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تحكيم وحدت براى انتخابات
 1- چند ســالى اســت كه بدخواهان ايران بــه صورت جدى 
توطئه هاى آشــكار و اعالم شده اى را براى مشكل سازى در كشور و 
بازداشــتن ايران از پيشرفت و اقتدار اجرا مى كنند و در اين پروژه ها 
بسيار شفاف دشمنى خود را اعالم و ابايى از مشخص شدن رد پاى 

خود ندارند. 
در واقع اعالم دشمنى آشكار و اقدام بدون محافظه كارى و احتياط، 
ويژگى توطئه هاى اين سالهاى دشمنان و بدخواهان ملت ايران است. 
2- روى كار آمدن ترامپ با پيوندهاى عميق صهيونيســتى در كاخ 
ســفيد آغاز دور جديدى از دشمنى آمريكا با ملت ايران بود كه اين 
دشمنى در تحريم حداكثرى، فشار اقتصادى و جنگ اقتصادى، ترور 
خدمتگــزاران واقعى ملت ايران و تالش براى ايجاد فتنه منطقه اى و 

توطئه هاى ديگر نمايان شد. 
البتــه تمامى اين توطئه ها با نتيجه دلخــواه براى آمريكا همراه نبوده 
اســت و برنامه زمان بندى آنهــا براى حصول بــه نتيجه اصلى كه 
وابستگى مجدد كشور است، با تأخير طوالنى مواجه شده و شكست 

خورده است. 
3- در منطقه، عربســتان و رژيم صهيونيستى دنباله رو سياست هاى 
خصمانــه آمريــكا بر ضد مردم ايران هســتند. دشــمنى هاى رژيم 
صهيونيســتى كه از گذشــته با ملت مســلمان ايران آشكار بوده و 
عربســتان هم در دوران جديد پادشــاهى اين كشــور با وليعهدى 
تروريست، دشــمنى خود با ملت ايران را آشكار كرده و آشكارا به 

دشمنى با ملت ايران مى پردازد. 
اوج اين دشــمنى در همراهى با آمريكا در ترور ســردار سليمانى و 
همچنيــن تحريم ملت ايران با جبران كاهش نفت تحريمى ايران در 

بازار با توليد بيشتر بود. 
4- آمريكا و متحدان اروپايى و منطقه اى اين ابرقدرت پوشالى هدف 
تمام دشمنى ها را در مرحله نخست فاصله انداختن بين مردم با هم و 

با حاكميت در ايران تعريف و اعالم كرده اند. 
آنها با تاكتيك حمايت از اغتشاشگران و ايجاد اغتشاش و دامن زدن 
به آشــوب با بهره گرفتن از عناصر خودفروخته و منافق، سعى دارند 
وجود 2 دستگى در ملت ايران نسبت به انقالب را القا و ملت ايران 

را ملتى خروج كرده بر آرمان هاى انقالب خود معرفى كنند. 
5- در ســال هاى گذشــته برنامه ريزى و توطئه دشمنان براى ايجاد 
آشــوب در ايران به فصل رســيده و آنها از تابســتان داغ به پاييز و 
زمســتان داغ مى رســند و براى هر فصل برنامه آشوب و اغتشاش 
دارند كه البته در اجراى آنها ناكام هســتند و در موارد بلوا و آشوب، 

ناشيگرى و بهانه دادن از داخل انجام شده است. 
در قضيه بنزين و حادثه سقوط هواپيماى اوكراينى و شهادت جمعى 
از هموطنان، مشخص شد كه دشــمنان چگونه براى سوار شدن به 
موج اعتــراض به حق مردم بهانه دارند و چه برنامه ســنگينى براى 

آشوب سازى و اغتشاش در سال انتخابات داشته اند. 
6- شــهادت سردار ســليمانى توسط دولت تروريســت آمريكا و 
تشــييع با شكوه شــهداى اين حادثه تروريســتى در ايران و عراق 
كه بــه نوعى قدردانى مردم ايران و منطقه از مبارزان خط نخســت 
جنگ با تروريســم پرورش يافته آمريكا و متحدان منطقه اى وى بود 
در كنار هدف قــرار دادن پايگاه هاى تروريســتى آمريكا در منطقه 
با موشــك هاى ايرانى به خوبى پيام وحدت ملــت و نفرت آنها از 

تروريست هاى آمريكايى را به جهان مخابره كرد. 
اين اقدامات نشــان داد كه ملت ايران راه و منش سردار سليمانى در 
مبارزه با تروريسم دولتى و رژيم صهيونيستى را با قدردانى از وى با 

تشييعى بى نظير تأييد مى كند و بر ادامه اين مسير تأكيد دارد. 
7- در چنين شــرايط و وضعيتى كه دشــمنى هاى آمريكا و متحدان 
سســت بنيان منطقه اى و اروپايى اين كشــور افزايش يافته و آنها از 
تحريم دارو و غذا به عنوان اقدامى تروريستى بر ضد همه مردم ايران 
هم براى افزايش فشــار، ابايى ندارند، 22 بهمن امسال فرصتى است 
تــا بار ديگر مردم ايران حمايت خــود از نظام را با نمايش وحدت 
بى نظير خود در برابر دشــمن به جهانيان اعالم و با تحكيم وحدت 
براى مشاركت فعاالنه و آگاهانه در انتخاباتى كه خود صحنه حضور 

وحدت آفرين ديگرى است، اقدام كنند. 
با توجه به دشمنى هاى آشكار آمريكا و اذناب اين كشور، مردم ايران 
كه با هوشيارى در تشييع باشكوه و بى نظير شهداى مقاومت شركت 
كــرده و پس از آشــوب هاى به ظاهر اعتراضى با موضوع ســقوط 
هواپيماى اوكراينى، حماســه حضور در نماز جمعه به امامت رهبر 
انقالب را خلق كردند در ادامه اين حضورها و حمايت هاى خود از 
انقالب اسالمى در 22 بهمن با حضور حماسى در راهپيمايى، زمينه 
حماسه 2 اســفند را فراهم كرده و بنيان مشاركتى وحدت آفرين در 
انتخابــات را خواهند نهاد تا باز ناكامى دشــمنان از تفرقه افكنى در 

ايران مشهود باشد. 

 شهردارى اداره محيط زيست راه اندازى كند
 باتوجه به اهميت مســائل زيســت محيطى، شــهردارى بايد اداره 

محيط زيست راه اندازى كند.
رئيس كميسيون خدمات شهرى شــوراى اسالمى شهر همدان گفت: 
شــهردارى در امور مرتبط با محيط زيســت كم توجه است و انتظار ما 

فعال سازى اين حوزه است.
على فتحى در كميســيون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر همدان 
اظهار كرد : متأسفانه محيط زيســت شهردارى همدان تعطيل است در 

حالى كه بايد داراى واحد مستقل در اين حوزه باشد.
رئيس كميســيون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر همدان با تأكيد 
بر اينكه كميته محيط زيست شهردارى بايد به اداره محيط زيست تبديل 
شــود، افزود: مى طلبــد در اين زمينه اقدامــات الزم صورت بپذيرد و 
چارت تشــكيالتى اين اداره نيز ضمن افزايــش نيروهاى تخصصى، 

تقويت شود.
وى با بيان اينكه همدان جزو معدود شهرهاى كشور است كه هر شب 
حمل زباله دارد، گفت: اين موضوع موجب افزايش هزينه هاى خدمات 
شهرى شده در حالى كه اگر يك روز درميان انجام شود، كاهش هزينه ها 

را به دنبال خواهد داشت.
حــوزه  در  شــهردارى  كمرنــگ  فعاليــت  افــزود:  فتحــى 
محيط زيســت نشــان از كــم كارى مديريــت شــهرى اســت و 
ــه  ــرده ك ــل ك ــف عم ــوزه ضعي ــن ح ــز در اي ــورا ني ــه ش البت
ــاى  ــداف و برنامه ه ــت اه ــا جدي ــاى الزم ب ــا بازنگرى ه ــد ب باي

اثرگــذار را دنبــال كنيــم.
وى گفــت: فعاليــت انجمن هــا و تشــكل  هاى مردمــى شــعارى 
ــدم  ــه پيش ق ــاى خيرخواهان ــيارى از كاره ــواره در بس ــوده و هم نب

ــتند. هس

ساختمان دادگسترى 
به نام شهيد سليمانى مزين شد

مهدى ناصرنژاد »
 مقــام معظــم رهبرى حضــرت آيت ا... 
خامنه اى عيد نوروز گذشــته، سال 1398 را 
با عنوان «رونق توليــد» نام گذارى كرده اند و 
در اين ارتباط در همان پيام نوروزى خويش 
به تمام مديران باالدستى و پايين دستى كشور 
توصيه فرمودند تا با استفاده از تمام اختيارات 
خود هر مانعى از سر راه رونق توليد برداشته 
شــود و در كنار آن كارفرمايــان و صاحبان 
مشــاغل و كارخانجات نيز براى رونق توليد 
خود كارگران و زحمت كشان عرصه هاى كار 

و توليد را تشويق و ترغيب نمايند.
ســال 1398 در حالــى به مــاه پايانى خود 
رسيده اســت كه در رســانه ها و مطبوعات 
گوناگون كشورمان تا اين برهه از سال، اخبار 
و گزارش هــاى دلگرم كننــده اى از قدم هاى 
احتمالى براى تحقــق توصيه راهبردى رونق 
توليد توســط مقــام معظم رهبــرى ديده يا 
خوانده و يا نوشــته نشده اســت. فراموش 
نكنيم، استراتژى رونق توليد در جامعه ايران 
تنها براى تأمين نيازهاى داخلى و ســيركردن 
مــردم خودمــان در برابر تحريم ها نيســت. 
رونق توليد يعنى مــا دامنه تالش و ابتكار و 
نوآورى و ايثار خويش را آنچنان گســترش 
بدهيــم تا بلكه بازارهاى جهانى را نيز متوجه 
اراده و كيفيت و آمــاده مصرف بودن كاالها 
و توليدات خودمان بســازيم، بهتر بگويم در 

جهان ما هم اينك بسيارى كشورها هم هستند 
كه با توجه به بســيارى مؤلفه هاى فرهنگى و 
اعتقادى و عادت هاى غذايى، خيلى كاالها را 
فقط براى صــادرات و بازاريابى هاى جهانى 
توليد مى كنند بســيار هم موفق هستند چون 
هم از منابع كافى بهره مى برند و هم توليدات 
به مراتب ارزان ترى به دســت مى آورند و هم 
پشتوانه ارزى قابل اعتنايى كسب مى كنند كه 
براى توســعه خطوط توليد و توسعه اشتغال 
بســيار به كار آنها مى آيد. متأسفانه در جامعه 
ما برخــى ديدگاه ها و نگرش هاى اشــتباه و 
غرض ورزانه و ســليقه ها حتى بين مسئوالن 
و مديران تصميم ســاز وجود دارد كه نه تنها 
بــه رونق توليد و رفــع نيازهاى داخلى هيچ 
كمك نمى كند و ترمز دســتى مى شود، بلكه 
مانع صادرات هم هســت و صدها كارگر و 
نان آور خانــوار را تهديد بــه تعديل نيروى 
كارخانــه و بيكارى و افزودن به بدبختى هاى 

جامعه مى سازد.
 كمــى هم روشــن تر در اين بــاره بگوييم و 
بنويســيم نمونه چنين غلط روى ها و تأســى 
وارونــه از قوانين و تعبيــر خودخواهانه از 
قوانين و در مواردى نگرش هاى تبعيض آلود 
و تالفى جويانه، باليى اســت كه بيخ گوش 
ما و در همين كارخانــه قديمى خوش نوش 

همدان اتفاق افتاده آمده است.
نگارنده اين يادداشــت فقــط يكبار و آن هم 

ســال 1361 بــراى انجام مصاحبــه و تهيه 
گــزارش از فعاليت هــاى خوش نوش كه آن 
زمان نام ديگرى داشت به اين كارخانه از ايرنا 
اعزام شــده ام و پس از آن نيز به دليل انتقال و 
انجام مأموريت ها در استان هاى ديگر و خارج 
از كشــور از اوضاع و احــوال اين كارخانه 
بى خبر بودم اما به تازگى موضوعى در ارتباط 
با مشــكالت اين كارخانه به گوشم رسيد كه 
تنم را به لرزه انداخت. شــنيدم مديران فعلى  
اين كارخانــه در حال حاضر فقط براى حفظ 
اشتغال حدود 100 نفر از كارگران و كاركنان 
باقى مانــده خود كارخانه را به نحوى روى پا 
نگه داشته اند و در يك شيفت كارى به زحمت 

قادر به دخل وخرج هاى خود هستند. 
شنيده ام مديران اين كارخانه به هر نحو ممكن 
سعى داشته اند حقوق و مزاياى كارگران خود 
را ســر ماه و حداقل بــا تأخيرهاى موردى 
پرداخــت نمايند و اما شــنيده ام كــه موانع 
كوتاه بينانه اى بر ســر راه «رونــق توليد» اين 
كارخانه كــه از معدود واحدهــاى توليدى 
اشتغال آور در همدان و استان به شمار مى آيد 
وجــود دارد و به نحوى مديــران بيچاره اين 
واحد كارگرى، دارند گوش مالى مى شوند و 
ممانعت از تمديــد كارت بازرگانى نمى دانم 
كدام مدير كارخانه توســط اتــاق بازرگانى 
همدان، موجب شــده اســت تــا برنامه هاى 
به زحمت صادراتى شــده كارخانه ابتر شــود 

و از كار بيفتــد. شــنيده ام مديــران كارخانه 
خوش نــوش همدان به شــدت دنبال تمديد 
كارت بازرگانى خود براى راه اندازى خطوط 
افزايش توليــد و احياى شــيفت هاى كارى 
معطل مانده هســتند امــا به دليل  هاى واهى 
قادر به اين كار نيســتند. عقل سليم مى گويد، 
گيريــم كه هر كارخانه اى در شــرايط كنونى 
كشورمان درگير مشــكالت حقوقى و مالى 
باشد، اما وظيفه مسئوالن دلسوز و عاقل اين 
اســت كه به هر طريق ممكــن موانع موجود 
را از ســر راه برداشته و ده ها كارگر را از بيم 
بيكارى نجات دهند. اگر كارخانه اى به حق يا 
به اشــتباه مقروض تلقى مى شود، بايد كمك 
كــرد تا رونق بگيــرد و درآمد حاصل كند و 
بدهكارى هاى احتمالــى خويش را صاف و 

صوف نمايد.
عقل ســليم مى گويد مردم مــا در همدان و 
استان چنانچه در شــرايط فعلى دهانشان به 
نوشــابه هم نرســد اتفاقى نمى افتد، اما اين 
محصول در بازارهــاى جهانى و حداقل در 
كشورهاى همسايه براى كشور و براى استان 
و براى «رونق توليد» كارخانه ارزآور خواهد 
بــود و زمينه  روانى هم بــراى حل معضل و 
مشكالت ديگر فراهم مى شــود. امروز كليد 
رونق توليدى كشــورمان در دســت مديران 
آينده نگــر شــجاع و كاربلد اســت، در غير 

اين صورت اميدى به سحر نيست.

1- بازگشــت داوطلبان رد صالحيت شده به انتخابات همچنان ادامه 
دارد. گويا گروهى از داوطلبان با ارائه اســناد جديد توانسته اند تاييد 
صالحيت دريافت كنند. گفتنى اســت بازگشت رد صالحيت شده ها 
در دقايق آخر سازماندهى انتخاباتى ستاد به هم خورده آنها را با مشكل 

مواجه مى كند.
2- يكــى از داوطلبان انتخاباتى مجلس  در رزن  در تهران هم رقابت 
انتخاباتى خواهد داشت. گويا اين داوطلب در تهران براى حضور در 
مجلس خبرگان رقابت خواهد كرد. گفتنى اســت مباحثى نيز درباره 
تغيير حوزه انتخابيه اين داوطلب از رزن به بزرگترين شهرستان استان 

مطرح است.
3- برخى داوطلبان پس از رد صالحيت از دســترس خارج شده اند. 
گويا اين داوطلبان حوصلــه توضيح درباره داليل رد صالحيت براى 
تماس گيرندگان يــا تمايل به رايزنى با ديگــر داوطلبان براى اعالم 
حمايت ندارند. گفتنى است اين دسته از داوطلبان معموال مسافرت را 

بهانه اى براى از دسترس خارج شدن بيان مى كنند.
4-بازار خودرو بدون نظارت رها شده است. گويا در اين بى نظارتى 
قيمت خودرو بازهم ترمز بريده است. گفتنى است فاصله زياد قيمت 
بازار و كارخانه و خلف وعده خودروسازان در تحويل خودرو ، زمينه 

فساد در اين بازار را فراهم كرده است.
5- عكس يادگارى با داور دربى مد اينستاگرامى استان تا قبل از بازى 
دربى بوده است. گويا اينستابازهاى استان  داورى دكتر بيژن حيدرى 
در دربى را بهانه اى براى نمايش دوســتى خود با اين شخصيت كرده 
اند. گفتنى اســت نمايش عكس با شــخصيت ها و موثرين جامعه از 

اقدامات الزم براى فعاليت در اينستاگرام شده است!
6- كانديداى جديد به جمع  كانديداهاى اســتان اضافه شــده است.

گويــا يكى از كانديداها از حوزه انتخابيه بيجار به همدان تغيير حوزه 
داده اســت.اين كانديداى شاغل در استان همدان فعاليت خود را آغاز 

كرده است.

 هم زمان بــا روزهاى دهه فجــر و ايام 
اربعين شــهادت ســرباز واليت و فرمانده 
ســپاهيان مدافع حرم شهيد ســپهبد حاج 
باحضور  بزرگداشتى  مراسم  سليمانى  قاسم 
قضايى، كشــورى، ادارى و اقشار  مقامات 
مختلف مردم در ساختمان جديد دادگسترى 

همدان برگزار شد.
نجف اشرف  قرارگاه  فرمانده  مراسم  اين  در 
با بيان اينكه همدان از استان هاى تأثير گذار 
در دفــاع از حرمين بود، گفــت: جنگ در 
سوريه و يمن به طور قطع سخت تر از جنگ 
ايران با عراق بود زيرا رزمنده هاى ما نه زبان 
مشــتركى باهم داشــتند و نه در جغرافيايى 
مى جنگيدند كه با آن آشــنا باشند بلكه تنها 
اعتقاد و ايمان مشــترك آن ها به مبارزه عليه 
ظلم بود كه توانســت آن هــا را با يكديگر 
هم قســم كند تا به پيروزى حق عليه باطل 

منجر شود.
محمد نظر عظيمى با اشاره به اهميت تقويت 
روحيه مقاومت در ملت خاطرنشــان كرد: 
اگر اين روحيه مقاومت وجود نداشته باشد 
بايد نگران اين باشــيم كه آمريكا در جنگ 
روانى عليه ما موفق شــود اما اگر بتوانيم در 
فرهنگ سازى  مقاومت  و  ايســتادگى  جبهه 

كنيم اين موضوع جاى نگرانى ندارد.
وى با اشاره به اينكه رزمندگان ايرانى عامل 
روحيه بخشى و اعتماد ديگر نيرو ها از ساير 
كشــورها در جبهه مقاومــت بودند، عنوان 
كرد: گردان هايى كه از بقيه كشــور ها براى 
دفــاع از حرمين مى آمدنــد زمانى كه حتى 
يك نفــر از رزمنده هاى ايرانى ما را در كنار 
خود داشتند حس امنيت و آرامش را به طور 

ملموس مى توانستيم در آن ها ببينيم.
وى بــا بيــان اينكــه دشــمن از ســردار 
ــرد:  ــد ك ــت، تأكي ــه داش ــليمانى واهم س
و  اطالعــات  ســنگين ترين  آمريــكا 
عمليــات را در مقابــل كشــور و دولــت 
ــرور شــهيد  ــا ت ــا ب ــه كار گرفــت ت ــران ب اي
ســليمانى بــه نــگاه كوته بيــن خــود در 
به وجــود  هرج ومــرج  ايرانــى  جامعــه 
ــر  ــر رهب ــدا و تدبي ــارى خ ــا به ي آورد، ام
در كنــار حمايــت مــردم مــا شــاهد موجــى 
ــك  ــه هري ــم ك ــد بودي ــل هاى جدي از نس
ــد. ــليمانى مى دان ــم س ــك قاس ــود را ي خ

عظيمى با بيان اينكه ملت قهرمان ما به عنوان 
ملتى ســرافراز از ابتداى انقالب و در مسير 
پيروزى و مبارزه با مستكبرين با اخالص و 
صداقت در همه صحنه ها باحضور پرشــور 
خود دشــمنان را خــوار و ضعيف كردند، 

عنوان كرد: كســى تصور مى كرد ميليون ها 
نفر انســان هايى كه بخش عظيمى از آنها از 
نزديك حاج قاســم را نديده بودند اين گونه 
متأسف شوند و مخلصانه حماسه خلق كنند 
و به ميدان بيايند و دشــمن را از اين حضور 

زمين گير كنند.
فرمانده قرارگاه منطقه اى نجف اشــرف اين 
حركت عظيــم ملت قهرمــان را در تعيين 
و  دانســت  تأثيرگذار  دشــمن  راهبردهاى 
گفت: وقتى دشمنان ملت ما اين حركت را 
مشــاهده مى كنند كه در سراسر دنيا پيروان 
صراط مســتقيم و راه نورانى شــهدا با همه 
وجود به ميدان مى آيند و حماســه مى آفريند 
و قطعا در راهبرد آنهــا براى مقابله با ملت 

قهرمان ما تأثيرگذار است.
وى گفت: زمانى در اين كشور همه منابع در 
اختيار آمريكايى هاى جنايتكار بود و اجازه 
رشــد به اين ملت را ندادنــد و ملت ما در 
سطح پايينى به عنوان يك برده خود را تحت 
استكبار قرار داده بود اما امروز فرزندان اين 
ملت به عنوان من ينتظر حماسه ها مى آفرينند.

عظيمى افزود: امروز در صحنه هاى مختلف 
علمى، علــوم دفاعى فرزنــدان قهرمان ما 
به عنوان سربازان در ركاب رهبرى موشك ها 
را خودشــان طراحى مى كنند و مى ســازند 
و به دســتور رهبر بر ســر جنايتكاران فرود 

مى آورند.
رئيس كل دادگســترى اســتان همدان نيز 
در اين مراســم ضمن گراميداشــت ايام ا... 
دهه فجر و ياد و خاطره ســردار ســليمانى 

و هم رزمانــش اظهاركرد: امــام راحل( ره) 
با انقــالب الهى و مكتبى ســرنگون كردن 
طاغوت و اســتكبار مسير عزت و سربلندى 
را به جهان بشريت نشان داد و نسلى مجاهد 
و بصير را پرورش داد كه ســردار سليمانى 
به عنــوان يكى از شــاگردان ايــن مكتب 
به درجه اى از اخالق و معرفت دينى رســيد 

كه خود صاحب مكتب شد و بى ترديد نسل 
آينده نسل شهيد سليمانى ها خواهد بود.

