ــرایط و ارتق ش
ــرمایه  ــیل س ــه س ــت ک ــی اس ــای مهم مؤلفه ه

ــد.  ــرازیر می کن ــهر س ــتان و ش ــه اس را ب
حمیدرضــا طبی مســرور در پایــان گفــت: در 
ــد  ــویه را بای ــت دوس ــرمایه گذار منفع ــذب س ج
ــی و  ــع محل ــد جوام ــرا بای ــرار داد زی ــر ق مدنظ

ــد.  ــود ببرن ــذر س ــن رهگ ــرمایه گذار از ای س

معاون مطبوعاتی: 

باید میز مخاطب 
در رسانه ها ایجاد 
شود

 معــاون مطبوعاتــی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی جامعه رسانه ای کشور را جامعه ای زنده 
و پویــا توصیف کرد و در عین حال با اشــاره به 

اهمیت مسأله مخاطب شناسی در رسانه ها، افزود: 
باید میز مخاطب در رســانه ها ایجاد شود و تیتر 

یک رسانه از این طریق انتخاب شود.
به گزارش ایســنا خدادی اســالمی با اشــاره به 
حضور فعــال بانوان در رســانه ها گفت: حضور 
پررنگ بانوان در رســانه ها که شانه به شانه مردان 
چه در مباحث مدیریتی و چه خبرنگاری فعالیت 
دارند، از برکات انقالب و توسعه فضای رسانه ای 

در کشور است.
امروز شــمارِ خبرنــگاران خوِب  افزود:  وی 

خانــم با آقایــان برابــری می کند؛ امــا آنچه 
امــروز بیش از همه بــه آن نیاز داریم، خروج 
از فضای پوششــی رویدادهــا و پرداخت به 
ســوژه ها و حلقه های پنهان رویدادهاست. در 
باید به مســائل اساسی و  این ســوژه پردازی 

بپردازیم. جامعه  موردنیاز 
جامعه رسانه ای کشــور را جامعه ای زنده و پویا 
توصیــف کرد و در عین حال با اشــاره به اهمیت 
مسأله مخاطب شناسی در رسانه ها، افزود: باید میز 
مخاطب در رسانه ها ایجاد شود و تیتر یک رسانه 

از این طریق انتخاب شــود. دوران »فکر می کنم« 
تمام شــده و ما باید به ســفارش مــردم و نه به 

سفارش خودمان، خبر تهیه کنیم.
خــدادی بــا بیــان اینکــه ارزش انســان بــه 
ــاس  ــن ارزش را پ ــد ای ــا بای ــت اســت و م هوی
بداریــم، تصریــح کــرد: خداونــد قــدرت بشــر را 
ــت  ــه برک ــت را ب ــه نعم ــرار داده ک ــه ق این گون
ــت  ــی در قام ــت معنای ــن برک ــد، ای ــل کن تبدی
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــانیت دارد و م انس

ــیم. ــا برس ــن معن ــه ای ــد ب ــت بای برک

نگاه تصمیم گیرندگان باید به سمت  گردشگری برود

اولویت حمیدرضا طبی مسرور

 ثبات رونق اقتصاد ،اشتغال وتسهیل ازدواج جوانان
■ کاندیدای حوزه  انتخاباتی همدان و فامنین ■ توسعه گردشگری ناجی اقتصاد همدان 