محمد رضا عدالتخواه با اشاره به فرمايشات 
مقام معظم رهبرى كه ســردار ســليمانى را 
به عنوان شخصيتى ايمانى توأم با عمل صالح 
توصيــف نمودند، بيان كــرد: ايمان و عمل 

صالح موجب آن شد كه خداوند محبوبيت 
اين شــهيد را هم در زمان حيات و هم در 
زمان شــهادت و پس از آن در قلوب آحاد 

مردم قرار دهد.
وى با اشاره به بهره بردارى ساختمان جديد 
دادگســترى كل اســتان همدان اظهار كرد: 
شــروع تالش جبهه حــق و عدالت در اين 
ســاختمان كــه در روز آغازيــن متبرك به 
مراسم اربعين شهادت ســردار دل ها است 
مفتخريــم تا براى زنده نگهداشــتن روحيه 
جهادى و مقاومت اســالمى مزيــن به نام 

سردار شهيد حاج قاسم سليمانى گرديد.
برقرارى عدالــت را از شــيرين ترين امور 
جامعه دانست و با توصيه به صبر و شكيبايى 
در قضاوت افزود: صبر و شــكيبايى را در 
اجراى عدالت سرلوحه كار خود قرار دهيد 
و با تأمل و خويشتن دارى از اجرى نيكو در 

كار خود بهره مند شويد.
در بخــش ديگرى از ســخنان خود به لزوم 
وجود تعامل بين دســتگاه ها اشــاره كرد و 
گفت: تفكيك قوا در قانون اساسى به معناى 
عــدم تعامل بين قوا نيســت بلكه به منظور 
تفكيك وظايف و ضابطه مند كردن امورات 

تبيين شده است. 
گفتنى اســت در پايان اين مراســم ســردر 
ســاختمان جديد دادگسترى اســتان با نام 
ســپهبد حاج قاســم ســليمانى رونمايى و 
پرده بردارى شــد و گردان امام حسن مجتبى 
نيز  استان  دادگسترى  رئيس كل  به فرماندهى 

عضو گيرى خود را شروع كرد.

اتاق قرنطينه كروناويروس نداريم
 خوشبختانه تاكنون هيچ مورد مشكوكى از كروناويروس در استان 

همدان مشاهده نشده است.
معاون فنى معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا در گفت وگو 
با ايسنا، اظهار كرد: همه بخش ها و اتاق هاى بيمارستانى مجهز به اتاق 
ايزوله هستند كه بيماران عفونى و افرادى كه داراى بيمارى هاى مسرى 
هستند، در آنجا نگهدارى مى شوند اما در بيمارستان هاى استان، اتاقى با 

عنوان قرنطينه وجود ندارد.
علــى عطائيان گفت: درصــورت وجود هرگونه مورد مشــكوكى از 
كروناويروس، در ابتدا دانشــگاه علوم پزشــكى ابن ســينا از آن مطلع 

مى شود كه تاكنون همچنين موردى گزارش نشده است. 
معاون فنى معاونت بهداشــت دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا در پايان 
از مردم خواســت به شــايعات فضاى مجازى در زمينه بيمارى كرونا 

توجه نكنند.

با چشم خواندن و با دست راندن توليد رونق نمى گيرد
يادداشت 

شروع تالش جبهه حق و 
ساختمان  اين  در  عدالت 
كه در روز آغازين متبرك 
به مراسم اربعين شهادت 
اســت  دل ها  ســردار 
مفتخريم تــا براى زنده 
نگهداشتن روحيه جهادى 
مزين  اسالمى  مقاومت  و 
به نام سردار شهيد حاج 

قاسم سليمانى گرديد

فرماندار: 
همدان آماده مقابله با ويروس كرونا است

 هرچند تاكنون هيچ مــوردى از ابتالى افراد به ويروس كرونا در 
اين شهرســتان و استان ديده نشده، اما آمادگى الزم براى مقابله با اين 

بيمارى ايجاد شده است.
فرماندار همدان بــا بيان اينكه مردم از بابت ويــروس كرونا نگرانى 
نداشته باشند و به اخبار دروغ از فضاهاى مختلف توجه نكنند، اظهار 
كرد: شهروندان بايد اطالعات و اخبار مربوط به ويروس اين بيمارى 
را از منابع تأييدشده وزارت بهداشــت و دانشگاه هاى علوم پزشكى 

دريافت و پيگيرى كنند.
حسين افشارى با اشــاره به كسب آمادگى الزم همدان براى مقابله با 
اين ويروس درصورت مشــاهده احتمالى، به ايرنا گفت: 2 بيمارستان 
سينا و بعثت همدان براى مقابله با هرگونه خطرات احتمالى ويروس 

كرونا تجهيز شده اند.
وى با بيان اينكه بيماران مشــكوك درصورت شناسايى در بخش هاى 
عادى بســترى نمى شوند، خاطرنشــان كرد: هم اينك در سطح استان 
به اندازه يك بيمارســتان 100 تختخوابى براى مقابله با اين ويروس 

آمادگى ايجاد شده است.
ويروس كرونا اواخر ســال گذشــته ميالدى در بازار غذاهاى دريايى 
در شــهر «ووهان» واقع در اســتان «هوبى» در مركز چين كه به طور 
غيرقانونى حيوانات وحشى مى فروخت، سرچشمه گرفته است اكنون 
عالوه بر 30 اســتان و منطقه چين، به 14 كشور ديگر ازجمله اياالت 
متحده آمريكا، اســتراليا، تايلند، كره جنوبى، ژاپن، كانادا و فرانسه هم 

گسترش يافته است.
اين ويروس كه از خانواده «ويروس كرونا» شــناخته شده است دوره 
نهفته نســبتا طوالنى از چند روز تا 2 هفته دارد و همين موجب شده 
اســت تا زمانى كه عاليمى چون تب و تنگى نفس در مبتاليان بروز 
نكند از آن آگاهى ندارند و ضرورتى براى رفتن به بيمارستان نمى بينند.
تاكنون 6 نمونه از ويروس كرونا در جهان كشــف شده و با اين مورد 
جديد تعداد آن به 7 مورد رســيده اســت، اين ويروس جزو خانواده 
بزرگى از ويروس هاست كه از ويروس سرماخوردگى معمولى تا عامل 

بيمارى سارس را شامل مى شود.

يك  هزار و 765 دانش آموز همدانى
 به اردوى راهيان نور اعزام شدند

 يك  هزار و 765 دانش آموز پســر پايه دهم تحصيلى از اين استان 
به مناطق عملياتى جنوب كشور اعزام مى شوند.

مدير اردويى، راهيان نور و گردشــگرى سپاه انصارالحسين(ع) استان 
همدان گفت: اعزام 3 هزار و 500 دانش آموز به مناطق عملياتى جنوب 
كشــور از 30 دى امسال آغاز شده و آنها در قالب كاروان هاى 250 تا 

300 نفره به اين مناطق عزيمت مى كنند.
مهدى بابايى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: عالوه بر اعزام اين گروه تا 
پايان بهمن سالجارى نيز 4 كاروان ديگر به تعداد يك هزار و 235 نفر 

در مناطق جنگى حضور مى يابند.
وى بيان كــرد: دانش آموزان به مدت 3 روز در منطقه عملياتى جنوب 
كشور حضور دارند و در روز نخست به مشاهده يك رزمايش نمايشى 

در اردوگاه مى نشينند.
بابايــى گفت: حضــور در منطقه عملياتى والفجــر 8 در اروند كنار، 
بازديد از يادمان علقمه در منطقه عملياتى كربالى 4 خرمشهر، يادمان 
شلمچه در منطقه عملياتى كربالى 5 و زيارت معراج الشهدا در اهواز 

از برنامه هاى دومين روز كاروان راهيان نور است.
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دوخت مانتوى اجتماعى در نمايشگاه 
پوشاك همدان 

شــركت  مديرعامــل   
نمايشــگاه هاى بين المللى استان 
نمايشــگاه  برگزارى  از  همدان 
تخصصــى پوشــاك و كيف و 

كفش در همدان خبر داد.
حميد گلى پــور با بيــان اينكه 
تخصصى  نمايشــگاه  ششمين 
پوشــاك، كيــف و كفــش از 
تاريــخ 20 تا 25 بهمن در محل 
نمايشــگاه هاى بين المللى استان 

همدان برگزار خواهد شــد، افزود: اين عنوان نمايشگاهى در فضايى 
افزون بر 5 هزار مترمربع و در 3 سالن ابن سينا، الوند و هگمتانه شركت 

نمايشگاه هاى استان برپا مى شود.
وى اضافه كرد: تعداد 100 مشــاركت كننده از اســتان هاى خراســان 
رضوى، مركزى، اصفهان، تهران، همدان و ... در اين نمايشگاه حضور 
دارنــد و در زمينه پوشــاك، كيف و كفش به ارائــه كاال و خدمات 
مى پردازند. گلى پور تنوع شــركت كنندگان در اين دوره را از محاسن 
اين نمايشــگاه دانست و يادآور شــد: تنوع شركت كنندگان مى تواند 
پاسخگوى تمامى ساليق در زمينه هاى پوشاك و كيف و كفش باشد.

وى خاطرنشــان كرد: در روز نخست اين نمايشــگاه و با همكارى 
امور بانــوان اســتاندارى، اداره كل آموزش فنى و حرفه اى، ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه هاى فروشندگان پوشاك، خياطان و 
توليدكنندگان پوشاك، كيف و كفش و ديگر دستگاه هاى مرتبط استان، 
مســابقات آزاد مهارت اســتانى با موضوع طراحى و دوخت مانتوى 

اجتماعى و همچنين كارگروه پوشاك استان برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى شــركت نمايشــگاه هاى بين المللى استان 
همدان، نمايشگاه تخصصى پوشــاك، كيف و كفش همدان هر روز 
از ســاعت 15 تا 20:30 دقيقه و در روز جمعه از ساعت 10 تا 20:30

دقيقه پذيراى مخاطبان خواهد بود.

كشف 2 تن ماهى فاسد در رزن
 فرمانده انتظامى شهرستان رزن از كشف 2 تن ماهى فاسد و غيربهداشتى 

در اين شهرستان خبر داد.
على زنگنه در تشــريح اين خبر گفت: مأموران يگان امداد شهرستان رزن 
حين كنترل محورهاى مواصالتى به يك دستگاه خودروى نيسان مشكوك 

شده و آن را متوقف كردند.
وى افزود: در بازرســى از اين خودرو، 2 تن ماهى فاســد و غيربهداشتى 
كشــف و يك متهم در اين زمينه با تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى 

شد.زنگنه با بيان اينكه براســاس نظر كارشناسان ارزش كاالى كشف شده 
600 ميليون ريال برآورد شــده، از شــهروندان درخواست كرد درصورت 

مشاهده موارد مشكوك با مركز فوريت هاى پليسى 110 تماس بگيرند.
كشف بيش از 26 تن شكر قاچاق در همدان

فرمانده انتظامى اســتان همدان نيز از كشــف 26 تن و 900 كيلوگرم شكر 
قاچاق و فاقد مجوز به ارزش يك ميليارد و 200 ميليون ريال در اين استان 

خبر داد.
بخشــعلى كامرانى صالح در تشــريح اين خبر گفت: شب گذشته مأموران 
مبــارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى اســتان، حين كنترل خودروهاى 

عبورى در ايست و بازرسى شهيد زارعى به يك دستگاه كاميون كشنده بنز 
كه از طريق محورهاى مواصالتى اســتان همدان، به مقصد تهران در حال 

حركت بود، مشكوك شدند.
وى افزود: خودرو مذكور توقيف و در بازرســى از آن 26 تن و 900 كيلو 
گرم شــكر قاچاق و فاقد مجوز كشف شد كه برابر نظر كارشناسان، ارزش 

آن يك ميليارد و 200 ميليون ريال برآورد شده است.
فرمانده انتظامى اســتان همدان در پايان با اشــاره به اينكه پرونده متهم در 
تعزيرات حكومتى در حال رســيدگى است، گفت: مبارزه با قاچاق كاال و 

ارز، وظيفه ملى است و همه بايد براى ريشه كنى اين معضل تالش كنند.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(نوبت دوم)(نوبت دوم)

مجمع عمومى عادى و فوق العاده 

انجمن صنفى كارفرمائى شركت هاى آبيارى استان همدان

بدينوسيله از شما دعوت مى گردد در جلسه مجمع عمومى عادى و فوق العاده روز چهارشنبه 
مورخه 98/12/14 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر انجمن حضور يابيد.

دستور جلسه مجمع عمومى عادى 
* تجديد انتخابات هيأت مديره و بازرسان 
* گزارش عملكرد هيأت مديره و بازرسان 

دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده 
* تصويب اصالحات در خصوص ماده 25 اسناسنامه 

اطالعيه
 بدين وسيله به اطالع مى رساند 

در آگهى اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان 
مالير كه در مورخ98/11/12 چاپ گرديده است 

در رديف 6 كاربرى تجارى صحيح مى باشد.

روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا

معصومه كمالوند »
 نهاونــد -  خبرنگارهمدان پيام: پايان 
هفته گذشته در ششمين روز از دهه فجر 
چندپروژه گردشگرى، خدماتى شهرستان 

كلنگ زنى و افتتاح شد.
 معــاون اســتاندار همــدان در آئين اين 
افتتاحيه ها گفت: دشمن متوجه توانمندى 
جمهورى اسالمى اســت و دست به هر 
كارى مى زنــد تــا جلوى پيشــرفت ما 
را بگيــرد اما با رهبــرى خردمندانه امام 
خامنه اى و حضور آگاهانه مردم در همه 
صحنه هاى مختلف سياســى، اجتماعى و 
... توطئه هاى رنگارنگ دشــمن به جايى 

نمى رسد.
مصطفى آزادبخت با تأكيــد بر اينكه در 
به  بى منت  خدمت رســانى  همدان  استان 
مردم ســر لوحه قرار گرفته است، گفت: 
خانواده شــهداى مــا امروز بــا ايثار و 
گذشــت از جمهورى اسالمى دفاع و به 
پاى آرمان ها ايستادند قطعا با اين روحيه 

پيروز ميدان هستيم.
وى گفت: شهرســتان نهاوند در 3 ســال 
گذشته بهترين وضعيت را در حوزه هاى 

مختلــف عمرانــى و توســعه را تجربه 
كرده اســت و امروز باديدن اين پروژه ها 
و خدمــات حال خوبى به  ما دســت داد 
و خرســنديم از اين خدمــات كه ارائه 

مى شود.
آزادبخــت تصريح كــرد: در نهاوند كار 
مى شــود زيرا مديــران كل جهــادى با 
برگزيدن مديران شهرســتانى توانمند به 

سوى توسعه است.
معاون سياسى اســتاندار همدان، تصريح 
كرد: وجــود فرماندار جهادى، نماينده اى 
كه هم و غمش خدمت به مردم است جز 

اين مهم انتظارى نبايد داشت.
آزادبخت با اشــاره به نقــش محورى و 
وحدت آفرين امــام جمعه نهاوند، گفت: 
امروز در نهاوند كار مانده اى نداريم، اگر 
وحــدت و همدلى كه در ايــن دوره در 
نهاوند وجود دارد از چندين سال گذشته 
بســيار  وضعيتى  امروز  مى شــد  حاصل 

مطلوب تر از گذشته داشتيم.
معاون اســتاندار همدان با اشاره به اينكه 
دشمن كوچك تر از آن است كه بخواهد 
خللى در مســير انقالب وارد كند، گفت: 

حضور 25 ميليون نفر در تشــييع سردار 
شهيد سليمانى انقالب و حماسه اى ديگر 

براى ما بود.
وى در بازديد از پروژه گلخانه 4 هكتارى 
هيدروپونيــك نهاوند با ســرمايه گذارى 
بخش خصوصى، گفت: ســرمايه گذارى 
بخــش خصوصى بهتــر از بخش دولتى 
جواب مى دهد همه مســئوالن شهرستان 
كــه اين گام بلند را براى توســعه نهاوند 

برداشته اند تشكر مى كنم.
در  حضــور  بــا  ادامــه  در  آزادبخــت 
جــالل  شــهيد  آب  پمپــاژ  ايســتگاه 
قربانــى شهرســتان نهاونــد كــه بــا اعتبــار 
5 ميليــارد تومــان بــا پيگيــرى مســئوالن 
اســتان و شهرســتان بــا ظرفيــت 582 ليتر 
در ثانيــه بــه 4 مخــزن زمينــى ذخيــره و 
ــه  ــب ك ــزار و 100 مترمكع ــم 2 ه حج
50 درصــد جمعيــت شــهرى نهاونــد 
را تحــت پوشــش قــرار داده اســت، 
ــد امــروز در  گفــت: در شهرســتان نهاون
هــر پــروژه اى كــه در شهرســتان نهاونــد 
حاضــر مى شــويم ردپــاى حمايت هــا 
اجــراى  در  را  نماينــده  كمك هــاى  و 

بينبــم  مــى  شهرســتان  پروژه هــاى 
ــن  ــه اي ــت ك ــى اس ــل قدردان ــه قاب ك
قدردانى هــا بيــان حــق و حقيقــت و 

ــت. ــردم اس ــان م ــى از خادم قدردان
 مديران پاى كار

ناصرى فرمانــدار نهاوند هم با بيان اينكه 
در ســراب هاى نهاوند اتفاق هاى خوبى 
افتاده است و اين مارا به آينده گردشگرى 
شهرستان اميدوار كرده است،تصريح كرد: 
مديرانى مثل برق و آبفا شــهرى هميشه 

پاى كار بوده اند.
 پروژه هاى روشنايى 

در گاماسياب و گيان
مديرعامــل شــركت توزيع برق اســتان 

همدان هــم در آئين كلنگ زنى پروژه فاز 
دوم روشنايى ســراب گيان گفت: براى 
اجراى اين پروژه  2 ميليارد تومان اعتبار 

اختصاص داده شده است.
محمدمهدى شــهيدى بابيــان اينكه اين 
پروژه شامل فازدوم روشنايى سراب گيان 
در منطقــه 12 چناراســت، گفت: پروژه 
روشــنايى سراب گاماســياب هم با يك 
ميليارد اعتبار كلنگ زنى شد و اجراى آن 

در دستور كار قرار گرفت.
وى گفت: سهم استان همدان از مجموع 
بيش از 2 هزار پروژه برق رســانى كشور 
115 پروژه با اعتبارى بالغ بر 160 ميليون 

تومان بود.

همدان،  اســتان  برق  توزيع  مديرعامــل 
گفت: فعاليت شــركت توزيع برق استان 
مبتنى بر سند توسعه استان است و در اين 
راستا 43 مگاوات در بخش صنعت، 9/7 

مگاوات در حوزه گلخانه ها و... است.
شــهيدى بــا اشــاره بــه اينكــه روشــنايى 
ســراب گيــان 2 بخــش داشــته كــه 
ــر  ــول 4 كيلومت ــه ط ــنايى ب ــير روش مس
 65 بــا  ســراب  ســايت  روشــنايى  و 
ــود،  ــامل مى ش ــرق را ش ــراغ ب ــه چ پاي
ــان 140  ــراب گي ــاز دوم س ــت: در ف گف
ــرار دارد  ــه ق ــم در دســت برنام ــه ه پاي
بنابرايــن اميدواريــم بخــش گردشــگرى 
نهاونــد بــا ايــن ظرفيــت مــورد اســتفاده 

ــرد. ــرار بگي ــان ق هموطن
وى تصريح كــرد: اميدواريم با همكارى 
برتر  شهرستان  عنوان  شهرستان  مسئوالن 

گردشگرى شهرستان كنيم.
 هزينه22ميلياردى 

در حوزه برق شهرستان
 رئيس توزيع برق نهاوند، اظهار كرد: در 
3 ســال گذشته در شهرســتان نهاوند در 
22ميليارد  برق رســانى  پروژه هاى  حوزه 
و470 ميليون تومان اعتبار صرف شــده 

است.
رضا شيردره افزود: در حوزه گردشگرى 
شهرســتان مســير دسترســى به سراب 
گيان به طول 4 كيلومتر در ســال گذشته 

كلنگ زنى و هفته دولت افتتاح شد.
 نيروگاه خورشيدى 2ميلياردى

 در نهاوند
رئيس اداره برق نهاوند، گفت: نخســتين 
بــا  شهرســتان  خورشــيدى  نيــروگاه 
با 2 خصوصــى  بخش  ســرمايه گذارى 

ميليارد اعتبــار راه اندازى و درحال حاضر 
هم فعال است و توليد انرژى برق مى كند.

معاون استاندار همدان در نهاوند:

ما قدردان 
خادمان مردم هستيم
■ نيروگاه خورشيدى نهاوند با2ميليارد اعتبار فعال است
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ايران اقدامى در راستاى نقض توافق هسته اى 
انجام نداده است

 مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت كه ايران پس از اعالم گام پنجم، 
اقدامى در راستاى نقض توافق هسته اى انجام نداده است. رافائل گروسى گفت: 
ايــران از ماه گذشــته كه اعالم كرد تمام محدوديت هاى اعمال شــده در توافق 
هسته اى را كنار مى گذارد، گام فراترى در راستاى نقض توافق هسته اى برنداشته 
است. به گزارش ايسنا، وى در نخستين سفرش به واشنگتن پس از انتصاب به اين 
سمت، در اين باره بيان كرد: پس از گام پنجم، هيچ اقدامى به دنبال آن انجام نشده 
است. البته آن ها به غنى ســازى ادامه مى دهند. مديركل آژانس بين المللى انرژى 
اتمى همچنين گفت كه روز سه شنبه درباره توافق هسته اى ايران با مايك پمپئو، 
وزير امور خارجه آمريكا گفت وگو كرده اســت اما جزئيات بيشترى ارائه نداد و 

افزود كه آژانس به نظارت بر برنامه هسته اى ايران ادامه مى دهد. 

در مسائل سوريه بايد با روسيه همكارى كنيم
 وزير خارجه تركيه در حاشــيه نشســت وزيران امور خارجه كشورهاى 
ترك زبان در باكو در گفت وگو با خبرنگاران مدعى شــد: سوريه آتش بس در 
اســتان "ادلب" را نقض مى كند . مولود چاوش اوغلى افزود: نيروهاى سورى 

اگرچه به اقدامات خود پايان ندهند، با پاسخ بيشتر ما مواجه خواهند شد. 
 وى افزود: بايد در اين باره با روسيه همكارى كنيم و مشكالت موجود در اين 

زمينه را مى توانيم به صورت مشترك حل كنيم. 
وزير خارجه تركيه در ادامه ســخنان خود مدعى شد : بر اثر حمالت نيروهاى 
ســوريه بيش از دو هزار غير نظامى كشــته شده اند.  چاوش اوغلى با اشاره به 
اينكه با روسيه و ايران كه از دولت سوريه حمايت مى كنند، ديدارهاى سه جانبه 
زيادى انجام گرفته اســت، افزود: حمالت گذشــته نيروهاى سوريه در ادلب 

موجب نگرانى همه شده و در اين زمينه مذاكرات را با روسيه ادامه مى دهيم.

كشورى كه تاريخ خود را فراموش كند
 محكوم به تكرار است

 كشــورى كه تاريخ خود را فراموش كند محكوم به تكرار و بازگشــت به 
روز هاى گذشته است. 

به گزارش روابط عمومى ارتش، فرمانده نيروى دريايى ارتش گفت: اگر تاريخ 
خود را فراموش كنيم، به روز هاى سخت و دشوارى كه پشت سر گذاشتيم باز 
مى گرديم. عظمتى كه امروز شــاهدش هستيم به بركت اين انقالب و جوانان 
اســت و شما جوانان هســتيد كه مى توانيد اين انقالب را به سر منزل مقصود 
برسانيد. حسين خانزادى درباره بيرون كردن نيرو هاى آمريكايى از منطقه گفت: 
ما مدت ها بود كه سعى داشتيم آمريكا را از منطقه بيرون كنيم و رژيم تروريستى 
آمريكا نمى دانســت با اقدام احمقانه به شهادت رســاندن سردار سپهبد قاسم 

سليمانى در چه سرازيرى و در مسير چه سقوطى قرار مى گيرد. 

خبر

اميدوارم شوراى نگهبان
با سعه صدر بيشتر عمل كند

 اميدوارم كه در فرصت اندكى كه تا اعالم اسامى نهايى نامزدهاى 
انتخابات مجلس، باقى مانده، شــوراى نگهبان با سعه صدر بيشترى 
عمل كرده و امكان مشــاركت حداكثرى مردم در انتخابات را فراهم 

آورد. 
رئيس شــوراى عالى استان ها در بيســت و هفتمين اجالسيه شوراى 
عالى اســتان ها، گفت: در شرايط كنونى كه در داخل كشور به ثبات 
و همدلى نيــاز داريم، بيش از هر زمان ديگــرى بايد صبور و اهل 

مدارا باشيم. 
مرتضى الويرى با تأكيد بر اينكه نبايد گام در مسيرى بگذاريم كه به 
يأس و عدم همراهى مردم منجر شود، اظهار كرد: در اين برهه زمانى 
كه به انتخابات مجلس شــوراى اسالمى نزديك مى شويم، مشاركت 
و نقش تمامى آحاد مردم در تعيين نمايندگان و وكالى ملت اهميت 
ويژه اى دارد. تا با تعيين افراد اصلح از سليقه ها، جناح ها و گروه هاى 
مختلف جامعه، مجلسى كارآمد، شنوا، دغدغه مند و با تركيبى از همه 

هموطنان داشته باشيم. 
وى با بيان اينكه انتخابات مهم ترين ســنگرگاه مردمى بودن نظام و 
انقالب اســت، اظهار كرد: از آنجا كه مردم صاحب انقالب هستند، 
حضور و مشــاركت آنها در اداره امــور و تصميم گيرى براى آينده، 
گران قدرترين ســرمايه كشــور اســت كه همگى بايد در حفظ آن 

بكوشيم. 
رئيس شــوراى عالى اســتان ها يادآور شد: بر اســاس بيانات رهبر 
معظم انقالب، اختالف جناح ها، جهت گيرى ها و ســاليق سياســى 
نمايندگان، مجلس را تبديل به يك مجموعه  شاداب، مؤمن و داراى 

احساس مسئوليت، مى كند. 
الويــرى ادامــه داد: جمهــورى اســالمى حكومتــى بــا مبنــاى دينــى 
ــق  ــت از طري ــن سرنوش ــق تعيي ــه در آن ح ــت ك ــى اس و مردم
مشــاركت مــردم در انتخابــات بــه رســميت شــناخته مى شــود و بــه 
ــد سرنوشــت  ــوده بنيان گــذار انقــالب اســالمى، هــر ملتــى باي فرم

خــود را تعييــن كنــد. 

حامد صادقى
 كارشناس مسائل اقتصادي

*در شرايط حســاس ترى نســبت به دوره  هاى گذشته 
هســتيم، اين موضوع ضــرورت انتخاب درســت تر و 

هوشيار تر را ازسوى مردم بيشتر مى كند.
*انتخــاب به عنوان حق اصلى شــهروندان در همه دنيا 
شناخته مى شــود، بنابراين به انتخاب نمايندگان اصلح و 

شايسته بايد توجه ويژه ترى شود.
*نماينده اى كه انتخاب مى شود بايد خود را نماينده همه 

مردم بداند نه نماينده قوم، گروه و حزب خاص.
*يك نماينده بايد نيازها وخواســته هاى مردم را به خوبى 
بشناسد، قدم نخستش اولويت بندى نياز هاى مردم باشد و 

در قدم بعدى براى حل آن ها برنامه داشته باشد. 
*يكى از مشكالت كه در مجلس فعلى كم وبيش ديديم، 
اين اســت كه تصميماتى يا قوانينى مصوب مى شــود كه 

چندان اولويت اصلى مردم نيست. 
*عمل به شــعار و وعده ها از ديگر موضوعاتى است 
كه بايد مدنظر نمايندگان باشــد زيــرا بخش عمده اى 
از ارزيابى ها براســاس شعارها اســت كه يك نماينده 

مى دهد. 
*شفافيت و صداقت داشــتن با مردم، نماينده گاهى 
مــواردى مطــرح مى كند كــه در عمــل و گفتارش 
نيست يا شــفافيت را به رغم تأكيدات در عملكردش 
نمى بينيم ايــن روند به نوعى بدبينــى و عدم اعتماد 

مى كند. ايجاد 
*به عقيده من يكى از ويژگى هاى نماينده داشتن " قدرت 
تجزيه و تحليل مباحث" اســت و اين موضوع به هوش 

اجتماعى فرد باز مى گردد.
*نماينده بايد در همه حوزه ها اظهارنظر كند البته ظرفيت 
هر فردى مشخص است، اما مى طلبد نماينده اهل مشورت 
باشد و بتواند از نظرات كارشناسان مختلف استفاده كند.

*نكته بعدى شجاعت و جســارت نماينده در پرداختن 
به موضوعاتى ســت كه در ساليان متمادى انباشته شده و 
راه مشخصى براى آن ارائه نشده است، پس نماينده بايد 

شجاعت داشته باشد و به اين مباحث ورود كند.
*فعــال و پرنشــاط بــودن، پيگيــرى امــور، صادق و 

مردم داربودن از ديگر شاخصه هاى يك نماينده است. 

محمد سهرابى
 كارشناس سياسى - استاد دانشگاه

*اميدواريم هدف اصلى انتخابات كه حضور پرشور مردم 
است، فراهم شود.

*به اعتقاد من مجمع نمايندگان قوى در توســعه استان 
مؤثر است.

*مجلــس را خانــه ملــت مى ناميم، افــرادى كه جمع 
هســتند هر كدام به عنوان نماينده از ســوى ملت و مردم 
تصميم گيرنده هســتند و آن چيزى كه در مجلس اتفاق 

مى افتد براى همه جامعه است.
*مجلس بزرگ ترين نهاد قانون گذارى در كشور محسوب 
مى شــود و به نوعى نقش اصلــى را  قانون گذارى دارد و 
بيشتر از همه قوا مى تواند در سرنوشت جامعه و در حوزه 

سياست داخلى و خارجى تعيين كننده باشد.
*تصميمات نمايندگان  مجلس با توجه به جايگاهى كه 
در خانه ملت دارنــد آينده جامعه را رقم مى زند بنابراين 
اگر تصميمى خدانكــرده بر اســاس نگاه هاى محدود، 
تنگ نظرانه يا نگاه هاى سليقه اى و گاها گروهى و جناحى 
باشــد و  نه براساس منافع ملى، بر فضاى بيرونى جامعه 
تاثير مى گذارد اما اگر در بر اساس نگاه كارشناسى با تكيه 
بر اصل منافع ملى باشد خروجى مسلما بهتر خواهد بود.

* تصميمات مجمع نمايندگان استان در سطح استانى نيز 
مى تواند "موتور محركه  توسعه و پيشرفت استان "باشد، 
مشــروط به اينكه براساس نياز هاى اســتان گام بردارند. 
در غير اين صــورت مى تواند عملكرد آن ها چالش هايى 

به دنبال داشته باشد.
*مشــاركت در انتخابات به عنوان يك تكليف محسوب 
مى شــود. مسئوليت اجتماعى ما به عنوان شهروند ايجاب 
مى كند در انتخابات شركت كنيم چون به نوعى سرنوشت 

ما با اين موضوع گره خورده است.
*نماينــده در برابر يك جامعه وظيفــه دارد، نمايندگان 
زمانى كه در جايگاه مجلس قــرار مى گيرند دربرابر تمام 

ملت  پاسخگو هستند.
*يك نماينده نيازمند تيم كارشناســى است، اين تيم در 

گرفتن تصميمات درست به نماينده كمك مى كند.
*نمايندگان بايد اولويت ها را در ســطح اســتانى و ملى 

بشناسند و در طول دوره نمايندگى پاسخگو باشند.

جعفر محقق
  معلم بازنشسته و استاد دانشگاه 

امام حسين(ع)
*وظيفه مجلس براســاس قانون تقنين و نظارت است، 
بنابراين مى توان گفت مجلس شــوراى اسالمى يك قوه 

تقريبا غالب است.
*مجلس قدرت تمام، پس  از واليت و امامت محســوب 
مى شود، از پايين ترين اليه هاى جامعه در عرصه انتخابات 
شــركت مى كنند و ايــن موضــوع از مزيت هاى اصلى 
جمهورى اسالمى محسوب مى شود البته تعداد برگزارى 

انتخابات هم مى تواند شاخص دوم باشد.
*نقش مردم در نظام تعيين كننده اســت، مردم با انتخاب 
نمايندگان خود مى توانند در سرنوشت كشور مؤثر باشند.
*امروزه باتوجه به اتفاقات گذشــته و فراز و فرودهايى 
كه به وجود آمده، اين موضوع مى تواند اصل مشــاركت 
را خدشه دار كند؛ ممكن است كسى نظام را قبول نداشته 
باشــد اما ايران را قبول دارد پس اين مشاركت مى توانند 

سليقه اى باشد يا حزبى يا يك وظيفه و تكليف شرعى.
* رفتن انتخابات به ســمت چندقطبــى و قوميت گرايى را 
مى توان تهديد انتخابات مجلس تلقى كرد، اگر چنين نگاهى 
حاكم باشد به نوعى فاجعه بار خواهد بود يا بيان شعار هاى 

بومى گرايى در شكست يك نماينده بى تأثير نيست. 
*در نهايت كســانى كه قصد دارند در انتخابات مشاركت 

كنند بايد دنبال انتخاب فرد صالح و مقبول باشند.
* به اعتقاد من قانون گذار بايد منعطف باشد نه يك فرد 

افراطى.
*خصوصى ســازى از ديگر مواردى است كه بايد مدنظر 
باشــد، دولت خيلى فربه شده ما به هر ميزان توانسته ايم 
دولت را حداكثرى كرديم و اصل 44 قانون اساسى مغفول 

مانده است. 
*پرهيز از هدايتى شدن رقابت هاى انتخاباتى يا حضور يك 
جريان سياسى غالب نيز بايد در عرصه انتخابات مدنظر باشد. 
* به عقيــده من تضارب آرا يكى از نشــانه هاى حيات 
جامعه اســت، ما نبايد از منتقدان خودمان بترســيم زيرا 

انتخابات در جريان رقابت ها معنا پيدا مى كند. 
* در مجمــوع نمايندگان مردم بايــد وكال و عيون مردم 

باشند.

محمدرضا عراقچيان
 عضوهيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا 
كارشناس برنامه ريزى، معمارى و شهرسازى

*هر زمان از نظر نرخ مشاركت واجدين شرايط رأى دادن 
به باالى دوسوم رسيديم يعنى به عدد خوبى در مشاركت 
دست يافته ايم. اميدوارم بتوانيم اين عدد را كف قابل قبول 
مشــاركت مردمى بدانيم؛ وقتى كشورهاى مختلف را از 
نظر مشــاركت بررســى مى كنيم اگر نرخ مشاركتشان به 
41 درصد برسد خيلى خوشــحال مى شوند در حالى كه 
نرخ مشــارك در انتخابات در كشــور ما خيلى باالتر از 

اين اعداد است.
*براى اينكه ســنگ روى ســنگ بند شــود به قانون 
نياز داريم، قانونى كه همه قبولش داشــته باشــيم، اين 
درصورتى اســت كه مــن هم در انتخــاب آن نماينده 
شريك باشم و از حق شــهروندى و ايرانى بودن خود 
اســتفاده كنم، بعد بگويم عدد دوســوم را رساندم به 
عــددى باالتر، پــس در تمام قوانينى كــه در مجلس 

مصوب مى شود، نقش دارم.
*در ايران نهادى نداريم كه رفتار نمايندگان را در 4 سال 
نمايندگى رصد و بررسى كند كه چقدر اثربخش بوده اند.

*احساس تكليف براى حضور در عرصه انتخابات زياد 
اســت به ازاى هر صندلى 25 نفر داوطلب شدند، يعنى ما 

انقدر مكلف و احساس تكليف داريم!
*نماينده بايد مســلط به شــرايط و متخصص باشــد و 
درمجموع "وســيع المنظر" باشــد يعنى به زمانه خودش 

آشنا باشد.
* نكتــه ديگر اينكــه نمايندگان ما عمدتــا به تاكتيك 
مى پردازنــد، براى اينكــه در دفعات بعــدى مجلس 
حضور داشته باشند در امور جزئى شهرستان خودشان 
بيشــتر وارد مى شوند در حالى كه به اعتقاد من سؤاالت 
نماينده بايد ســؤاالت كالن و كشــورى باشد، درست 
است كه نماينده مردم است اما در مجلس حضور دارد 

تا براى كالن كشور تصميم بگيرد نه جزئى از كشور.
بنابراين بيــش از 60 درصد انرژى خود را بايد براى 
نوشتن اســتراتژى براى كشور و كمتر از 40 درصد 
را در امــور تاكتيكى و روش هاى رســيدن به برنامه 

بگذارد.

در نشست تخصصى كارشناسان همدان پيام مطرح شد: 

مجلس كارآمد با انتخاب آگاهانه

اكرم چهاردولى»
 انتخابــات يازدهمين دوره مجلس شــوراى 
اســالمى به عنوان مهم ترين رويداد سياسى كشور 
در ســالجارى در كانون توجه رسانه ها قرار دارد 
و هرچقدر به دوم اســفندماه نزديك تر مى شويم، 
حساسيت ها نســبت به اين رويداد بيشتر خود را 

مى دهد. نشان 
مشاركت حداكثرى در انتخابات و انتخاب آگاهانه 
از كليدى ترين موضوعاتى است كه بايد در فضاى 

سياسى و رسانه اى موردتوجه قرار گيرد.
برگزارى نشســت هاى كارشناســى در همدان پيام، 
گامى براى فراهم نمــودن زمينه هاى تحقق اين مهم 

است.
بررسى و تحليل ابعاد مختلف انتخابات، ضرورت هاى 

پيش رو و ارائه راهكارها و پيشــنهادهاى ســازنده 
براى نقش آفرينى بيش از پيش رسانه در ايجاد شور 
انتخاباتى همــراه با انتخاب آگاهانه ازجمله اهدافى 

است كه در اين نشست ها دنبال مى شود.
به دنبال برگزارى نشســت هم انديشى كارشناسان و 
كارشناس   40 بيش از  باحضور  همدان پيام  مشاوران 
فرهنگى،  اجتماعى،  سياسى،  مختلف  حوزه هاى  در 
اقتصادى و رســانه اى نخســتين نشست تخصصى 
كارشناســان با موضوع "نقش مردم در مجلس" در 

دفتر روزنامه برگزار شد. 
محور اصلى اين نشســت نقش مجلــس در اداره 
جامعه و نقش مردم در گذران مجلس بود تا پيش از 
هر چيز اين موضوع مورد بررســى و واكاوى قرار 
گيرد كه مجلس به عنوان ركن قانون گذارى كشــور 

از جايگاه بســيار مهمى برخوردار است و به يك 
معنا نقش اصلى را در اداره امور جامعه و پيشرفت 

كشور دارد.
بر همين اساس است كه نمايندگان مردم در مجلس، 
داراى جايگاه مهم و ارزشمند و از طرفى مسئوليت 

سنگين و خطيرى هستند.
پرداختــن به چنين مبحثى به نوعــى توجه به نقش و 
جايگاه مردم در يك نظام مردم ســاالر است؛ زيرا 
مجلس يا همان خانه ملت تبلور عينى مشــاركت و 

نقش آفرينى مردم در تصميمات و اداره امور است.
البته در اين نشســت به مباحث مهمى چون اهميت 
وجود مجلس، بايد هــا و نبايد ها و حتى فرصت و 
تهديدهايى كه پيش روى خانه ملت مى تواند باشد، 

پرداخته شد كه ذيل مبحث اصلى جلسه بود.

هــدف از طــرح اين گونــه موضوعات توســط 
كارشناسان كمك به تحقق شــور انتخاباتى همراه 
با انتخاب آگاهانه اســت كه همدان پيام در راستاى 

رسالت خود دنبال مى كند.
و  آگاهى بخش  ســازنده،  نظــرات  و  ديدگاه هــا 
راهگشاى كارشناســان حاضر در جلسه كه با نگاه 
علمى، دقت نظر باال و تحليل واقع گرايانه مباحث را 
موردبررسى قرار دادند، نشان مى دهد كه انتخابات 
به عنوان تجلى اراده مردم و نماد مردم ساالرى دينى 
عرصه اى اســت كه همگان بايد باحساسيت آن را 
دنبــال كنند تا هم زمينه براى برگــزارى انتخابات 
پرشــور، رقابتى، قانونمند و سالم فراهم گردد و هم 

به دنبال آن مجلسى قوى و كارآمد شكل بگيرد.
در ادامه ديدگاه هاى كارشناسان آمده است.

يادداشت

دورنماى انتخابات 
سالم، قانونمند، آزاد و رقابتى 

 انتخابات تجلى اراده مردم و فرصتى براى نمايش سياسى است كه 
خود مى تواند فرصت هاى گرانبهايى را براى جامعه ايجاد كند. از جمله 
اينكه انتخپابات چنانچه با مشاركت حداكثرى مردم همراه شود، آينده 
نظام و جامعه را تضمين و زمينه را براى رشــد و پويايى بيش از پيش 

فراهم مى نمايد.
سالم، قانونمند، آزاد و رقابتى بودن از مهم ترين مالك هاى يك انتخابات 

هستند.
كم رنگ شــدن هريك از اين مؤلفه ها، فضاى انتخاباتى را سرد و حتى 
بى روح خواهد ســاخت؛ زيرا اين موارد پيوندى تنگاتنگ با انتخابات 
دارند، به گونه اى كه بدون آنها انتخابات معناى خود را ازدست خواهد 
داد. در تحقق و شكل گيرى اين مؤلفه ها بخش هاى مختلف از مجريان و 
ناظران انتخابات گرفته تا احزاب، فعاالن سياسى و رسانه ها نقش دارند.

امروز باتوجه به فضاى سياســى حاكم بر جامعه و دغدغه هاى برخى 
اشخاص و گروه ها به ويژه درباره بررسى صالحيت ها، جنب وجوش در 

بين احزاب با انتظارات فاصله دارد.
البته ما با چالشــى جدى در بحث احزاب به دليل نبود ساختار حزبى 
مواجه هستيم كه محدود به انتخابات مجلس يازدهم نيست، اما در اين 
دوره احزاب نقش بسيار كمترى نسبت به دوره هاى پيش در ايجاد نشاط 

و شور انتخاباتى داشته اند. 
در چنين شــرايطى عالوه بر اين كه برخى اقدامات از سوى هيأت هاى 
اجرايى و نظارت بايد انجام شود، وظيفه بسيار سنگينى بر عهده رسانه ها 

و مطبوعات است تا به نوعى خالءها را پر كنند.
با اين اوصاف حركت رسانه ها بايد حول محور موارد پيش گفته باقوت 

دنبال شود تا شاهد تحقق اين موارد باشيم.
سالم بودن و رعايت قانون موجب مى شود تا اعتماد عمومى تقويت و 

اطمينان بيشترى نسبت به انتخابات حاصل شود.
شــكل گيرى فضاى رقابتى اما در گرو آن است كه ساليق مختلف در 
صحنه باشند و احزاب بتوانند كانديداهاى موردنظر خود را وارد ميدان 
كنند. رســانه ها مى توانند با همراه كردن افكار عمومى، عالوه بر حفظ 
رويكرد انتقادى خود، نقش مهمى را در برگزارى انتخابات سالم، آزاد، 

قانونمند و رقابتى ايفا كنند.
به هرحال همه بايد تالش كنند لوازم و زمينه هاى يك انتخابات پرشور 
و بانشاط كه از حداكثر سالمتى، قانونمندى، آزادى و رقابتى برخوردار 

باشد، به خوبى فراهم گردد.

عراقچيان: نماينده
بايد آشنا به زمانه خودش باشد

محقق: تضارب آرا
از نشانه هاى حيات جامعه است

سهرابى: مجمع نمايندگان استان
موتور محركه توسعه و پيشرفت باشند

صادقى: نماينده بايد براى رفع نياز هاى مردم 
برنامه داشته باشد
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برآيند مشاركت انتخاباتى در سرمايه 
اجتماعى و منزلت بين المللى

 فضــاى جامعه پس از اعــالم نهايى فهرســت نامزدهــاى تأييد 
صالحيت شده به ســمت انتخاباتى شــدن حركت مى كند و ضرورت 

داغ شدن تنور مشاركت سياسى شهروندان بيش از پيش به چشم مى آيد.
از آن جايى كه عرصه انتخابات و مشــاركت گســترده در آن، نمادى از 
همبستگى و انسجام ملى است، برگزارى انتخاباتى پرشور مى تواند بر 

مقبوليت نظام سياسى بيافزايد.
در اين ميان، يكى از مؤلفه هاى مهم افزايش مشــاركت سياسى، توجه 
به اعتماد عمومى و ســرمايه هاى اجتماعى اســت. نظام هاى سياسى 
مردم ســاالر بر پايه اعتماد عمومى و اراده مردم اســتحكام مى يابند و 
استمرار و اقتدار آن ها وابسته به مشاركت مردم است. درواقع مشاركت 
شهروندان در رابطه اى مبتنى بر اعتماد عمومى محقق مى شود. بنابراين 
هرجا ســطح اعتماد عمومى باال باشد ميزان مشاركت و هميارى مردم 
در عرصه هاى مختلف رشــد مى يابد. بنابراين نمى توان به نقش اعتماد 
عمومى، كم توجهى يا بى توجهى كرد زيرا كاهش مشاركت را به همراه 
مى آورد. همچنين هرچه مشــاركت مردم در انتخابات گســترده باشد 
ثبات سياســى نيز بيشتر خواهد شد. «پير بورديو» جامعه شناس مشهور 
فرانسوى، سرمايه اجتماعى را شكلى از سرمايه مى داند كه به ارتباطات 
و مشاركت اعضاى يك سازمان توجه دارد و مى تواند همراه با سرمايه 
فرهنگى، ابزارى براى رســيدن به سرمايه هاى اقتصادى باشد. باحضور 
مردم در انتخابات و جلوه گر شدن سرمايه اجتماعى، جمهورى اسالمى و 
قدرت نرم آن تقويت و حصار امنيت و امكان پيشرفت حاصل مى شود.
درواقع ســرمايه اجتماعى ثروت و دارايى نامرئى اســت كه از آمادگى 
روحــى و روانى يــك جامعه براى درگيرشــدن در يك عمل جمعى 
حكايت دارد. وقتى افراد در يك جامعه با يكديگر روابط بيشترى داشته 
باشند و در ســايه اين روابط بتوانند در بين يكديگر تعهد و مسئوليت 
متقابل بيافرينند و از اين رهگذر اعتماد متقابل نيز در بينشان به وجود آيد، 
مى توان گفت سرمايه اجتماعى در بين افراد آن جامعه شكل گرفته است 

يا افراد آن جامعه سرمايه اجتماعى بيشترى دارند.
ســرمايه اجتماعى ابزارى براى رسيدن به توسعه سياسى است. در اين 
عرصه به نوعى رابطه اى ميان مردم و دولتمردان وجود دارد كه مى تواند 
در شــكل گيرى مفهوم شهروند و نيز جامعه مدنى نقش اساسى داشته 
باشــد. در جامعه مدنى نهادهاى قانونمند به منزله واسطه بين دولت و 
مردم، درتعديل روابط بين آنها نقش ايفا مى كنند و اين محصول سرمايه 
اجتماعى است. يكى از مهم ترين داليلى كه انديشمندان علوم اجتماعى 
و سياسى براى تأثيرات سرمايه سياسى برشمرده اند اين است كه سرمايه 
اجتماعى از طريق منابع انسانى به وجود آمده اند. درواقع سرمايه اجتماعى 
به منزله جنبه اى مهم از روابط ميان افراد موجب ايجاد و تقويت پيوندهاى 

اجتماعى مى شود.
توجه به اين نكته ضرورى اســت كه در شــرايط كنونى حفظ سرمايه 
اجتماعى مهم ترين نياز كشور است. بر اين اساس نبايد فضاى نااميدى 
و يأس در ساحت اجتماعى غلبه پيدا كند، زيرا با كاهش اعتماد عمومى 
و ســرمايه اجتماعى، مشاركت سياسى كم شده و فاصله دولت و ملت 
زياد مى شود. به عبارتى دقيق تر ايجاد شكاف و فاصله در مناسبات ميان 
دولت و شهروندان مانع اعتماد و اجماع در زندگى سياسى شهروندان 
مى شود و به استقرار فضايى خالى از همدلى و نشاط مى انجامد. به طور 
قطع وجود چنين شكاف هايى در درون جامعه، به تعارضات اجتماعى 

دامن مى زند و سدى در برابر توسعه سياسى خواهد بود.
نظر به اين كه سياست خارجى غالبا ادامه سياست داخلى است و تقويت 
سرمايه اجتماعى هم به مثابه پشتوانه اى قوى براى مشاركت انتخاباتى و 
سياست داخلى است، مشاركت بيشينه شهروندان عالوه بر اثرگذارى هايى 
كه در همبســتگى اجتماعى و وفاق ملــى دارد در زمينه بين المللى نيز 
مى تواند تأثير قابل توجهى داشته باشد زيرا مى تواند به نوعى وزن كشور را 
در مناسبات بين المللى ارتقا بخشد و قدرت چانه زنى را به شكلى باال ببرد؛ 
رخدادى كه در انتخابات خردادماه سال 92 به وقوع پيوست و قدرت هاى 
جهانى را از تالش براى تســليم مطلق جمهورى اسالمى ايران به سوى 

پذيرش حقوق و مطالبات به حق كشورمان سوق داد.

تضعيف كنندگان جريان انتخابات در جبهه دشمن قرار 
مى گيرند

ــكارى و  ــش بي ــتغال و كاه ــد و اش ــاد تولي ــه ايج ــد ب ــا مى توان ــاد دري  اقتص
بســيارى از ناهنجارى هــا كمــك كنــد.

ــا  ــه م ــم فرزان ــن، حكي ــن بصيرت آفري ــان تيزبي ــت: ديدب ــه گف ــوه قضايي ــس ق رئي
ــه  ــرود ك ــان ن ــت. يادم ــه اس ــد، آن وظيف ــش رو داري ــه پي ــد آنچ ــروز فرمودن دي
انتخابــات مســأله مهمــى اســت. همــه كســانى كه دل در گــرو ايــن نظــام و كشــور و 
عــزت ايــن ملــت دارنــد و هركــس كــه بــه عــزت ايــن كشــور فكــر مى كنــد، بايــد 

وظيفــه اش را در ايــن عرصــه خــوب انجــام دهــد. هركــس هــم بــا هــر انگيــزه اى 
جريــان انتخابــات را زيــر ســؤال ببــرد، بدانــد يــا ندانــد، بخواهــد يــا نخواهــد، بــا 

ــرد. ــرار مى گي ــه دشــمن ق ــات در جبه ــان انتخاب ــف جري تضعي
ــش  ــاهد كاه ــد ش ــه باي ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــى ب ــت ا... رئيس ــنا، آي ــزارش ايس ــه گ ب
جــرم در دســتگاه ها باشــيم، افــزود: هنجارهــاى اجتماعــى بايــد افزايــش و 
ناهنجارى هــاى اجتماعــى بايــد كاهــش يابــد كــه راه آن ايــن اســت كــه بــه آنچــه 
از فرهنــگ غنــى دينــى، ارزش هــاى انقــالب اســالمى و ثمــره خــون مطهــر شــهدا 

ــم، توجــه شــود. داري
ــان كــرد: ايــن مــوارد همــه انســان ســاز، هويت ســاز و جريان ســاز اســت و  وى بي

ــه  ــه ب ــود ك ــالش ش ــردارى بشــود و ت ــت بهره ب ــازى ها نهاي ــن هويت س ــد از اي باي
ايــن هويــت انقالبــى و هويــت كار، تــالش، خســتگى ناپذيرى، ابتــكار و خالقيــت 
ميــدان داده شــود كــه در ايــن صــورت به يقيــن هنجارهــاى اجتماعــى افزايــش پيــدا 
مى كنــد و مــا شــاهد آن هســتيم كــه بســيارى از مشــكالت كاهــش خواهــد يافــت.
رئيســى در ادامه اظهار كرد: كاســتى ها در همه دســتگاه ها بد است و ما در دستگاه و 
مجموعــه خودمــان آن را بدتر مى دانيم. خوبى ها در همه جا خوب اســت و در اينجا 
خوب تر خواهد بود. براى اطمينان دادن به شــما خانواده معظم شهيدان عرض مى كنيم 
كه براى اجراى عدالت و قانون، واقعا حزب، جناح، دسته سياسى و وابستگى و برخى 

گفت وگوگفت وگوارتباطات هيچ كدام مانع ما و همكارانمان انشاءا... نخواهد بود.
 siasat@hamedanpayam.com

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

برابر رأي شماره 139860326006001529-1398/10/29 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى محمد 
حاجى صفرى فرزند نصرت ا... به شــماره شناسنامه 497 صادره از مالير در شش 
دانگ اعيانى يك باب ساختمان به مســاحت 160/73 مترمربع قسمتي از پالك 
2062 اصلي واقع در بخش يك مالير خريدارى از مالك رسمى اداره اوقاف و امور 

خيريه مالير محرز گرديده است.
 لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 464)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/3

محمدرضا امينى
 رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

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

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

برابر رأي شماره 98/1411  مورخ 98/11/15 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضــي آقاى تورج فرهادى 
صفائى فرزند ابراهيم به شــماره شناسنامه 5113 صادره از اسدآباد در ششدانگ 
يك باب ساختمان به مساحت 91/50 مترمربع در قسمتى از پالك 1831 اصلي واقع 
در اسدآباد خيابان جانبازان كوچه شهيد وفايى خريداري با واسطه از مالك رسمي 
آقاى ميراث مرحوم رمضان قهرمانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 510)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/11/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/4

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهى مناقصه دو مرحله اى  

پارك علم و فناورى همدان

"اين آگهى، به عنوان جايگزين آگهى فراخوان منتشر شده در تاريخ98/11/17  مى باشد"
پارك علم و فناورى همدان در نظر دارد موضوع زير را از طريق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى (به همراه ارزيابى كيفى مناقصه گران) به مناقصه گران 

واجد شرايط واگذار نمايد.
و  علم  پارك  فرودگاه-  به  نرسيده  همدانى  سردار   شهيد  بلوار  همدان  نشانى  به  همدان  فناورى  و  علم  پارك  مناقصه گزار:  دستگاه  نشانى  و  نام 

همدان  فناورى 
نام و نشانى دستگاه نظارت(مشاور): شركت مهندسين مشاور سيناب غرب به نشانى همدان،  خيابان ميرزاده عشقى، 18 مترى سجادى-  پالك 32

موضوع مناقصه: عمليات اجرايى فاز دوم احداث ساختمان اصلى پارك علم و فناورى همدان با برآورد يكصد و سيزده ميليارد و هشتصد و سى و نه ميليون 
و هفتصد و هفتاد و نه هزار و سيصد و هفتاد و هشت (113/839/779/378) ريال كه با فهارس بهاى سال 1398 تهيه و تنظيم شده است.

زمان مهلت و نشانى دريافت اسناد: پيمانكاران محترم واجد شرايط به شرط داشتن ظرفيت آزاد و صالحيت شركت در مناقصه مذكور (حداقل رتبه 4 ابنيه و 
5 تأسيسات) مى توانند از روز يكشنبه مورخ 1398/11/20 لغايت ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1398/11/22 با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
(ستاد) به نشانى www.setadiran.ir اسناد و مدارك مناقصه را تهيه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات 
كه «مورد قبول است» امضاء و ضميمه پيشنهاد،  مذكور دريافت نمايند و با قيد اين جمله  از سامانه  را  معامله (كليه اسناد و مدارك دريافتى مناقصه) 
تسليم نمايند. حداقل امتياز ارزيابى كيفى (شصت و پنج درصد) و حداقل امتياز ارزيابى فنى بازرگانى (شصت و پنج درصد) است. آخرين مهلت بارگذارى 
پيشنهادها در سامانه ستاد و تحويل فيزيكى آنها به دبيرخانه پارك علم و فناورى همدان تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1398/12/6 است و بازگشايى 

پاكت ها از ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 98/12/6 آغاز مى شود.
مدت اعتبار پيشنهادها: مدت اعتبار پيشنهادها از تاريخ گشايش پاكت هاى مالى به مدت سه ماه مى باشد. 

با توجه به تخصيص اعتبار پروژه به صورت اسناد خزانه اسالمى، واريز پيش پرداخت مقدور نمى باشد.
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار پيمانكارى: مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار پيمانكارى مبلغ 4/250/000/000 (چهار ميليارد و 
دويست و پنجاه ميليون) ريال مى باشد كه بايد به صورت ضمانتنامه بانكى با موضوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به نام شركت با تمبر و پرفراز و با 

اعتبار حداقل سه ماه از تاريخ افتتاح پاكت هاى (ج) به نفع كارفرما و قابل تمديد تا سه ماه ديگر ارائه گردد.
هزينه آگهى فراخوان مناقصه از برنده مناقصه دريافت مى شود و هزينه خريد اسناد و مدارك مناقصه مبلغ 2/500/000 (دو ميليون و پانصد هزار) ريال 

مى باشد.
تصريح مى شود كه صرفاً شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق براى شركت كننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براى پارك نمى نمايد و پارك 
مجاز مى باشد در چارچوب ضوابط مقرر در دستورالعمل مالى و معامالتى منطقه پنج فناورى و با عنايت به صرفه و صالح پارك، هر يك از پيشنهادات را قبول 

يا رد نمايد. (م.الف 1807)

فرمايشات رهبرى شوراى نگهبان را 
بر اجراى مر قانون مصمم تر كرد

 عضو حقوقدان شوراى نگهبان نوشت: فرمايشات روز گذشته مقام معظم رهبرى، 
شوراى نگهبان را بيش از پيش بر اجراى مر قانون مصمم كرد؛ ايشان ضمن حمايت از 
جايگاه نهاد مقدس و انقالبى شوراى نگهبان، بر اهتمام خاص خود نسبت به نظارت بر 

روند انتخابات تأكيد فرمودند.
«هادى طحان نظيف» در صفحه اينستاگرام خود نوشت: اين روزها همه دست اندركاران 
برگــزارى انتخابات بادقت، جديت و تالش شــبانه روزى در پى زمينه ســازى براى 

برگزارى انتخاباتى پرشور هستند.
عضــو حقوقدان شــوراى نگهبان تصريح كــرد: اعتقاد و باور عميــق به نقش مؤثر و 
تعيين كننده مردم در نظام جمهورى اســالمى موجب شــده تا همــكاران گرانقدرم با 
مجاهدتى مثال زدنى در زمان بسيار كوتاه دست به كار بزرگى بزنند و صالحيت حدود 
16 هزار نفر را بررســى كنند. اگرچه در اين مسير احتمال خطا و اشتباه منتفى نيست، 
ليكن باتوجه به فرصت هاى متعدد موجود براى بازبينى و بازنگرى احتمال تضييع حقوق 

افراد كاهش يافته است. 
وى افزود: در اين ميان صحبت هاى برخى سياسيون در روزهاى گذشته كام ملت عزيز 

ايران را تلخ كرد.

  داوطلبان مجلس بايد شناخت درستى از وظايف نمايندگى داشته باشند 
  نمايندگان به دنبال مهره چينى در دستگاهاى اجرايى هستند

  برخى نمايندگان سطح آگاهى مردم را در حد شام و ناهاردادن مى دانند
  احزاب قوى نداريم

  سياست قوه قضائيه شنيدن صداى معترضان است

در ســتاد پيشــگيرى از جرائم و تخلفات انتخاباتى 
دادگســترى همدان تاكنون به چه ميزان تخلف رسيدگى 

شده است؟
در اســتان تاكنون 34 پرونده تخلف انتخاباتى تشــكيل شده 
كه بيشــترين تخلف در حوزه تبليغــات زودهنگام صورت 
گرفته است. در برخى شهرســتان ها مانند رزن شور و نشاط 
انتخاباتــى به خوبى رونق دارد، البته در اين شهرســتان ميزان 
تخلف و اعالم جرم هم بيشــتر است يا برخى تخلف ها هم 
به گونه اى اســت كه خود نامزدها در اين عرصه عليه يكديگر 

اقدام مى كنند.
 در ستاد پيشــگيرى از جرائم و تخلفات انتخاباتى به مسائل 
و موضوعاتى كه ازســوى هيأت هــاى اجرايى و نظارت در 
بررسى صالحيت ها مدنظر بوده رسيدگى مى شود. فرقى هم 
نمى كند مربوط به كدام گروه يا جريان سياســى باشــد همه 
گرو ها به نوعى درگير هســتند. هيــأت اجرايى و نظارت نيز 

به وظيفه ذاتى خود عمل مى كنند.

 تاكنون روند انتخابات را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
در حال حاضر 3 نماينده در استان همدان ردصالحيت شدند، 

حداقل من در جريان خيلى از قضاياى آن ها بودم.
يكى از نمايندگان مفاســد اقتصادى خيلى بدى داشــت بقيه 
آقايــان هم در همين حد و حدود بود. از آنجايى كه در رابطه 
با نمايندگان ما حق رســيدگى نداريم، هرگونه اطالعاتى هم 
داشــتيم به دادسراى تهران فرســتاديم نه در رابطه با خودش 
بلكــه عواملش، پرونده به تهران ارســال شــد كــه در حال 

رسيدگى است. 
ممكن است نقدهايى باشد هر كسى كه مسئوليتى دارد ديگرى 
او را از زوايه خودش بررســى مى كند، كســى هم نمى تواند 
بگويد كاركرد خودش صددرصد درست است. طبيعتا هيأت 
نظارت هم كه كاركردى داشــته، ممكن است نقدهايى وارد 

باشد اما در مجموع نيت كارشان به نظرم درست است.

 دربــاره اهميت اين دوره از انتخابات براى اســتان 
توضيح بفرماييد؟

در اســتان به نمايندگانى نياز داريم كه دنبال وظيفه ذاتى خود 
باشــند بيشــتر نماينده هاى ما به ســمت فعاليت هاى اجرايى 
مى روند. در حالى كه كســى پيگير بررســى زيرساخت هاى 
اصلى اســتان يا قانون گذارى و نظارت به عنوان وظيفه ذاتى 

نمايندگى نيست.
بيشــتر قصد دارند كه در بدنه دستگاه هاى اجرايى نيرو داشته 

باشند  در همه شهرستان آقايان به خاطر اينكه دوره بعدى

خود را تضمين كنند متأسفانه از روز نخست رؤساى ادارات 
را تغيير مى دهند، اما اشــكاالت زيرســاختى حوزه انتخابيه 
خود را پيگيــرى نمى كنند. براى مثال بتوانند اشــتغال را در 
جامعه رونق ببخشــند يا اينكه چه اقداماتــى انجام بدهند تا 
شهرستان حوزه انتخابيه شان بيكار نداشته باشد اگر هم دنبال 
اشتغال باشند مهره چينى در دستگاهاى اجرايى و اشتغال اقوام 

خودشان را پيگيرى مى كنند.
بنابراين حركت، جنبش يا جوششــى كه براى مردم شغل و 

درآمد پايدار به همراه داشته باشد صورت نگرفته است. 
براى مثال مى گويند شــهر اللجين به دليل اينكه زمينه اشتغال 
پايدار را فراهم كرده بيكار ندارد اما ســاير شهرستان هاى ما 
چنين وضيعتى ندارند و نمايندگان بررسى نمى كنند كه اشكال 

كار كجاست.
 اميدواريم در اين دوره افراد توانمند و باتجربه انتخاب شوند 

و بدانند وظيفه نمايندگى چيست. بعضى با 
شــام دادن خود را معرفى مى كنند اين يعنى 
آگاهى مردم را  در حد ناهار و شــام دادن 

مى دانند.
 در قانــون انتخابات كه ســال 95 اصالح 
شــد در مورد خريدوفروش رأى مصاديقى 
اضافه شــده كه اميدواريــم آقايان رعايت 

كنند. 
در اطالعيــه اى هم كه ازپيش به رســانه ها 
داديــم تأكيد كرديــم آقايانى كــه مدعى 
قانون گذارى هستند خودشان ابتدا قانونمند 

باشند.
همچنيــن هرگونه اقــدام به خريدوفروش 
مستقيم و غيرمســتقيم رأى، توزيع اقالم يا 
كمك هاى نقدى و غيرنقدى به اشــخاص 
و حضــور در اماكن عمومــى هيأت ها و 
امورخيريــه پــس از ثبت نــام در انتخابات 

مصاديق جرم است پس اميدواريم رعايت شود.

ارزيابى شما از حوادث آبان و دى ماه و همراه نشدن 
همدانى هــا با معترضين به رغم دارا بودن گاليه و اعتراض 

چگونه است؟
مردم همدان فهيم بودند براى مثال شيراز خسارت زيادى ديد 
در آينده چه كســى مى خواهد اين  خسارت ها را جبران كند يا 

قرار است از جيب مردم جبران هزينه شود.
اين راه حل نبود كه اگر واقعا مردم باشــند، نوكر مردم هستيم 
اما مى دانيد كه هدايت مى شوند؛ مردم قطعا گاليه هايى دارند، 

ابتدا مردم آمدند سپس ديدند حركات ديگرى انجام مى شود 
ســريع كنار كشــيدند چون برخى متعرضيــن دنبال اغراض 

خودشان بودند.
زمانى كه اين سطح از گرانى هست مردم حق دارند نگران هم 
باشند و اعتراض كنند متأسفانه سازوكار اعتراضاتى در جامعه 
ما نهادينه نشــده اســت به رغم اينكه اصل 27 قانون اساسى 
پيش بينى كرده اما در قانون عادى اين موضوع را درست تبيين 
نكرده  يا ســازوكارهاى اجرايى درســتى براى اين موضوع 
پيش بينى نشده است درحالى كه در بسيارى از كشور ها مانند 
فرانســه كه جنبش هايى در حال انجام اســت خودشان براى 

اعتراضات مكان مشخصى را پيش بينى مى كنند. 
معتقدم نبايد اين ديدگاه را داشته باشيم كه هرگونه اعتراضى 

بد است، اتفاقا نفس اعتراضات بد نيست.
رئيــس قوه قضائيه نيز در جلســات هميشــه تأكيد مى كنند 
اگــر اعتراضاتى مطرح مى شــود نمايندگان 
معترضيــن مربوطه را بخواهيد و بپرســيد 

موضوع چيست؟
آقاى رئيســى نگاه برخــوردى ندارند، در 
حوادث آبان ماه دســتگيرى داشتيم، با افراد 
هــم صحبت كرديــم اما برايشــان پرونده 

تشكيل نداديم.
مثــال در مورد  ســانحه هواپيما 752 ما هم 
معترض هســتيم راه حلش به هــم ريختن 
كشــور نيست در حالى كه اگر مقصرى باشد 
بايد مجازات شــود. بنابراين سياســت قوه 
قضائيه در حال حاضر بررســى و شــنيدن 
صداى معترضان اســت. بله اعتراضات حق 
طبيعى مردم اســت اما نبايد مورد اســتفاده 
دشمنان قرار بگيرد كه متأسفانه قرار مى گيرد.

كارشناســان مرتبط معتقد هســتند 
كانديداهاى شــاخصى در اين دوره از انتخابات مجلس 
ثبت نام نكردند يا وجود ندارد، ديدگاه شــما در اين زمينه 

چيست؟ 
هنگام ثبت نام بسيارى از نخبگان نيامدند، اين اشكال به هيات 

اجرايى يا نظارت برنمى گردد.
اگر به هر انگيزه اى نخبگان در انتخابات شركت نكردند، نبايد 
به حســاب هيأت اجرايى يا نظارت گذاشت؛ ازسوى ديگر 
يك ســرى افراد آمده بودند كه كلى پرونــده مالى و اخالقى 

داشتند نمى شد اين موارد را نديده گرفت.
برويد از اعضاى هيأت اجرايى ســؤال كنيد كســانى كه ازسوى 

هيأت اجرايى رد شــدند كدامشــان با نگاه سياسى رد شدند، 
29 و 30 كسى كه مشكل افتصادى دارد براى مثال  طبق ماده 28
نماينده اى كه از سايپا خودروگرفته پرونده اش جاى بررسى دارد.
جالب است اين نماينده گفته اگر خودرو را بيرون ببرم ممكن 
اســت حواشى ايجاد شود، در عوضش پولش را دادند؛ به نظر 
شــما نبايد چنين نماينده اى را رد كرد! اگر اين موارد ناديده 

گرفته شود پس فساد چيست؟
آقاى نماينده اى كه كارتر نفتى تشكيل مى دهد در حالى كه پيش از 
نمايندگى دنبال اين بود كه پسرش به عنوان نيروى شركتى جذب 
شود اما اكنون پسرش كارتر نفتى دارد! واقعا فسادى در اين قضيه 
نبوده همين طورى با جوشش خودش به اين جايگاه رسيده است.

آيا براى چنين افرادى اعالم جرم نمى شود؟ يا تا پايان 
نمايندگى مصونيت دارند.

رسيدگى به پرونده نمايندگان با دادسراى تهران است منعى از 
نظر رسيدگى وجود ندارد.

در همدان منتظر هســتند بحث ردصالحيت  برخى نمايندگان 
قطعى يا تعيين تكليف شود بعد اعالم جرم خواهد شد.

درمــورد نقش احزاب در عرصــه انتخابات توضيح 
بفرماييد؟ 

احزاب ما متأسفانه فصلى شده اند، ازپيش گزينه هاى مدنظر را 
شناسايى نمى كنند اكنون به دنبال شناسايى هستند.

حزب اگر واقعا حزب باشــد بايد ازپيش نفرات مدنظر خود 
را شناســايى و آموزش بدهد، همه را براى ثبت نام بفرســتند 
سپس ببيند چندنفر تأييد مى شــوند. اما منتظر مى شوند ببيند 

چه كسى ثبت نام مى كند.
معتقدم احزاب ما قوى نيســتند اگر خوب كار كنند مشــكل 
خريد رأى را هم نخواهيم داشــت، در حال حاضر هركســى 
با پشــتوانه خودش يا مافياى موادمخــدر يا ميلياردرهايى كه 
وجود دارد، كار مى كنند همه اين مافيا ها االن پشتيبانى مى كنند 
در آينده كه پرونده دارند مى روند البى گرى مى كنند تا آقايان 
مجــازات اعدام را از موادمخدر برداريد، درحالى كه چرا بايد 
مجازات اعدام برداشــته شــود مگر ما در حوزه موادمخدر 

مشكل نداريم.

احكام صادره براى پرونده شهردارى به كجا رسيد؟
احكامى از شعبه صادر شد، اما بخشى از اين احكام موردقبول 
ما نبود اتفاقا اينكه پرونده رفت دادگاه تجديدنظر با اعتراض 
ما بود، بــه اين دليل دادگاه رأيى را كه مــورد انتظار ما بود، 

صادر نكرد.

دادستان همدان در گفت وگو با همدان پيام:

34 پرونده تخلف انتخاباتى 
تشكيل شده است

اكرم چهاردولى»
روند انتخابات مجلس يازدهم امسال گرم تر و پرحاشيه تر از هر 
دوره ديگرى است، آن هم در شرايطى كه به داليل مختلف از جمله 
فشار هاى اقتصادى ناشى از تحريم هاى بين المللى و برخى انتقادات 
نسبت به عملكرد عده  قليلى از نمايندگان، انتظارات از مجلس آينده 

متفاوت تر از دوره هاى پيش است.
اهميت مجلس زمانى بيشتر مى شود كه مى بينيم در كالم بنيانگذار 
انقالب اســالمى، مجلس در ذيل نظام واليت فقيه از جايگاهى 

منحصر به فرد برخوردار است.
همواره تأكيد شــده نمايندگانى وارد عرصه انتخابات شوند كه 

شناخت درســتى از وظايف خود داشته باشند و به گفته دادستان 
همدان اشــكاالت حوزه انتخابيه خود را شناسايى كنند نه اينكه 
به دنبال مهره چينى در دستگاه هاى اجرايى و اشتغال اقوام خود باشند.
به اعتقاد حسن خانجانى حركت خاصى ازسوى نمايندگان براى 
ايجاد شــغل و درآمد پايدار صورت نگرفته است و بعضى با 
شــام دادن خود را معرفى مى كنند، اين يعنى آگاهى مردم ما در 

حد ناهار و شام دادن خالصه مى شود.
ماحصل گفتگوى صميمى ما با حسن خانجانى، دادستان همدان 
پيرامون تخلفات انتخاباتى ، ارزيابى از روند انتخابات در استان و 

نقش احزاب در انتخابات را در ادامه مى خوانيد.

  اعتراض حق طبيعى مردم است اما نبايد مورد 
استفاده دشمنان قرار بگيرد

 سازوكار اعتراضات
 در جامعه ما نهادينه نشده است

نمايندگانى  به  استان  در 
نياز داريم كه دنبال وظيفه 
ذاتى خود باشــند بيشتر 
به سمت  ما  نماينده هاى 
اجرايــى  فعاليت هــاى 
مى رونــد. در حالى كــه 
كســى پيگير بررســى 
اصلى  زيرســاخت هاى 
و  قانون گذارى  يا  استان 
نظارت به عنــوان وظيفه 

ذاتى نمايندگى نيست.
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نگاه

مسكن

خبر

مردم ساالرى يا شايسته ساالرى
 يكى از مشــكالت اساسى كشور، نداشــتن سازوكار و مكانيزمى 
براى اســتعداديابى هاى مديريتى در كشــور است. انجام اين كار يك 
هماهنگى تشــكيالتى منســجم را در هر بخش و موضوع تخصصى 
مى طلبد. جالب اينجاســت كه در همين كشــور و در همين موضوع 
ما نمونه هاى موفقى هم در كشــور داريم و تمرين و پياده ســازى هم 
كرده ايــم، اما كمك به ترويج قوى آن و تســرى اين روش به ســاير 
حوزه هاي تخصصى كشــور به صورت اجرايى و تفكيكى را مداوم 

دنبال نكرده ايم. 
به عنوان مثال در همين باشــگاه هاى ورزشى، كه نقش بارزى هم در 
مسائل حياتى ملى كشور ندارند، اين موضوع رقابت و شايسته ساالرى 
جا افتاده است اما در ركن ركين مديريت در كشور كماكان اين بحران 
وجود دارد.  مشــكل اصلى ما فهم غلط مردم ساالرى است، ما نياز به 

شايسته ساالرى داريم نه مردم ساالرى. 
به نظر بنده اصحاب رســانه مؤثرترين و قوى ترين بخش در اصالح 
امور اين جامعه هســتند. بياييد تا دير نشــده، مصلحت انديشى ها را 
كنار بگذاريم و دســت در دست هم، به صورت صريح، نسخه هاى 
اجرايى و عملى اصول حاكميت و كشوردارى و مديريت صحيح و 

درست كشور را ترويج كنيم. 
بدانيد، تك تك اصحاب رســانه در قبال ايــن غفلت ملى، در آينده 

وجدان تاريخى آرامى نخواهند داشت. 
* خليل ا... معمارزاده
 كارشناس اقتصادى و حمل ونقل

بازار مسكن  كاذب است

 چشم انداز ركود مطلق را براى بازار مسكن متصور نيستم.
يك كارشــناس با بيان اينكه گفت: رونق از نوع كاذب، هم اكنون در 
بخش مســكن وجود دارد و در اين شرايط شــكاف بين متقاضيان 

واقعى و متقاضيان مصرفى بيشتر مى شود. 
ابوالحسن ميرعمادى بيان كرد: به لحاظ ركود اقتصادى، قدرت خريد 
طبقه اى كه نيازمند مســكن است افزايش پيدا نكرده اما معامالت از 
ســوى سرمايه گذاران انجام مى شود. معتقدم در سال آينده نيز بخش 
مســكن وارد ركود مطلق نمى شــود بلكه خريد وفروش سفته بازانه 
ادامه مى يابد و شكاف بين توان متقاضيان واقعى و سفته بازان افزايش 

پيدا مى كند. 
وى بــه ايســنا گفت: بســيارى از افــراد، بخش مســكن را براى 
ســرمايه گذارى مناســب مى بينند؛ زيرا بازار ارز دچار ثبات شده و 
ريســك خريد مســكن، كمتر از خريد دالر است. از سوى ديگر به 
دليل كنار ماندن تقاضاى مصرفى از بازار مسكن، رونق فعلى كاذب 

است. 
اين كارشناس بازار مســكن با بيان اينكه در دهه هاى گذشته، تورم 
بخش مســكن، فراتر از رشد دســتمزدها بوده است، گفت: طبيعى 
اســت كه سال به ســال اين فاصله عميق تر مى شود و در مقطعى به 

اعداد عجيب و غريب مى رسد. 
ميرعمادى بــا بيان اينكه عرضه در بخش بزرگ متراژ و تقاضا براى 
واحدهاى كوچك متراژ اســت، تصريح كرد: با توجه به سود پايين 
امــالك كوچك، طرف عرضه تمايلى به توليــد اين واحدها ندارد. 
بنابراين طبقه متوســط و پايين از مســكن مورد نيــاز خود محروم 
مى شــود. در اين وضعيــت عمده جوانان اگر از طــرف خانواده ها 
حمايت نشــوند نمى توانند مسكن مناســب تهيه كنند. اين در حالى 
اســت كه مكانيزم بازار مسكن بايد در دست دولت ها باشد و دولت 

بايد از طبقات ضعيف و متوسط حمايت كند. 
وى تأكيد كرد: با توجه به ميانگين قيمت مســكن در شــهر همدان 
در دى مــاه 9 ميليون تومان در هر متــر مربع، يك واحد 100 مترى 
900 ميليــون تومان قيمــت دارد. حتى گروه هــاى پردرآمد نيز در 
ميان مدت قادر به تأمين چنين مبالغى نيســتند. بنابراين در سال آينده 
و حتى ســال هاى بعد از آن بازار مســكن در دست عده اى معدود 

قرار مى گيرد. 
اين اســتاد دانشــگاه با بيان اينكه معتقدم قيمت مسكن كاهش پيدا 
نخواهــد كرد، افزود: در اين شــرايط نوع معامالت و رفع نيازها در 
بازار مسكن تغيير مى كند. يك گروه مصرفى وجود دارد كه به سمت 
بازار اجاره مى رود و گروه سرمايه اى به سمت خريدوفروش مى رود. 
به تدريج شــكاف ايجاد شــده بين اين 2 گروه عميق تر مى شود و 

مسكن بخش اعظم درآمد اقشار ضعيف را مى بلعد. 
ميرعمادى درباره راهكار كنترل قيمت ها در بازار مســكن گفت: دنيا 
به ســمت ماليات از خانه هاى خالى و ماليات بر عايدى امالك رفته 
و ما هم بايد از اين مدل اســتفاده كنيم. ماليات بر عايدى سرمايه در 
كوتاه مدت ممكن اســت موجب ركود بخش مسكن شود ولى نهايتا 
كمك مى كند تا طبقات ضعيف توان خود را بازيابى كنند. عدالت و 
منطق حكم مى كند كه ماليات از عايدى امالك و ماليات بر خانه هاى 
خالى وضع شــود. در سوى ديگر، مشوق ها به سمت توليد برود. در 

طرف تقاضا نيز حمايت ها از خانه اولى ها باشد. 

پرواز پرايد از روى مرز 65 ميليونى

 قيمت پرايد چهارشــنبه گذشته افزايش مجدد را تجربه كرد و بار 
ديگر به پيشروى خود ادامه داد. 

پنجشــنبه قيمت انواع پرايد در بازار با رشدى محسوس روبه رو بود 
به طورى كــه بهاى هر دســتگاه پرايد 111 از مــرز 65 ميليون تومان 
گذشت و بهاى هر دســتگاه وانت پرايد 151 هم ركوردى تازه را از 

خود به جاى گذاشت. 
به گزارش خبرآنالين، بهاى هر دســتگاه پرايد 131 نيز با 800 هزار 
تومان افزايش 60 ميليون و 800 هزار تومان رســيده است. سايپا 132
هم به قيمت 62 ميليون و 200 هزار تومان در بازار فايل شده است. 

 قيمت وانت پرايد 151 كه چهارشــنبه گذشــته به 65 ميليون تومان 
رســيد، پنجشــنبه با تجربه افزايش يك ميليون تومانى به 66 ميليون 

تومان رسيد و ركورد تازه اى از خود بر جاى گذاشت. 
هر دســتگاه پرايد 111 در تنوع رنگ با افزايشى 900 هزار تومانى به 
قيمت 65 ميليون و 600 هزار تومان فايل شد. قيمت اين مدل خودرو 

در رنگ  سفيد نيز 65 ميليون و 100 هزار تومان اعالم شده است. 
 قيمت انواع پرايد در بازار راكد خودرو در يك هفته گذشــته هر روز 

تقريبا افزايش يافته است. 
 توضيح مديرعامل ايران خودرو درباره قيمت خودرو

مديرعامل ايران خودرو در جمع نمايندگان رسانه هاى گروهى گفت: 
يك ريال به قيمت خودروهاى تحويلى ما اضافه نشده است و كماكان 
خودروها براســاس قيمت هاى ســتاد تنظيم بازار به مشتريان تحويل 

داده مى شود. 
مديرعامــل ايــران خــودرو در حاشــيه افتتــاح خــط توليــد پليمرهاى 
ــا گفــت: اخبــار خوبــى از شــركت آذيــن تنــه  عقــب ســمند و ران
ــت  ــوع و فعالي ــه ن ــا ب ــات م ــه حي ــد. ادام ــا مى رس ــوش م ــه گ ب

ــت.  ــل اس ــازى وص قطعه س
ــكالتى را  ــف مش ــاى مختل ــا در برهه ه ــزود: م ــى اف ــاد مقيم فرش
داشــتيم، امــا همدلــى موجــب شــد كــه بتوانيــم از ايــن فضــا خــارج 
شــويم. رمــز موفقيــت امــروز، وحــدت بــوده و حفــظ ايــن وحــدت 
كار ســاده اى نيســت و بايــد بــه آن بهــا داد تــا مشــكلى پيــش نيايــد. 
وى بــا بيــان اينكــه نقشــه راه محصــوالت ايــران خــودرو در شــرف 
ــه  ــده قطع ــن نقشــه راه آين ــرد: اي ــح ك ــى شــدن اســت، تصري نهاي
ــز مشــخص مى كنــد. شــاخص ها نشــان مى دهــد كــه  ســازى را ني

ــا قطعه ســازى وجــود دارد.  ــى ب ــد خوب پيون
مديرعامل ايران خودرو عنوان كرد: ما بايد بدانيم توجه به ظرفيت هاى 
داخلــى، يكى از نقاط قوت در مجموعه كشــور اســت. هر چقدر 
محصوالتى كه عمق ســاخت داخل بيشترى دارند، توجه بيشترى به 
آنها خواهد شــد. هدف اصلى اين اســت كه خــود را به عمق 100

درصدى ساخت داخل برسانيم. 
مقيمى با بيان اينكه وضعيت توليد بســيار مناسب است، گفت: توليد 
امروز با توليد ديروز تفاوت دارد و تفاوت در اين اســت كه محصول 
CKD نداريم. وى افزود: صنعت خودرو صنعت پيشــرو اســت كه 

وقتى به حركت مى افتد، صنايع ديگر نيز به فعاليت مى افتند. 

10هزار ميليارد بودجه از ماليات تامين شد
وزير امور اقتصادى و دارايى در جلسه اعضاى شوراى گفت وگوى 
دولت و بخش خصوصى در همدان افزود: در اين مدت ميزان كاالهاى 
صادراتــى از نظر ارزش 3 درصد كاهــش اما از نظر وزنى 20 درصد 

افزايش داشته كه حاصل كار بخش خصوصى است.
فرهاد دژپسند با اشاره به اينكه اقتصاد ما هنوز نيازمند واردات است، 
افزود: در 10 ماه گذشــته نزديك به 36 ميليارد دالر واردات به كشور 

داشتيم.
وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: بانك هاى خصوصى استان ها بايد 

60 درصد از درآمد خود را در همان استان سرمايه گذارى كنند.
به گزارش ايرنا، وى عنوان كرد: در 8 ماه نخســت امسال 52 درصد 
تسهيالت واگذار شده توســط بانك ها، در بخش سرمايه در گردش 

بوده است.
دژپســند با بيان اينكه بنگاه هاى ما با مشكل سرمايه در گردش مواجه 
هستند، ادامه داد: بدهى معوق مشتريان بايد به بانك ها بازگردانده شود 

تا بانك ها گردش حساب داشته باشند.
ــردد و  ــات بازگ ــت و معوق ــاى دول ــد بدهى ه ــرد: باي ــد ك وى تأكي

امــوال تمليكــى واگــذار و ميــزان اعتبــارات افزايــش داده شــود.
  براى دارايى هاى لوكس ماليات تعلق گيرد 

دژپســند با بيان اينكه به دارايى هاى لوكس و راكد بايد ماليات تعلق 
گيرد، گفت: تا مهرماه سالجارى بدهكاران مالياتى اگر كل بدهى خود 

را پرداخت مى كردند، شامل تخفيف مى شدند.
وزير امــور اقتصادى و دارايى بيان كرد: در 8 ماه نخســت 10 هزار 

ميليارد تومان اعتبار از راه دريافت بدهى هاى مالياتى تأمين شد.
وزيــر امور اقتصادى و دارايى بيان كرد: ما به شــدت به دنبال اقتصاد 

هوشمند هستيم و مى خواهيم فضاى كسب وكار را الكترونيكى كنيم.
وى با اشاره به اينكه فرارى هاى مالياتى را بايد در تور بياندازيم، عنوان 
كرد: در شــرايط تحريم به بخش خصوصى خوش حساب نبايد فشار 
آورد. دژپسنداظهار كرد: اگر از يك معلم در مناطق دور دست ماليات 
دريافت مى شود بايد از مديران با حقوق باال و توليدكنندگان با درآمد 

ميلياردى هم ماليات دريافت شود.

كف و سقف عيدى كارگران در 98 اعالم شد
 عيدى امســال براى كارگرانى كه حقوق پايه آنهــا بر مبناى حداقل 
دستمزد مصوب سال 98 است، 3 ميليون و 33 هزار و 765 تومان و براى 

ساير كارگران 2 برابر حقوق پايه آنها خواهد بود. 
معاون وزير كار با بيان اين مطلب و با تأكيد بر الزام كارفرمايان بر پرداخت 
عيــدى و پاداش پايان ســال كارگران اظهار كرد: بر اســاس ماده واحده 
مصوب ســال 1370 درباره پرداخت عيدى و پاداش كارگران، بر اساس 
اين ماده واحده، تمامى كارگاه هاى مشــمول قانون كار مكلف هستند به 

غير از حقوق، به هر يك از كارگران خود در پايان هر سال معادل 60 روز 
آخرين مزد، به عنوان عيدى و پاداش بپردازند. 

به نقل از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، حاتم شاكرمى با بيان اينكه 
البته قانون كار براى عيدى كارگران سقف نيز تعيين كرده است، افزود: بر 
اين اساس فارغ از ميزان حقوق پايه كاركنان، عيدى هر كارگر نبايد از 3 

برابر «حداقل دستمزد همان سال» بيشتر باشد. 
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى همچنين با اشاره به اينكه عيدى 
و پاداش كارگرانى كه كمتر از يك سال در كارگاه جارى سابقه كار دارند 
نيز، بايد به نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه و پرداخت شود، افزود: با 

اين حساب، هر كارگر بايد 2 برابر حقوق پايه خود را به عنوان عيدى و 
پاداش پايان ســال دريافت كند اما عيدى پرداختى نبايد از 3 برابر حداقل 

دستمزد تجاوز كند. 
شاكرمى تأكيد كرد: در نتيجه عيدى امسال براى كارگرانى كه حقوق پايه 
آنها بر مبناى حداقل دســتمزد مصوب سال 98 معادل يك ميليون و 516 
هزار و 882 تومان اســت، 3 ميليون و 33 هزار و 765 تومان خواهد بود. 
عيدى ساير كارگران كه حقوق پايه آنها بيش از حداقل دستمزد است نيز 
2 برابر حقوق پايه بايد محاسبه شود به شرطى كه از 4 ميليون و 550 هزار 

و 646 تومان بيشتر نشود.  اقتصاداقتصاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

 پس از 9 سال از اجراى قانون هدفمند 
كــردن يارانه ها، رقم يارانه هاى نقدى تغيير 
كرد؛ عددى كه گفته مى شــود در نهايت به 
نفع اقشار پردرآمد جامعه تمام خواهد شد. 
با گذشت حدود 9 ســال از اجراى قانون 
هدفمند كردن يارانه ها، مجلس دســت به 
تغيير عدد يارانه نقــدى زد؛ اين اتفاق در 
جريان بررســى اليحه بودجه سال 99 در 
كميســيون تلفيق افتــاد؛ به طورى كه بنابر 
اعالم كميســيون تلفيق مجلس، قرار است 
27 هــزار تومان به مبلغ 45هــزار و 500
تومان يارانه نقدى به عنوان ســبد حمايت 
معيشــتى اضافــه و در مجمــوع 72 هزار  

تومان براى هر نفر واريز شود. 
به گزارش خبرآنالين، سخنگوى كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه كل كشور در سال 99، 
هفتم بهمن ماه امســال در تشريح جزئيات 
اين مصوبه مجلس گفت: بر اساس مصوبه 
كميســيون در سال آينده 27 هزار تومان به 
مبلغ يارانه در ســال 99 اضافه خواهد شد 
و از ابتداى فروردين سال آينده رقم يارانه 
نقدى از 45 هزار و 500 تومان به 72 هزار 

تومان افزايش مى يابد. 
به گفته هــادى قوامى، بر اســاس مصوبه 
كميســيون تلفيق از مبلغ 31 هزار ميليارد 
تومانى كه در اليحــه بودجه براى اجراى 
طــرح حمايت معيشــتى خانوارها در نظر 
گرفته شــده بــود، 20 درصد بــراى افراد 
تحت پوشــش كميته امداد و بهزيستى كه 
7 ميليون نفر هســتند اختصــاص مى يابد 
و 28 هــزار ميليارد تومــان باقى مانده بين 
78 ميليون يارانه بگير به صورت يكســان 
توزيع خواهد شد. با اين مصوبه كميسيون 
تلفيق 18 ميليون نفرى كه يارانه معيشــت 
نمى گرفتنــد از ايــن به بعد ايــن يارانه را 
متناسب با اعضاى خانوار دريافت مى كنند 
و مبلغ يارانه مددجويان بهزيستى و كميته 
امداد نيز به 122 هــزار تومان افزايش پيدا 

خواهد كرد. 
به گفته  قوامى، در سال آينده تنها يك يارانه 
كه تركيبى از يارانه نقدى و يارانه معيشتى 

بنزين است، پرداخت مى كنند. 
به نظر مى رسد دولت با اين مصوبه موافقت 
چندانى ندارد؛ به طورى كه تازه ترين اظهارات 
وزيــر تعاون، كار و رفــاه اجتماعى، از اين 
حكايت دارد كه پرداخــت يارانه 72 هزار 

تومانى در برنامه هاى دولت نبوده است. 
امسال  بهمن ماه  هشتم  شريعتمدارى  محمد 
در حاشيه دومين جشنواره حمايت از توليد 
ملى (حاتم) در جمع خبرنگاران عنوان كرد: 

نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در قالب 
بودجه ممكن است تغييراتى اعمال كنند، اما 
هنوز تكليف اجرايى به دولت نرسيده است. 
وى با بيــان اينكــه پرداخــت يارانه 72

هزارتومانــى در برنامه هــاى دولت نبوده 
اســت، تصريح كــرد: به نظر مــن براى 
ايجاد يك شــرايط مطلوب بايد از هرگونه 

تشويش در ذهن مردم جلوگيرى كنيم. 
به اعتقاد وى، الزم اســت شرايطى فراهم 
شــود تا كســانى كه درآمد ثابت، پايين و 
متوســط دارند، مطمئن باشند كه پرداخت 
يارانه و كمك معيشتى، برنامه باثباتى است 
كه مى توانند روى آن حساب باز كنند و تا 

حد امكان دستخوش تغييرات نشود. 
در اين ميان، ســخنگوى ستاد بودجه سال 
99 اعالم كــرد: با اجــراى تصميم جديد 
كميســيون تلفيــق، مجموع ســرانه يارانه 
پرداختى به افراد كمتر خواهد شد. به گفته 
مژگان خانلو، در جلســه مورخ 7 بهمن ماه 
كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسالمى و 
در ضمن بررســى تبصره 14 اليحه بودجه 
سال 1399 كل كشور، با تصميم نمايندگان 
مقرر شد يارانه نقدى موضوع ماده 7 قانون 
هدفمند كردن يارانه ها مصوب سال 1388

و يارانه طرح حمايت معيشــتى خانوارها 
ناشى از اجراى طرح مديريت سوخت، به 
تمامى مشمولين دريافت يارانه نقدى (يعنى 

78 ميليون نفر) پرداخت شود. 
بــه گفته ايــن مقام مســئول، بــا تصميم 
يادشــده كه با مخالفــت نمايندگان دولت 
در كميســيون تلفيق نيز مواجه بود، حدود 
18 ميليون نفر كه بر اســاس شاخص هاى 

محاســباتى وزارت تعــاون، كار و رفــاه 
اجتماعى مشــمول دريافت يارانه حمايت 
فهرست  در  نيســتند،  خانوارها  معيشــتى 
دريافت كننــدگان قرار مى گيرند. بنابراين با 
توجه به رشد 20 درصد يارانه خانوارهاى 
تحت پوشــش كميته امداد و بهزيســتى، 
تصميم يادشــده به منزله تعديل ســرجمع 
يارانــه پرداختى به هر فرد در مقايســه با 

سالجارى خواهد بود. 
سخنگوى ســتاد بودجه تأكيد كرد: بر اين 
اســاس، انعــكاس خبر مذكور بــا عنوان 
«افزايش يارانه نقدى در سال 1399 به رقم 
72 هزار تومان در ماه به ازاى هر نفر» بايد 
به اين صورت تصحيح شــود كه مجموع 
پرداخــت يارانــه از محل اجــراى قانون 
هدفمند كــردن يارانه ها، اعــم از نقدى و 
حمايت معيشــتى خانوارها، در سال 1399
حــدود 72 هــزار تومان بــه ازاى هر فرد 
خواهد بود كه به جهت افزايش مشــمولين 
نسبت به ســالجارى، سرانه پرداختى يارانه 

كمتر از سالجارى خواهد شد. 
سخنگوى ستاد شناســايى مشموالن طرح 
حمايت معيشتى معتقد است كه طرح ادغام 
يارانه نقدى و معيشــتى به نفع دهك هاى 

ثروتمند تمام مى شود. 
گزارش ها حاكى از آن است كه در صورت 
يكى شــدن يارانه نقدى و كمك معيشتى 
و تبديــل آن بــه يارانه 72 هــزار تومانى، 
60 ميليون نفرى كــه اكنون هر 2 يارانه را 
دريافــت مى كنند، با كاهــش رقم دريافتى 
مواجه مى شــوند؛ در حالى كه 18 ميليون 
نفــرى كه كمك معيشــتى به آنــان تعلق 

نمى گيــرد و فقط يارانــه 45 هزار و 500
تومانى دريافت مى كنند، منتفع خواهند شد. 
سخنگوى ستاد شناســايى مشموالن طرح 
پرداخت  وضعيت  درباره  معيشتى  حمايت 
يارانه هــا توضيح داد: در طــرح حمايت 
معيشــتى تصميم بر اين شــد كه كمك ها 
به صورت نقدى باشــد و به اقشار نيازمند 
پرداخت شود. منظور از نيازمندان اين است 
كه وقتى از محل افزايش بهاى بنزين يارانه  
مى دهيم، اولويت با كسانى است كه خودرو 

و وضعيت مالى مناسبى ندارند. 
11 درحال حاضر  گفت:  ميرزايى،  حســن 
ميليون و 900 هزار خانواده ايرانى خودرو 
ندارند و اگر از بعد شــاخص هاى مختلف 
بررسى شود، شــاهد خواهيم بود كه واقعا 
نيازمند هستند و بايد مشمول دريافت طرح 
حمايت معيشــتى شــوند. بنابراين بود كه 
60 ميليون ايرانى كــه جزو 3 دهك باالى 
درآمدى نيســتند، طرح معيشــتى دريافت 
كنند. اين افراد شناسايى شدند و در ليست 

قرار گرفتند. 
سخنگوى ستاد شناسايى مشموالن حمايت 
معيشــتى تأكيد كرد: صــرف خوداظهارى 
نمى توان گفت كه مشــمول طرح حمايت 
معيشــتى هســتند و اما مبلغ واريز نشده 
است. براى نمونه در مواردى شاهد بوديم 
كه فردى 2 تا ماشــين بــه صورت وكالتى 
فروخته اســت؛  الى كه در سيســتم به نام 
فــرد ثبت بوده اســت. بنا بر اســتنادهاى 
خوداظهارى افراد نمايندگان مجلس اعالم 
كردند كه وزارت رفاه نقص داشته و ادغام 

2 يارانه در كميسيون تلفيق تصويب شد. 

 يك كارشــناس حــوزه ارزى معتقد 
است اجراى مكانيســم ماشه نهايتا فشار 
اقتصادى خاصى بر ايــران نخواهد آورد 
و وضعيت بازار ارز ايران حداقل تا پايان 
سال از اين اتفاقات مشكل و نوسانى در 
كشــور پيش نخواهد آمد. اگرچه وى نيز 
تأكيــد كرد احتماال ايــن اقدامات اثرات 

سياسى در پى خواهد داشت. 
ســيد كمال ســيدعلى كارشناس حوزه 
بانــك  ارزى  اســبق  معــاون  و  ارزى 
مركــزى، در رابطــه بــا فعــال كردن 
مكانيســم ماشه در اروپا و تبعات ارزى 
آن براى اقتصادى ايــران به خبرآنالين 
گفــت: اين موضــوع از 2 منظــر قابل 
بررســى است؛ از يك ســو اين مسأله 
بُعد سياسى دارد كه طبيعتا در اين زمينه 
بايد كارشناســان سياســى نظر بدهند و 
از اثرات فعال كردن مكانيســم ماشه در 
اين حوزه ســخن بگوينــد. وى تأكيد 
كــرد: البته تالش هاى تازه اى از ســوى 
اروپايى ها براى حفظ برجام آغاز شــده 
اســت و همين امر مى تواند مانع از ان 

شود كه اين مكانيزم فعال شود. 
وى افزود: از سوى ديگر از نظر اقتصادى 
هم مى توان به اهميت اين مسأله پرداخت. 

بــراى اين مهم بايد توجه داشــت كه در 
تمام اين ماه هايى كه اياالت متحده رسما 
از برجام خارج شــد و ايــران را تحريم 
كــرد عمال اروپايى ها ديگــر به تعهدات 
خود پايبند نبودند. به بيان ديگر با وجود 
اميدى كــه اروپايى هــا مى دادند خروج 
آمريكا از برجــام و اعمال تحريم ها عليه 
ايران اقتصاد كشــور را دچار مشــكالت 
فــراوان كرد. در اين رهگــذر بايد توجه 
داشت كه نقل و انتقال پول به شدت دچار 
مشــكل شــد و حتى وعده هاى اروپا در 
خصوص اينســتكس هم در عمل تحقق 
نيافت. در نتيجه اجراى مكانيســم ماشه 
در كوتاه مدت تأثير شــگرفى در بازار ارز 

ايران نخواهد داشت. 
اين كارشــناس اقتصــادى تصريح كرد: 
اثرگذارى مكانيســم ماشــه اگر با الغاى 
برجــام و رفتن دوباره پرونــده ايران به 
شوراى امنيت مى تواند در آينده به شكلى 
تأثيراتى داشــته باشد اما در مقطع كنونى 
به نظر نمى رسد مكانيسم ماشه به تنهايى 

پيامد چندانى براى كشور داشته باشد. 
وى در رابطــه با چرايــى بى تأثير بودن 
مكانيســم ماشــه در برجام گفت: ببينيد 
وقتى آمريكا ايران را تحريم كرد در عمل 

همه فشــارهاى ممكن به سيستم بانكى 
كشــور و فروش نفت آمد. يعنى اياالت 
متحده كارى كرد كــه اروپايى ها به رغم 
تمايلى كــه به حفظ برجــام دارند و در 
گفته هاى خود نسبت به تك روى ترامپ 
اعتراض داشــتند نتوانند بــه هيچ كدام از 
تعهــدات برجام پايبنــد بمانند و اين امر 
به تدريج تمايــل ايران را به حفظ برجام 
لــوث كرد. به اين اعتبار من فكر نمى كنم 
حتى شدت عمل اروپا در اين مرحله هم 
حداقل اقتصاد ايران را تا پايان سال دچار 

مشكل كند. 
اين كارشــناس اقتصادى ادامه داد: اين را 
هم بايد در نظر داشت كه دنيا متأسفانه بر 
مبناى اخالقيات اداره نمى شــود و زور و 
توان نظامى نقش تعيين كننده اى در تعيين 
مناسبات در جهان دارد. به همين دليل از 
حاال نمى توان اقدامات دورتر را پيش بينى 
كرد. زيرا در سال آينده اتفاقات متعددى 
مى تواند رخ دهد كه هر كدام تأثيراتى را 
به همراه خواهد داشت. مسأله اين است 
كه اگر مكانيســم ماشــه فعال شود ولى 
نتيجه مورد نظــر اروپايى ها از آن گرفته 
نشــود، احتماال پرونده ايران به شــوراى 

امنيت خواهد رفت. 

وى در پاســخ بــه ســوالى در رابطه با 
پيامدهاى رفتن پرونده ايران به شوراى 
امنيت تصريــح كرد: ببينيد رفتن پرونده 
ايــران به شــوراى امنيت پيــش از هر 
چيز يك تهديد سياســى است و عملى 
كه  همان طور  ولــى  اســت.  تهديد آميز 
گفتــم تحريم هاى آمريكا چنان شــديد 
بازدارندگى  موجــب  چنان  و  هســتند 
كشورهاى اروپايى در همكارى با ايران 
شــده كه اعمال تحريم هــاى دوباره به 
شــكل اجرايى تأثيرات عجيب و غريبى 
نخواهد داشــت. اگرچه همان طور كه 
تأكيد كردم به هر حال از نظر سياســى 

يك تهديد و فشار سخت است. 
ســيدعلى افزود: با اين حال به نظر من 
اروپايى ها بيشــتر تمايــل دارند برجام 
حفظ شود. به عبارت ساده تر اروپايى ها 
بــدون اينكــه تعهدات خــود را انجام 
دهنــد دوســت دارند ايــران متعهد به 
برجــام بماند. به هميــن دليل در غالب 
را  خود  فشار  بيشــترين  ماشه  مكانيسم 
خواهند آورد كــه برجام را بدون دادن 
تعهــدى حفظ كنند. اين جا اســت كه 
ايران بايد تعيين كند كه كدام مســير را 

مى داند.  بهتر 

مبلغ يارانه و معيشت 
از فروردين كم مي شود

پيش بينى معاون اسبق ارزى بانك مركزى از وضعيت بازار ارز تا پايان امسال

مكانيسم ماشه چه تأثيرى بر بازار ارز ايران خواهد گذاشت؟
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يادداشت خبر

خوانش «اندوه پرنده بر وزن شقايق»

 نشســت خوانش نمايش نامه «اندوه پرنده بر وزن شقايق» نوشته 
روح ا... صالحى و كارگردانى مانا پوراسد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان 
همدان، اين نمايش نامه توســط گروه هناســه در ســالن آمفى تئاتر 

كتابخانه شهيد حجازى خوانش شد.
اين نمايش درباره پاسبانى است كه به عنوان سر كالنتر شهرى انتخاب 
مى شــود و نبايد اجازه عزادارى دهه محــرم را به مردم بدهد اما غاليه 
همسرش به دليل اينكه پس از 7 سال صاحب فرزند شده اند نذر كرده 

است 40 كتل و مراسم عزادارى در دهه محرم برپا كند و...
بهروز ناصر شــريعتى، مانا پوراسد و روح ا... صالحى به عنوان بازيگر 
نمايش نامه «اندوه پرنده بر وزن شقايق» در اين نشست حضور داشتند.

رونمايى از كاتالوگ پيشكسوتان تئاتر همدان
كاتالوگ پيشكســوتان تئاتر همــدان رونمايى مى  شــود. به گزارش 
روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان، مراسم 
نكوداشت و تقدير از 35 نفر از هنرمندان تئاتر استان همدان باهمكارى 
انجمن هنرهاى نمايشى اســتان و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 

استان همدان برگزار مى شود.
اين مراســم همزمان با ايام ا... دهه فجر در همدان برگزار خواهد شد. 
در اين مراســم از كاتالوگ معرفى پيشكسوتان برجسته تئاتر استان و 
سرپرستان گروه هاى ثبت شده مركز هنرهاى نمايشى رونمايى مى شود.

كنسرت موش ها در همدان اجرا مى شود
نمايش كنســرت موش ها به كارگردانــى معصومه زيورى در همدان 
بــه روى صحنه مى رود. به گــزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان همدان، اين نمايش از 10 تا 24 بهمن ماه در تاالر 

فجر ويژه دانش آموزان اجرا مى شود.
نمايش كنسرت موش ها توســط گروه هنرى راسپينا طراحى شده و 
داستان كودكى به نام پرهام را روايت مى كند كه به دليل پرخورى بيمار 
شده و نمى تواند به كنســرت مورد عالقه اش برود و عروسك هايش 

(موش ها) مى خواهند براى او كارى انجام دهند.
ســيد مهرداد كاووسى حســينى، ندا هاديان، زهره اسماعيلى، مرضيه 
آذر، سپهر مسافريان، احسان آزادجو، محمد قياسى، مهشيد محبوبى، 
مصطفى تاريمرادى، ميالد سلوكى و سعيد متعبد عروسك گردانان اين 

نمايش هستند.

تأثير متقابل سينما و اجتماع 
در 40 سال سينماى ايران

زهرا راسخى »
 اين روزها همراه است با مهم ترين رويداد هنرى كشور و سينماها 

حال وهواى جشنواره به خود گرفته اند.
فيلم هاى ســينمايى متأثر از شــرايط اجتماعى در هر جامعه هستند و 
در عين حال مســائل اجتماعى را بازنمايــى مى كنند. اين فيلم ها منبع 
فرهنگى مهمى براى درك ماهيت علل انحرافات اجتماعى نيز به شمار 
مى روند. از چنين زاويه اى، فيلم ابزارى براى بيان مشكالت، مسائل و 
درگيرى هاى هر جامعه اى است كه فيلمساز با بهره گيرى از ابزار سينما 

آن ها را به نمايش مى گذارد. 
با پيروزى انقالب اســالمى همگام با تغيير گفتمان سياســى، سازمان 
توليد فيلم سازى دوره ى پهلوى فرو ريخت و سازوكارهاى جديدى با 
بازنمايى مســائل فرهنگى بر سينماى ايران حاكم شد. دردهه60  ژانر 
دفاع مقدس شكل گرفت و سينماى ضدطاغوتى در كنار ملودرام هاى 
خانوادگى، جهان اجتماع را ملهم از گفتمان انقالب و جنگ تفســير 

كرد. 
مهم ترين ويژگى فيلم هاى دهه ى 60 يا «ســينماى جنگ»، ســينمايى 
عارى از مســائل اجتماعى، مردانه و همراه با به حاشــيه رفتن خانواده 
اســت. اين دوران با نوعى تقدس همراه است و به  تبع آن، انسان هاى 
اين دوره انســان هايى شــريف، مذهبى و مؤمن بازنمايى شده اند كه 
هر فعلى انجام مى دهند براى ارزش هاى جامعه و به خاطر خداســت؛ 
(فيلم هايــى مثل برزخى ها، نينوا). در دهه 70 نيز همگام باگســترش 
گفتمان سازندگى، رشد جمعيت و رشد آموزش عالى، هرچند فيلم ها 
با افت مخاطب مواجه شــدند اما كماكمان دغدغه نمايش مشكالت 

اجتماعى را داشتند.
 با تغييرات سياســى در نيمه ى دوم دهه 70 نگاه متفاوتى نســبت به 
مضامينــى چون مهاجــرت، روابط جنس مخالــف، جناح بندى هاى 
سياسى، مسائل اجتماعى، معضالت زنان و مثلث عشقى در فيلم هاى 
سينمايى باب شدند. عموم مسائل اجتماعى در سينماى دهه 70 زنان 
ومسائل مرتبط با آن ها مثل تابوشكنى، موقعيت و نقش هاى اجتماعى 
جديد، افزايش آگاهــى و تحصيالت آن ها مى پردازد؛ (فيلم هايى مثل 
همســر، دوزن، قرمز). در دهه 80 نيز تمامى فيلم هاى پرمخاطب در 
جامعه مدرن و حول خانواده هاى طبقه متوســط بازنمايى مى شود و 

چالش هاى خانوادگى اين طبقه را به نمايش مى  گذارد.
 طبقه متوســط داراى ويژگى هاى اجتماعــى مثل تحصيالت عاليه و 
ارزش هايى جديد اســت كه به شكل گيرى روابط نوظهور بين اعضاى 
متعلــق به اين خانواده ها منجر مى شــود. در تمامى فيلم هاى اين دهه 
زنان و مردانى تحصيل كرده، شاغل با سرمايه فرهنگى و اجتماعى باال 
به تصوير كشيده شــده و روابط فرازناشويى به دور از تعصبات شديد 

خانوادگى در جريان است. 
در اين دوره همچنين نوعى تقدس زدايى از ارزش ها به تصوير كشيده 
مى شــود، به طور مثــال فيلم «اخراجى ها» كه در آن شــخصيت هاى 
مقدسى چون رزمنده و روحانى از فضاى عرفانى و قدسى خود فاصله 
گرفته و به زندگى روزمره و حقيقى خود نزديك مى شــوند، از جمله  
فيلم هاى ديگرى كه در اين دوره ساخته شد فيلم «مارمولك» بود كه در 
آن روحانيت فردى سابقه دار به تصوير كشيده شده كه قرائتى متفاوت 

را از دين ارائه مى دهد. 
درنهايت نيز مى توان گفت كه شــرايط اقتصادى، اجتماعى جامعه در 
دهه ى 90 تاحدى متفاوت از دهه هاى پيشــين است. ركود اقتصادى 
در اين دهه و شــرايط نسبتا پايدار سياســى كشور پس از بحران هاى 
آخر دهه ى 80، سينما را به ساحت هاى اجتماعى با بحران هاى ناشى از 
مسائل اقتصادى پيوند زده است (فيلم هايى مثل واكنش پنجم، درباره 
الى، جدايى نادر از ســيمين، دايره زنگــى). در فيلم هاى دهه 90 ما با 
انباشت مسائل روبروييم، مسائلى كه سينما با جسارت بيشترى نسبت 
به دهه هاى پيشين به طرح آن ها پرداخت و مسائل بحرانى جامعه مثل 

فيلم «النتورى» و فيلم «فروشنده» مطرح شد. 
همچنين ســينماى اين دهه نشان داد كه اين مسائل در بستر فضاهاى 
شهرى رخ مى دهند، به همين دليل اين مسائل به نوعى خصلت عمومى 
يافتنــد (فيلم هايى مثل هيس دخترها فريــاد نمى زنند، ابدويك روز، 

فروشنده)
*   كارشناس ارشد جامعه شناسى

10 نكته جالب از زندگى «ژول ورن» 
به مناسبت 192 سالگى تولدش

 192 ســال پيش در چنين روزى «ژول ورن» نويسنده شهير فرانسوى 
به دنيا آمد. «ژول ورن» نويســنده فرانســوى بود كه كتاب هاى زيادى با 
مضمون علمى - تخيلى نوشت. او هنگامى از سفر به هواوفضا و اعماق 
دريا در داســتان هاى خود سخن گفت كه هنوز بشر نتوانسته بود وسايل 
و امكانات چنين سفرهايى را فراهم كند. «ساندى اكسپرس» در گزارشى 
به 10 نكته جالب از زندگــى و آثار اين چهره ادبى پرداخته كه در ادامه 
مى خوانيد: 1- براساس گزارش سازمان يونسكو، آثار «ژول ورن» پس از 

«آگاتا كريســتى» و پيش از «ويليام شكسپير»، بيشترين ميزان ترجمه را در 
جهان دارند. 2- داســتانى اغراق آميز وجــود دارد كه مى گويد «ورن» در 
سن 11 سالگى سعى داشت به عنوان پادو كشتى راهى شبه قاره هند شود. 
3- ژول ورن پيش از رمان نويسى به نگارش داستان كوتاه، نمايشنامه و اپرا 
مشغول بود كه البته بيشتر آن ها ازدست رفته اند .4-نخستين اثر ادبى اين 
نويسنده فرانسوى كه در سال 1850 نوشته شد، يك نمايشنامه كمدى بود 
كه «پوشــال هاى بر بادرفته» نام داشت. اين اثر با كمك «الكساندر دوما» 
روى صحنه تئاتر اجرا شــد. 5- او جمله اى دارد كه مى گويد: «انسان ها 
پس از اختراع ماشين ها، توســط آن ها بلعيده مى شوند.»6- اين نويسنده 
مطرح در رمان «پاريس در قرن بيســتم» خود كه آن را در ســال 1863 

به نگارش درآورد، آســمان خراش هاى شيشه اى، قطارهاى سريع السير و 
شــبكه ارتباط جهانى را پيش بينى كرده بود. 7- با اين حال، ناشر او اين 
پيش گويى ها را «زيادى بدبينانه» دانســته بود و اين كتاب تا ســال 1994 
به چاپ نرسيد. 8- او در سال 1886 ازسوى خواهرزاده خود «گستون» كه 
مشــكل روانى داشت، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و تا پايان عمرش 
مى لنگيد. «ژول ورن» در ســال 1905 با زندگى وداع گفت. 9- نخستين 
اثر او كه به فيلمى ســينمايى تبديل شد، «از زمين تا ماه» بود كه در سال 
1902 به ســينماها راه يافت. 10- از آن زمــان تاكنون حدود 30 فيلم با 
الهام از رمان هاى اين نويســنده صاحب نــام روى پرده نقره اى به نمايش 

درآمده است.
فرهنگفرهنگ

 farhang@hamedanpayam.com

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

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

ــون  ــر رأي شــماره 139860326005000833 مــورخ 98/11/5 هيــأت اول موضــوع قان براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك نهاونــد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي خانــم 
اعظــم بانــو فريــادرس فرزنــد عبدالحســين بــه شــماره شناســنامه يــك شــماره ملــى 
3962212485 صــادره از نهاونــد ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 172/24 
ــت  ــك ثب ــع در بخــش ي ــي واق ــي از 3871 اصل ــالك 213 فرع ــع قســمتى از پ مترمرب
نهاونــد واقــع در انتهــاى مهديــه شــاطرآباد كوچه تاكســتان شــماره 213 فعــرى از 3871 
اصلــى واقــع در بخــش يــك ثبــت نهاونــد واقــع در انتهــاى مهديــه شــاطرآباد كوچــه 
ــين  ــمي محمدحس ــك رس ــداري از مال ــدارد  خري ــى ن ــوق ارتفاق ــوم حق ــتان س تاكس
ســيف تصرفــات مالكانــه متقاضــى نســبت بــه مــورد تقاضــا محــرز گرديــده اســت. لــذا 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

ــد.(م الف 299) ــد ش ــادر خواه ص
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محمدعلى جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

برابــر رأي شــماره 139860326006001531-1398/10/29 هيــأت اول موضــوع قانون 
ــد ســند رســمي  ــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي تعيي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ماليــر تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
ــه شــماره  متقاضــى آقــاى عليرضــا على مــرادى شــريف آبادى فرزنــد ابراهيــم ب
شناســنامه 631 صــادره از ماليــر در شــش دانــگ يــك بــاب گاراژ آهــن فروشــى 
بــه مســاحت 29/81 مترمربــع قســمتي از پــالك يــك اصلــي اراضــى دولت آبــاد 
ــر  ــح اهللا عادلى ف ــمى فت ــك رس ــدارى از مال ــر خري ــار مالي ــع در بخــش چه واق
ــه  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب محــرز گرديــده اســت. ل
ــدور  ــه ص ــخاص نســبت ب ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه فاصل
ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس 
از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي 
ــررات ســند مالكيــت صــادر  ــراض طبــق مق ــور و عــدم وصــول اعت مــدت مذك

خواهــد شــد.
(م الف 467)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/3

محمدرضا امينى
 رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

،،توزيعتوزيع

 بيست ودومين جشنواره موسيقى استان 
همدان با عنوان «شب هاى موسيقى هگمتانه» 
اواســط اســفندماه برگزار خواهد شد. اين 
رويداد هنرى كه در بخش هاى گروه نوازى 
موسيقى اصيل ايرانى، گروه نوازى موسيقى 
كالســيك، گروه نوازى موســيقى مقامى و 
تلفيقــى و گروه نوازى موســيقى پاپ اجرا 
خواهد داشــت، با هدف ارتقاى گروه هاى 
موســيقى بومى و آشــنايى دوســت داران 

موسيقى و شعر ناب انجام مى  شود.
«احمدرضا احســانى» مديــركل فرهنگ و 
ارشاد اســالمى اســتان همدان درباره اين 
جشنواره گفت: «شب هاى موسيقى هگمتانه 
باحضور گروه هاى موسيقى از سراسر استان 
با عنوان «شب هاى موسيقى هگمتانه» از 12

تا 15 اســفندماه در مجتمع فرهنگى، هنرى 
بوعلى   سيناى همدان برگزار مى شود.»

وى با بيان اينكه اهالى موســيقى استان تا 
30 بهمن ماه فرصت دارند آثار خود را براى 

حضور در جشنواره ارسال كنند، خاطرنشان 
كرد: «پس از داورى در روزهاى يكم و دوم 
اسفندماه و امتيازبندى گروه ها و تك نوازان، 
بهترين گروه ها براى حضور در جشــنواره 

بيست و دوم انتخاب خواهند شد.»
به گزارش روابط عمومــى اداره كل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى اســتان همدان، مديركل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان همدان 
تصريــح كرد: «ايــن جشــنواره در بخش 
تك نــوازى به صورت رقابتــى و در بخش 
برگزار  غيررقابتــى  به صــورت  گروهــى 

مى شود.»
وى گفــت: «هر گروه 2 اجرا در هر شــب 
خواهد داشــت كــه بليــت  آن به صورت 
اينترنتى به فروش خواهد رســيد. همچنين 
عالقمندان به شركت در جشنواره مى توانند 
براى كســب اطالعات بيشــتر به فراخوان 
جشــنواره در دفتر انجمن موســيقى استان 
واقع در مجتمع فرهنگى، هنرى بوعلى سينا 

مراجعه و يــا با شــماره 09031480398 
تماس بگيرند.»

جشنواره فجر چطور به شب هاى موسيقى 
تغيير نام داد؟

ســال گذشــته براى نخســتين بار بود كه 
«شــب هاى موســيقى هگمتانه» در همدان 
برگزار شــد. ايــن جشــنواره در حقيقت 
بيســت و يكمين جشنواره موســيقى استان 
بود كه همزمان با ســى وچهارمين جشنواره 
سراسرى موسيقى فجر، در قالب «شب هاى 
موسيقى هگمتانه» در مجتمع فرهنگى هنرى 
بوعلى سينا برگزار شد. پيش از آن جشنواره 
موسيقى فجر به شكل سنتى در استان برگزار 
مى  شــد. آخرين اجراى جشنواره موسيقى 
فجر در همدان (سال 96) باكيفيت پايين آثار 
برگزار شد تا جايى كه واكنش هيأت داوران 

را هم در پى داشت. 
در بخشــى بيانيه پايانــى داوران آمده بود: 
«هيأت داوران ضمن ابراز تأســف از كميت 

و كيفيت محــدود اجراهــاى گروهى در 
جشــنواره پيشــنهاد مى كند با فراهم آوردن 
انواع مشــوق ها، فعاليت هــاى گروه نوازى 
درسته اســتان ارتقا يابد. اعتبار گروه نوازى 
منحصرا بــا افزايش تعــداد نوازندگان هر 
گروه حاصل نمى شود، بلكه چندنوازى هاى 
كوچك تر چنانچه واجد منطق هنرى باشد، 
باسرعت بيشترى كيفيت كار گروهى را ارتقا 

مى دهند. 
هيأت داوران ضمن ابراز تأســف از كيفت 
اجراهاى مرتبط با موسيقى جهانى كه در اين 
جشنواره در 2 رشته پيانو و گيتار ارائه شد، 
آرزو مى كند كه ســطح آموزش اين حوزه 
با جديت ارتقا يابد.» برگزارى شــب هاى 
موســيقى هگمتانه درحقيقــت ايده اى بود 
براى بهبود وضعيت موسيقى استان. ايده اى 
كه سال گذشته با اســتقبال اهالى موسيقى 
استان همراه بود و امســال براى دومين بار 

برگزار مى  شود.

 مراســم پايانى ســى وهفتمين دوره كتاب سال 
جمهورى اســالمى ايران و بيســت وهفتمين دوره 
جايزه جهانى كتاب ســال با تقدير از 
آثار برجسته ســال برگزارشد. «تاريخ 
و فلســفه علم: مقاالتى از رشــدى 
راشــد و درباره او» تأليف «حسين 
مفاخــر  از  معصومى همدانــى» 
كتاب هايى  جملــه  از  همدانى 
بود كه در اين مراســم شايسته 
تقدير انتخاب شد. در اين مراسم 
هم  وزيرارشاد  و  رئيس جمهور  كه 
حضور داشتند. «تاريخ و فلسفه علم: 
مقاالتى از رشدى راشــد و درباره او» 
كتابى در حوزه كليات و تاريخ علم است 
كه در اين بخش «شايســته تقدير» انتخاب 

شد.
كتابى درباره تاريخ نگار مسلمان 

«رشدى راشد» كه معصومى همدانى 
كتابش را درباره آن نوشــته است 
تاريخ نگارى اســت كه تصورى 
ديگــر از تاريخ علــم دوران 
كلى  به طــور  و  اســالمى 

تاريخ علم آفريده اســت. آثار «رشدى راشد» حاوى 
اطالعاتى گسترده پيرامون سرنوشت علم در تمدن 
اسالمى است كه نيازمند توجه ويژه اما مغفول مانده اى 
حداقل براى فارسى زبانان است. اين كتاب به منظور 
رفع اين نياز ابتدا با ارائه مصاحبه و مقاالتى كار راشد 
را براى خواننده تشــريح مى  كند و سپس 8 مقاله را 
به قلم او پيرامون حوزه هاى مختلف تاريخ و فلسفه 
علم ارائه مى  دهد. اين كتاب را نشــر هرمس منتشر 

كرده است.
 برگزيدگان چطور انتخاب شدند؟

آن طور كه دبيرخانه اين مراسم اعالم كرده 46 هزار 
254 عنوان كتاب چاپ نخست در سال 1397 منتشر 
شده است. بخشى از اين كتاب ها در غربال نخستين 
كنار گذاشته شدند و در مرحله بعدى داورى 7 هزار 
و 473 عنــوان كتاب باقى ماند، از بين اين آثار 213

عنوان كتاب به مرحله دوم داورى راه پيدا كردند. هر 
عنوان كتاب از ســوى 3 داور ارزيابى شد. مالك ها 
و معيار هــاى ارزيابى نيــز منطق بــا آئين نامه بود. 
كتاب هايــى كه بين 80 تا 90 امتياز كســب كردند، 
عنوان شايسته تقدير و كتاب هايى كه 90 تا 100 امتياز 

گرفتند به عنوان برگزيده شناخته شدند.
 درباره استاد معصومى همدانى

دكتر حســين معصومى همدانــى، فرزند آيت ا... 
مالعلى معصومى همدانى، ســال 1327 در شهر 
همدان به دنيا آمد. در سال 1351 در رشته مهندسى 

برق از دانشگاه كنونى صنعتى شريف فارغ التحصيل 
شد. پس از آن در دانشگاه آزاد ايران به ويرايش كتب 
علمى پرداخت. او در ســال 1358 به عنوان مدرس 
تاريخ و فلســفه علم به دانشگاه شريف بازگشت و 
در ســال 1372 به قصد ادامه تحصيل به فرانسه سفر 
كرد. تحصيالتش را در رشته تاريخ و فلسفه علم در 
دانشگاه پاريس 7 ادامه داد و مدرك دكترى خود را 
با تخصص «تاريخ اپتيك و رياضيات» از اين دانشگاه 
كســب كرد. پس از آن به ايران بازگشت و تدريس 
در دانشگاه شريف را ازسر گرفت. او از سال 1379
به عضويت پيوسته فرهنگســتان زبان وادب فارسى 
درآمد و نيز در زمره چهره هاى اصلى و ويراســتاران 
ارشــد مركز دائره المعارف بزرگ اســالمى هم قرار 

دارد.

جشنواره «شب هاى موسيقى هگمتانه» جشنواره «شب هاى موسيقى هگمتانه» 
اسفندماه برگزار مى شوداسفندماه برگزار مى شود

جشنى جشنى 
براى موسيقى همدان براى موسيقى همدان 

آگهى مزايده اتومبيل 
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9800457 موضوع سند ازدواج شماره 32519 مورخ 1386/9/17 
تنظيمى دفتر ازدواج 12 شهر نهاوند استان همدان، له فاطمه يوسفى چراغى نام پدر: اميدعلى 
تاريخ توليد: 1371/9/20 شــماره ملى 3950235752 شماره شناسنامه 3950235752 عليه 
آقاى يزدان كرمعلى نام پدر: مرادحســين تاريخ تولد 1362/6/17 شماره ملى 3962532218 
شماره شناسنامه 8 در واحد اجرائيات اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند تشكيل كه بستانكار جهت 
وصول مهريه مندرج در سند ازدواج فوق به مبلغ 18/700/380/000 ريال (هجد ميليارد و هفتصد 
ميليون و سيصد و هشتاد هزار ريال) درخواست بازداشت اموال منقول متعهد و وصول مطالبات 
خود را از خودروى ســوارى پژو پارس به شماره انتظامى 418ب97-ايران 28 مورد بازداشت در 
پرونده فوق را نموده، كه پس از طى مراحل قانون موضوع به كارشناس رسمى دادگسترى جهت 
ارزيابى ابالغ و كارشناس رسمى مربوطه برابر نظريه به شماره وارده 6336/ن/98 مورخ 98/11/5 
اعالم نموده: خودروى سوارى خودروى سوارى پژو پارس به شماره انتظامى 418ب97-ايران 28 
واقع در پاركينگ صدف نهاوند به نشــانى جاده آورزمان به مبلغ 760/000/000 ريال (هفتصد و 

شصت ميليون ريال) ارزيابى گرديده كه نظر فوق قطعى و مشخصات آن به شرح ذيل مى باشد.
الف) مشخصات خودرو 

1-نوع سوارى  - 2-سيستم پژو  - 3- تيپ٧Tu- 4- مدل 1395 - 5- رنگ خاكستر متاليك 
- 6- نوع سوخت بنزين -  7- تعداد سليندر 4 عدد -  8- ظرفيت جمعاً 5 نفر - 9- تعداد چرخ 
4 عدد - 10-شماره موتور 807928 -11- شماره شاسى 862839 -ب) وضعيت ظاهرى خودرو 
وضعيت اتاق سالم - وضعيت داشبورد سالم - وضعيت گيربكس سالم - وضعيت تودوزى سالم 

وضعيت ظاهرى: 
كليه شيشه ها ، سپرهاى جلو و عقب، چراغ هاى جلو و عقب، سالم، آيينه هاى بغل سالم 

وضعيت موتور سالم 
وضعيت تايرها: 

دو حلقه الستيك جلو آن 0/50 آج دارند و دو حلقه الستيك عقب 0/40آج دارند 
توضيحات: 

گلكير جلو سمت چپ و درب موتور تعويض و رنگ آميزى شده است.
خودروى فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/12/14 در اداره ثبت نهاوند از طريق 
مزايده به فروش مى رســد. مزايده از مبلغ ارزيابى شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً 
فروخته مى شود. الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به مالياتى و عوارض شهردارى 
و خالفى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده 
برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزايده مســترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه 
روز مزايده تعطيل رســمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر 

برگزار خواهد شد.(م الف 305)
تاريخ انتشار: 1398/11/19

محمدعلى جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

ب ن ى ى پ م ر
ايران و بيســت وهفتمين دوره  جمهورى اســالمى
جايزه جهانى كتاب ســال با تقدير از 
آثار برجسته ســال برگزارشد. «تاريخ 
و فلســفه علم: مقاالتى از رشــدى 
راشــد و درباره او» تأليف «حسين 
مفاخــر  از  معصومى همدانــى» 
كتاب هايى جملــه  از  همدانى

بود كه در اين مراســم شايسته 
تقدير انتخاب شد. در اين مراسم 
هم  وزيرارشاد  و  رئيس جمهور  كه 
حضور داشتند. «تاريخ و فلسفه علم: 
مقاالتى از رشدى راشــد و درباره او» 
كتابى در حوزه كليات و تاريخ علم است 
«شايســته تقدير» انتخاب بخش كه در اين

شد.
كتابى درباره تاريخ نگار مسلمان 

«رشدى راشد» كه معصومى همدانى 
كتابش را درباره آن نوشــته است 
تاريخ نگارى اســت كه تصورى 
ديگــر از تاريخ علــم دوران 
كلى  به طــور  و  اســالمى 

تقدير از كتاب «استاد معصومى همدانى» 
در مراسم انتخاب كتاب سال
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سينما بايد در مسير تحقق اهداف انقالب 
حركت كند

 برمبناى انقالب اســالمى، ســينما و جمهورى اسالمى يك نسبت 
متقابل به هم دارند. يعنى اينكه ســينما بايــد كمك كند كه جمهورى 
اسالمى ايران در مسير تحقق اهداف انقالب اسالمى حركت كند و در 

اين مسير هم جمهورى اسالمى بايد از سينما حمايت كند.
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفت: آن چيزى كه ما در اينجا 
تحت عنوان دولت ســايه مطرح كرديم نه حزب است و نه تشكيالت 
بلكه يك گفتمان است. به اين معنى كه فرد سايه به سايه روند تحوالت 
را دنبال كند و در حد وسعش بر مسير حركت انقالب اسالمى تأثير مثبت 
بگذارد. سعيد جليلى در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: ما درحال حاضر 
در دوران استقرار نظام جمهورى اسالمى هستيم و بنابراين بايد همه ى 
تالشمان را معطوف به اين كنيم كه نه تنها جمهورى اسالمى از آرمان هاى 
انقالب اســالمى فاصله نگيرد بلكه بايد تالش جدى صورت گيرد تا 

جمهورى اسالمى اهداف انقالب اسالمى را محقق سازد.
وى افزود: بنده معتقد هستم كه برمبناى انقالب اسالمى، سينما و جمهورى 
اسالمى يك نسبت متقابل به هم دارند. يعنى اينكه سينما بايد كمك كند كه 
جمهورى اسالمى ايران در مسير تحقق اهداف انقالب اسالمى حركت كند 
و در اين مسير هم جمهورى اسالمى بايد از سينما حمايت كند.عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: يك وقت گفته مى شود به دليل 
مشكالت زيادى كه وجود دارد از جمله تحريم، نمى توان از حوزه فرهنگ و 
سينما حمايت كرد. درحالى كه در همين بودجه سال 99 با وجود مشكالت 
زيادى كه هســت، باز هم بودجه اى كه به بخش فرهنگ تخصيص داده 

مى شود، اگر اين تخصيص درست انجام شود سينما جان تازه اى مى گيرد.
وى بيان كرد: بعضى از دســتگاه ها به جاى اينكه هزينه هاى خود را با 
نيازهاى واقعى كشور منطبق كنند، گاهى در جهت مخالف آن فعاليت 
مى كنند. جليلى با بيان اينكه ما در يك جنگ تمام عيار هستيم و در اين 
جنگ نياز به ابزارهاى گوناگون داريم؛ خاطرنشان كرد: اگر مى خواهيم 
تمدن سازى كنيم، يكى از ابزارهاى آن سينماست. اگر ما نتوانيم در اين 
جنگ تمام عيار از سينما به درستى استفاده كنيم به طور حتما موفقيت مان 

كم مى شود و تمدن سازى محقق نمى شود.

انقالب اسالمى توانست معادالت منطقه را تغيير دهد
 انقالب اسالمى توانست معادالت منطقه را تغيير بدهد و اكنون داراى استقالل سياسى، 

كشورى تاثيرگذار در منطقه و دنيا است.
معاون پارلمانى رئيس جمهور گفت: كشــور در ســخت ترين تحريم هاى ظالمانه هيأت 

حاكمه نابه خرد و رئيس جمهور غير قابل پيش بينى آمريكا به سر مى برد.
حسينعلى اميرى درگفت وگو با ايســنا، بيان كرد: در روزهاى اوليه كه حضرت امام(ره) 
انقــالب را رهبرى مى كرد و پس از آن نيز مقام معظم رهبرى، هدف گذارى هايى را براى 
اداره كشور در نظر داشتند و خوشبختانه استقالل سياسى كشور خيلى زود با هزينه هاى 
بسيار سنگين و فداكارى هاى مردم عزيز و شريف و تقديم هزاران شهيد به وجود آمد و 

امروز هم از جنبه اقتصادى و سياســى كامال مستقل هستيم و مثل دوره حكومت گذشته 
نيست كه ديگران براى كشور تصميم و رهبران ما بخواهند از ديگران اجازه بگيرند.

وى ادامــه داد: به لطف رهبرى هاى حضرت امــام(ره) و مقام معظم رهبرى و همچنين 
عنايت خاصه خداوند متعال، استقالل سياسى كشور كامال به دست آمده است.

اميرى افزود: در حوزه هاى ديگر هم كارهاى قابل توجه و گام هاى بسيار بلندى برداشته 
شــده است. يكى از ضرورت هاى غيرقابل اجتناب كه در سال هاى گذشته همواره مورد 
تأكيــد مقام معظم رهبرى قرار گرفته اســت و در دوره تدبير و اميــد نيز همواره آقاى 
روحانى آن را به عنوان يك سياســت راهبردى پيگيرى كرده اند، اســتقالل اقتصادى و 
بحث وابستگى نداشــتن به خارج است. معموال كشورهايى كه به دنبال استقالل سياسى 
هســتند، زمانى آسيب پذيرى استقالل سياسى شان كاهش پيدا مى كند كه از نظر اقتصادى 

نيز مستقل بشوند.
معاون پارلمانى رئيس جمهور گفت: در همين شــرايطى كه سخت ترين تحريم ها به ما 
اعمال مى شود، اگر وابستگى اقتصادى مان به خارج كامال قطع مى شد و اقتصاد مقاومتى 
بــه معنى كه مدنظر مقام معظم رهبرى اســت را برخوردار بوديم، هيچ اتفاق خاصى در 

كشور پيش نمى آمد.
وى بيان كرد: آســيب پذيرى هايى كه داريم براى اين اســت كه استقالل اقتصادى كه 
مدنظر و شايسته مردم عزيز و شريف ما است، داراى فاصله است. امروز به درستى از 
بخش اقتصاد مقاومتى و توجه به توان داخلى بهره مند هستيم و تحقق اقتصاد مقاومتى 
نيز قطعا اســتقالل اقتصادى را به وجود مى آورد كه ضامن اســتقالل سياسى كشور نيز 

خواهد بود. گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

نيلوفر بهرمندنژاد »
 انقالب اســالمى كه در ســپيده دم 22 
بهمن ماه ســال 1357 در ســرزمين ايران 
به رهبــرى پيامبرگونه امــام خمينى(ره) 
طلوع كرد و اعجاز بزرگ قرن را رقم زد، 
دســتاوردهاى فراوان و بى سابقه اى را در 

حوزه هاى گوناگون به ارمغان آورد.
گزارش هاى ميدانــى خبرنگار همدان پيام 
از اظهارات مردمى نشــان مى دهد هرچه 
از زمان پيروزى انقالب اســالمى فاصله 
گرفته مى شود، اهميت پرداختن به موضوع 
اهميت  و  اســالمى  انقالب  دستاورد هاى 
تبيين دستاورد ها و پيشرفت هاى جمهورى 

اسالمى بيش تر مى شود.
طباطبايى كه خــود را از كارمندان دولت 
معرفــى مى كند، مى گويــد: در آن دوران، 
رژيم پهلوى كشــور با وجود درآمدهاى 
كالن نفتــى و از نظر فرهنگــى و به ويژه 
ارتباطــات در ســطح بســيار نازلى قرار 
داشــت، حدود 54 درصد مردم از حداقل 

سواد خواندن و نوشتن محروم بودند.
بيشتر روســتاها و شهرهاى كوچك بدون 
بسيارى از وســايل ارتباط جمعى از قبيل 
روزنامــه، ماهنامه، مجلــه و... بودند و با 
توجه به اينكه وسايل ارتباطى در آن دوران 
به دليل نبود فضاى مجازى و شــبكه هاى 
اجتماعى، فقط شامل رسانه ها آن هم بيشتر 

رسانه هاى نوشتارى بود.
يكى ديگر از شــهروندان همدانى كه يكى 

از كارمندان دفاتر پيشــخوان است دراين 
باره چنين گفت: نقش صدا و سيماى رژيم 
پهلوى در توده هاى مردم بسيار كم تأثير بود 
به دليل اينكه اوالً رسانه هاى ملى آن رژيم 
به دليل ماهيت خودبينى، برنامه هايش مورد 
تنفر مردم بود و ثانياً از نظر اطالع رســانى 
هم مردم اين رســانه ها را بدون صداقت و 

بى طرفى مى دانستند.
به نظر من امروزه از نظر رشــد تكنولوژى 
ارتباطى جمهورى اســالمى ايران يكى از 
باالترين اســتانداردها را در ســطح جهان 
داراســت و اين از نظر من اين گونه است 

شــايد فرد ديگرى درست نظرى برعكس 
من داشــته باشــد و درحال حاضر وجود 
اينترنت پرسرعت در روزنامه هاى مختلف 
فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعى و 
شبكه هاى مختلف رسانه ملى قابل قياس 
با رژيم پهلوى نيســت، امروزه جمهورى 
اســالمى ايران به دنبال تأسيس شبكه هاى 
اينترنت داخل اســت و هم سواد رسانه اى 
مردم در ســطح بااليى است اما در همدان 
پهلوى بيشتر مردم سواد رسانه اى نداشتند 
و اصًال مردم آن چنان سروكارى با رسانه ها 

نداشتند.

كرمى كه دركنار مغازه لباس فروشى خود 
ايستاده بود به خبرنگار ما مى گويد: در آن 
زمان ها، سرگرمى ها و برنامه هاى متفاوت و 
گوناگونى در اختيار مردم قرار نداشت، اما 
امروزه ساخت انواع فيلم ها و سريال ها در 
جمهورى اسالمى ايران، با رعايت موازين 
شــرعى انجام شده اســت. فيلم سازى و 
تهيه كنندگى حرفه اى امروزه نسبت به پيش 
از انقالب و دوران رژيم پهلوى قابل قياس 
نيست. حتى امروزه بسيارى از روستاها به 
تلفن ها و حتى اينترنت هم دسترسى دارند 
و حتى چيزى نيســت كــه قابل اغماض 

باشد. فروغى كه دبير  يكى از دبيرستان هاى 
همدان اســت اين چنين اظهــار كرد: اگر 
بخواهيم برخى دســتاوردهاى اقتصادى 4 
دهه انقالب اسالمى را بگوييم به طور مثال 
مى توان از افزايش راه هاى اصلى و فرعى 
كشــور كه با انواع وســايل نقليه از جمله 
قطار، هواپيما، انواع خودروهاى پيشــرفته 
مى توان به سراســر نقاط كشور سفر كرد، 
افزايش دسترسى به آب تصفيه شده، برق، 
گاز، تلفن اين ها هم جزو دســتاوردهاى 
انقالب هســتند كه اكنون بيشــتر مناطق 
شــهرى و روستايى كشــور از اين نعمت 
بهره مند هســتند و براى نخستين بار بيش 
از چند هزار روستا، از نعت گاز برخوردار 

شدند.
يك دارو ســاز ميان ســال كه در دارو خانه 
خــود مشــغول كار بــود بــه خبرنگار 
همدان پيام مى  گويد: در آن ســال ها، فقر و 
محروميت از داليل مهاجرت روستاييان به 
شــهرها بود و وضع زندگى روستاييان در 
مقايسه با شهرنشينان بسيار نامطلوب بود 
به دليل نبود امكانات، خدمات بهداشتى و 
درمانى، راه مناسب، برق و... زندگى براى 
بســيارى از روستاييان با مشكالت فراوان 
همراه بود كه حتى مى توان به اين موضوع 
مرگ و مير باال به ويژه نوزدان و خردساالن 
را هم اضافه كرد كه به دليل نبود خدمات 
بهداشــتى و درمانى، كمبود بيمارستان ها، 
در برداشــت و بسيارى از نوزادان به دليل 

بيمارى هاى العالج و كمبود دارو و اينكه 
همانند امروزه امكانات ويژه اى در دسترس 
عموم نبود جان خود را از دست مى دادند.

حميدى كه در يكى از كتابخانه هاى همدان 
كار مى كنــد اين چنين بيان كرد: شــرايط 
فرهنگى پيش از انقالب اسالمى به گونه اى 
بــود كه مبارزه با فرهنگ اســالمى و ملى 
از مختصات فعاليت هــاى فرهنگى رژيم 
طاغوت بود، اســالم زدايى از يك طرف و 
ترويج فرهنگ غربى هــم از طرف ديگر 
از اولويت هــاى كارى تمامى دســتگاهى 
فرهنگى رژيم گذشــته بود و سعى بر اين 
داشتند كه با توجه به ارتباطات محدود آن 
زمان تا فرهنگ غربى را براى تغيير سبك 
زندگى ايرانيان از يك زندگى اســالمى و 
ملى به يك زندگى با ســبك غربى ترويج 

كنند.
ســرحدى كــه تمايلى به معرفى شــغل 
خودش نداشــت، گفت:  با توجه به رشد 
پيشــرفت شــبكه هاى اجتماعى و فضاى 
مجازى در كشــور و اينكــه نقش مؤثرى 
در بســيارى از فعاليت ها دارد اما به دنبال 
خود مشــكالتى هم دارد كه اين رسانه ها 
هم داراى آسيب هاى اجتماعى خاص خود 
نيز هســتند و بسيارى از افراد استفاده هاى 
نا به جايى از آن مى كنند اما چه بهتر اســت 
كه بتوان يك فضاى آرام را براى اين فضا 

مديريت كرد.
يكى از بركات ايــن نهضت قضيه تحول 
روحى در جامعه ما اســت، به خواســت 
خداى تبــارك و تعالــى، از اين پيروزى 
كه نصيب ما شــده است، توانستيم دست 
اجانب و خيانتكارها را كوتاه كنيم كه اين 
اهميتش بيشتر است. اين تحوالت روحى 
به اين زودى براى يك شخص و گروه هم 
حاصل ، چه برسد به سرتاسر يك كشور.

دستاورد هاى انقالب اسالمى و پيشرفت و توسعه نسبت به پيش از انقالب

مقايسه وضعيت ايران پيش و پس از انقالب

محمدرضارشيدى 
رتبه پنجم (19,15)

حسين عباسى حقيقت
 رتبه اول (19,93)

محمدصالح عليزاده 
رتبه دوم (19,12)

عليرضارضايى
 رتبه دوم (19,05)

اميرحسين ابراهيمى 
رتبه دوم (19,88)

حسين ترك 
رتبه سوم (19,12)

سيدمهدى حسينى كسبى 
رتبه ششم(19,14)

پيمان شاه محمدى 
رتبه اول (19,30)

مهدى شعبانى 
رتبه اول (20)

اميرمهدى اكبرى 
رتبه چهارم (19,80)

على صباغى 
رتبه دوم (19,41)

مهدى مواليى
 رتبه اول (19,42)

مصطفى شاهسوند 
رتبه سوم (19,84)

بى
جر

م ت
ده

مصطفى مرادى 
رتبه اول( 19,73)

عليرضافراهانى علوى 
رتبه اول(19,74)

بهزادگنجى 
رتبه دوم (19,44)

محسن عارفى دامغانى
 رتبه سوم (19,58)

عليرضارحمانى 
رتبه سوم (19,12)

ميالدفراهانى فرد 
رتبه دوم( 19,69) ى

سان
م ان

ده
واز

د

حسين ترك جوكارى 
رتبه اول (19) ى

اض
 ري
هم

زد
دوا

محمدعباسى كسبى 
رتبه چهارم 19,16

على يوسفى ننجى
 رتبه اول (19,52)

محمدرضامحسنى
 رتبه سوم (19,29)

على برجى 
رتبه دوم (19,42)

ى
سان
م ان

ده
ياز

ى
سان
م ان

ده
ياز

ى
جرب

م ت
ده

ياز
ى
جرب

م ت
ده

ياز

ى
اض
 ري
هم

زد
يا

ى
اض
 ري
هم

زد
يا

نى
نسا
م ا

ده

اميرمحمدبيات
 رتبه اول (19,42)

محسن بختيارقشالقى 
رتبه دوم (19,09) ى

جرب
م ت

ده
واز

د
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نيش و نوش

خبر

بهداشتنكتهدانشگاه
تأليف كتب درسى جديد در دانشگاه آزاد

 رئيس مركز مطالعات، برنامه ريزى و تعالى علوم انســانى و هنر از تأليف حداقل 
2 كتب درســى يا كمك درسى و يا مرجع در رشته هاى علوم انسانى و هنر دانشگاه 

آزاد در هر استان خبر داد. 
حجت االســالم حسن خيرى در گفت وگو با مهر، بيان كرد: پس از تأسيس معاونت 
علوم انســانى و هنر در سال گذشــته كه با هدف ارتقا جايگاه علوم انسانى شكل 
گرفت، مركز مطالعات، برنامه ريزى و تعالى علوم انسانى و هنر در دانشگاه تأسيس 
شد؛ اين مركز داراى اركانى است كه عبارت است از گروه هاى راهبردى، تخصصى، 
كارگروه ها و هيأت هاى انديشه ورز كه اين هيأت ها در استان ها شكل مى گيرند و در 
حقيقت اتاق فكر مركز مطالعات محســوب مى شوند.  وى با اشاره به اينكه اعضاى 
هيأت هاى انديشــه ورز از بهترين هاى اساتيد هســتند كه به علوم انسانى با رويكرد 
اسالمى باور دارند. اين افراد كه نبايد عضو هيأت رئيسه واحدهاى دانشگاهى باشند، 
با پيشنهاد رئيس واحد و پس از تأييد نهايى معاونت علوم انسانى انتخاب مى شوند. 

رژيم غذايى گياهى ريسك بيمارى قلبى را
 كاهش مى دهد 

 مصرف بيشتر اسيدآمينه گوگرددار با ريسك بيشتر بروز بيمارى كارديومتابوليك 
مرتبط است. 

به گفته محققان، رژيم غذايى حاوى ميزان باال پروتئين نظير گوشــت، لبنيات، سويا 
و مغزيجات آجيلى معموالً حاوى مقادير زياد اســيدآمينه گوگرددار هستند كه براى 
ســالمت قلب مضر اســت. به گزارش مهر، محققان معتقدند رژيم غذايى مبتنى بر 

گياهان راهكار كاهش ريسك بيمارى قلبى است. 
اســيدآمينه ها بلوك هاى ســاختارى پروتئين ها هســتند. زيرگروه آنها موســوم به 
اسيدآمينه هاى گوگرددار نظير متيونين و سيستئين، نقش هاى گوناگونى در متابوليسم 
و سالمت دارند. گوشت ها و ســاير مواد خوراكى پُرپروتئين معموالً حاوى مقادير 
باالتر اســيدآمينه گوگرددار هستند. افرادى كه بيشتر محصوالت گياهى نظير ميوه و 

سبزيجات مصرف مى كنند مقادير كمترى اسيدآمينه گوگرددار مى خورند. 

نوزادان كم وزن در معرض ريسك باالى ابتال به 
مشكالت قلبى و تنفسى

 محققــان معتقدند يكى از داليل تنگى نفس در بين افراد بزرگســال، وزن پايين 
آنها در زمان تولد است. 

به گزارش مهر، محققان مؤسسه تحقيقاتى كارولينسكا سوئد عنوان مى كنند نوزادانى 
كه در زمان تولد وزنشــان كمتر از حد نرمال است، با ريسك باالتر ابتالء به تناسب 

قلبى-تنفسى ضعيف در سنين باالتر روبه رو هستند. 
تناسب قلبى-تنفسى توانايى بدن در تأمين اكسيژن ماهيچه ها در طول فعاليت فيزيكى 
مداوم اســت. داشتن اين تناســب براى حفظ سالمت مهم است و مى تواند ريسك 

بيمارى هاى متعدد و مرگ زودهنگام را كاهش دهد. 
يافته هاى اين مطالعه، بر اهميت استفاده از شيوه هاى پيشگيرانه براى كاهش كم وزنى 

در هنگام تولد تأكيد دارد. 
محققان هشدار مى دهند ميزان تناسب قلبى تنفسى در جهان روبه كاهش است. 

آغاز پرداخت عيدى بازنشستگان تأمين اجتماعى 
در 8 استان از ديروز

 رئيس كانون عالى بازنشســتگان و مستمرى بگيران سازمان تأمين اجتماعى خبر از 
پرداخت عيدى بازنشستگان تأمين اجتماعى در 8 استان كشور از روز گذشته را داد. 

على اصغر بيات در گفت وگو با مهر گفت: 8 استان شامل شرق تهران، آذربايجان شرقى 
و غربى، خراسان رضوى، شمالى، جنوبى، همدان و زنجان است و در روزهاى آينده نيز 

بازنشستگان استان هاى ديگر عيدى مى گيرند. 
وى تأكيــد كرد: تــالش ما اين اســت تا 22 بهمــن عيدى تمامى بازنشســتگان و 
مستمرى بگيران تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعى پرداخت شود و در نهايت در 10 

روز پرداخت ها انجام خواهد شد. 

مادران باردار رايگان ويزيت مى شوند
 همزمــان با هفته ارتقاء آگاهى درباره باردارى، مــادران باردار مى توانند از ويزيت 
رايگان مركز فوق تخصصى درمان نابارورى ابن سينا وابسته به جهاد دانشگاهى بهره مند 
شوند. آموزش و فرهنگ ســازى در حوزه بارورى و نابارورى همواره از رسالت هاى 
اصلى و دغدغه هاى اين مجموعه بوده و در كارنامه 16 سال خدمت رسانى به زوجين 
نابارور وجود دارد. به گزارش مهر، همواره اين امر را مد نظر قرار داده است. از جمله 
مهم ترين خدماتى كه مركز درمان نابارورى ابن ســينا ارائه مى كند، كنترل باردارى هاى 
پرخطر اســت و تاكنون توانسته در اين امر، بسيار موفق عمل كرده و همواره بتواند با 
 IVF كنترل باردارى هاى پرخطر بانوانى كه با استفاده از روش هاى كمك بارورى مانند

و IUI باردار شده اند.

تجهيز  مركز پاسخگويى صندوق بازنشستگى كشورى 
به فناورى هاى نوين

   ارتباط مديران و كاركنان صندوق با بازنشستگان بايد منطبق با استانداردها، پويا، در 
لحظه و در كمال رعايت منزلت اين عزيزان باشد و در همه واحدهاى ستادى و صف 
رعايت شــود. مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى گفت: ارتباط ما با بازنشسته ها 
بايد هم در فضاى مجازى، هم به صورت چهره به چهره و هم در گفت وگوى تلفنى كه 
در مركز پاسخگويى انجام مى شود از روى احترام و با حفظ شأن اين افراد انجام شود و 

حتما بايد منطبق با استاندارهاى موجود در حوزه ارتباط با ذى نفعان باشد. 
به گزارش ايسنا، اكبر افتخارى اظهاركرد: ايجاد زيرساخت  هاى نوين ارتباط با ذى نفعان 

يكى از ابزار و اولويت هاى مهم ارتباطى هستند.

ديدگاه هايى خالف نظر امام(ره) 
جامعه زنان را تهديد مى كند

 درباره نقش زنان همين بس كه بنيان گذار جمهورى اســالمى، آن 
را در حد نقش رهبرى و هدايتگرى تعبير كردند كه با حضور خويش 
در صف مقدم تظاهرات، انگيزه قيام و مقابله با طاغوت را در مردها و 

جوان ها به وجود آوردند. 
نماينده مجلس شوراى اســالمى و فعال سياسى اصالح طلب ضمن 
تأكيــد بر نقش انكارناپذير و پررنگ زنان در شــكل گيرى و پيروزى 
انقالب اســالمى گفت: زنان ايرانى نقش مهمــى در پيروزى انقالب 
اســالمى داشتند به نحوى كه آنها با قدرت هرچه تمام تر پا در صحنه 
نهادند و با حضور در همه عرصه ها از جمله گردآورى اخبار و توزيع 
اعالميه، پناه دادن به فعاالن سياسى زخمى و شركت در راهپيمايى به 

مبارزه با رژيم پهلوى پرداختند. 
فاطمه راكعى در گفت وگو با ايرنا، درباره اهميت و تأثير نقش زنان در 
پيروزى انقالب و توسعه جامعه افزود: انقالب اسالمى، قرائتى معاصر 
از اســالم به رهبرى امام خمينى(ره) بود كه دورنمايى از جامعه عدل 
اســالمى در دوران خدمت امام على(ع) را نويد مى داد. در اين پايه و 
دوران زنان كه همواره در حكومت هاى غيرمردمى مورد ســتم واقع 
مى شــدند با توجه به اعتماد و اعتقادى كــه به تعليمات و آموزه هاى 
اسالمى و سيره پيامبر(ص) و امام على(ع) در دورانى كه خالفت جامه 
اسالمى را برعهده داشتند و جايگاهى بر مبناى تعاليم اسالم براى زنان 

ترسيم كرده بودند، پا به عرصه انقالب نهادند. 
 آگاهى هاى نهادينه شده در تك تك زنان، برگشت ناپذير 

است
اين فعال سياســى اصالح طلب با تأكيد بر اينكه در اين ســيماى تازه 
ترســيم شــده كه براى زنان، از حرمت و كرامت انســانى مضاعفى 
برخوردار بود، زنان به ظرفيت تربيت نسل هاى انسانى كه خداوند در 
وجود آنان به وديعه نهاده، بيشتر آگاهى پيدا كردند، تصريح كرد: اين 
آگاهى زمينه و بستر اصلى براى همه پيشرفت هاى ديگر بود چون در 
وجود تك تك زنان ايران نهادينه و اين پيشرفت ها كه در سايه انقالب 

اسالمى عايد جامعه زنان كشور شده بازگشت ناپذير است. 
وى يادآور شد: حضور زنان در اتفاقات و تظاهرات سياسى در پيش، 
بدو انقالب اسالمى و پس از آن در جبهه هاى حق عليه باطل به عنوان 
پرستاران، امدادگران تا حضور در عرصه هاى علمى، اجتماعى، سياسى 
و فرهنگى بســيار پررنــگ بوده و خواهد بود زيرا انقالب اســالمى 
هيچگونه تضاد، تضارب و تالقى با شيوه هاى دموكراتيك امروزى در 
مورد زنان ندارد بلكه پيشــرو و پيشگام تر از آنان اين راه را چندصد 
سال پيش پيامبر اكرم (ص)در مورد زنان ترويج و تشويق كرده بودند 
و بوســه هاى تكريم پيامبر خدا بر دســتان حضرت زهرا(س) نشان 
دهنــده اين بود كه زن آگاه و فرهيخته وقتى به كماالت خود برســد 

آنقدر شكوهمند مى شود كه دستانش بوسگاه پيامبران الهى مى شود. 
عضو شــوراى عالى اصالح طلبان خاطرنشــان كرد: زنان با اين آگاهى و 
شناخت از جايگاه خود در اسالم و نظامى كه جمهورى اسالمى است بسيار 
عاشــقانه و صادقانه پيش رفتند و در سازمان هاى مردم نهاد در حوزه هاى 
اجتماعى، حقوقى، خيريه، زنان سرپرست خانوار و محيط زيستى كه زنان 

در آن پيشگام هستند، فعاليت هاى بيشمار ديگرى را رقم زدند. 
وى ادامــه داد: در عرصه علمى هم چنان شــد كــه بيش از يك دهه 
است در بسيارى از رشته هاى دانشگاهى، زنان پيشرو هستند و تعداد 
پذيرفته شدگان بيشــترى دارند؛ چنانچه در المپيادهاى علمى، مجامع 
جهانــى هنرى، فرهنگى، ورزشــى و هر جا كه توانســته اند خوش 
درخشيده اند. اين آگاهى اجتماعى، سياسى، عبادى و باورهاى دينى در 
واقع از حمايت ها و تأكيدات امام(ره) بزرگوار در سخنانى همچون «از 
دامن زن مرد به معراج مى رود»، «قرآن كريم انسان ساز است و زنان هم 
انسان سازى مى كنند»، «تكريم نمى كنند زنان را مگر انسان هاى مكرم» 

و ... نشأت گرفته است. 
 منعى براى حضور زنان در عرصه هاى مختلف نيست

راكعــى يادآور شــد: اگر در جوامعى ديگر به اســم دموكراســى و 
آزادى خواهى به زنان امتياز داده مى شود در اسالم همه اين ها به عالوه 
تبعيــض مثبت براى زنــان وجود دارد. با اين ديــدگاه، به مجالس و 
شــوراها، احزاب سياســى، دولت، اركان تصميم گيــرى، دبيرى كل 
احزاب و بسيار پايگاه هاى مديريتى راه پيدا كرديم. حتى براى رسيدن 
به جايگاه رياست جمهورى هم زنانى همچون مرحومه اعظم طالقانى 
تالش هايى كردند. عضو شــوراى عالى اصالح طلبان افزود: متأسفانه 
امروزه ديدگاهى كه هيچ قرابتى با خوانش و قرائت اســالم و نظرات 
امام راحل ندارد، وجود دارد تا زنان را به خانه بازگردانند و از حضور 
در عرصه هاى اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى منع كند. غافل 
از اين كه تأكيد و تكيه همگان بر اين اســت كه 98 درصد مردم ايران 
به انقالب اســالمى رأى دادند كه در واقع جمهورى اسالمى به تأكيد 
امام(ره) هم جمهوريت و هم اسالميت دارد كه نتيجه اين شد همه اين 

انتظارات و باورها در حوزه زنان تا اينجا پيش رفت. 

ايران: خيابان خوارى پاساژ ها و رستوران ها در پايتخت
 عجب دوره زمونه اى شده!

تجارت: خصوصى سازى در اتاق شيشه اى
 بدون شرح 

جوان: به دنبال نجات بى هزينه برجام
 فعال كه برجام براى نجات مردم تصميم مىگيره 

ايران: مردم سال آينده چقدر يارانه مى گيرند
 حساب مردم پره جايى براى يارانه نمونده!!

خراسان: حساب و كتاب جديد سهام عدالت
 نكنه بره تو پرونده يارانه!
شهروند: كولبر ديگرى جان داد

 اين هم از نشان هاى اشتغالزايى
جام جم: بعيد است دوباره به بازار نفت برگرديم

 دولت اميد كه ميگن همينه
عصر ايرانيان: تخريب شوراى نگهبان اسم رمز اصالح طلبان براى فرار 

از پاسخگويى
 موقع انتخابات اسم رمز مشخص نكنيد

ابتكار: مديريت بحران، از چين تا ايران
 مديريت در دهكده آسيا چه مدركى مى خواد؟؟

اعتماد: نگاهى به  آخرين وضعيت اصالح طلبان در آســتانه برگزارى 
انتخابات

 در حال چاپ عكس هستن
آفتاب: جدال نابرابر بقالى ها و هايپرماركت ها

 وسط اين جدال چيپس و پفك زياد پيدا مى شه
همشهرى: رفع آسيب هاى اجتماعى متضمن كاهش آمار طالق است

 طالق سهميه اى شده، منتظر كوپنش هم باشيد
ابــرار: نصب دوربين حرارتى در برخى مبادى ورودى كشــور براى 

جلوگيرى از ورود كرونا
 جريمه كرونايى جالب مى تونه باشه

اقتصاد: بحران اقتصادى مردم را به جان هم انداخته است
 بازى جالبى ميشه!

نياز ساالنه كشور 
به يك ميليون و 200 هزار واحد پالكت

 با افزايش ســن جمعيت در كشور، نياز و مصرف به پالكت رشد 
بيشــترى يافته به نحوى كه در 15 ســال گذشته از 400 هزار به يك 
ميليون و 200 هزار واحد پالكت رســيده و اين نياز توســط سازمان 

انتقال خون تأمين مى شود. 
سخنگوى ســازمان انتقال خون گفت: مصرف كنندگان اصلى پالكت 
در كشــور بيماران دچار انعقاد منتشــره عروقى، بيماران لوســمى، 
انمى آپالستيك، بيماران مبتال به اختالالت انعقادى خون، افراد تحت 
شــيمى درمانى، افراد تحت درمان با دارو هاى سركوبگر ايمنى پس از 

پيوند معز استخوان هستند. 
بشــير حاجــى بيگــى در گفت وگــو بــا ايرنــا افــزود: تهيــه پالكــت 
ــتقيم  ــس) مس ــت فرزي ــداى (پالك ــمت اه ــه س ــور ب ــد در كش باي
بــرود، اكنــون تهيــه پالكــت بــه روش فرزيــس وجــود دارد، شــيوه 
ــد و  ــس مى گوين ــده را فرزي ــون اهداكنن ــت از خ ــازى پالك جداس
ــا  ــا ب ــدازه ســلول و ي ــر اســاس ان دســتگاه هاى پالكــت فرزيــس ب
اســتفاده از فيلترهــاى خــاص، ســلول هاى خونــى را از هــم تفكيــك 
ــه اجــزاى ســلولى و پالســماى  ــرده و پالكــت را برداشــته و بقي ك

ــد.  ــاز مى گردان ــده ب ــرد اهداكنن ــه ف خــون را ب
وى خاطر نشان كرد: در اهداى پالكت به صورت مستقيم و به روش 
پالكت فرزيس بيــش از 6 تا 8 برابر از پالكت جمع آورى شــده از 
اهداكنندگان خون به صورت تصادفى اثربخشى دارد. مقدار پالكت ها 
در هر ميليمتر مكعب از خون حداقل 150 هزار سلول و حداكثر 400
هزار سلول پالكت است. پالكت در عمل انعقاد خون نقش دارد و در 
جلوگيرى از خون ريزى رگ ها به وسيله تشكيل توده پالكتى به ترميم 

جدار عروق كمك مى كند. 
950 هزار واحد پالكت به مراكز درمانى و بيمارستانى 

كشور توزيع شد
سخنگوى سازمان انتقال خون گفت: در سال گذشته (1397) نزديك 
به 950 هزار واحد پالكت به مراكز درمانى و بيمارستانى كشور توزيع 
شد كه به صورت تصادفى توســط اهداكنندگان خون دركشور اهدا 
شــده كه 268 هزار واحد آن در شهر تهران توزيع شده است و مراكز 
درمانى و بيمارســتانى استان خراســان رضوى با مصرف 78هزار و 
390 واحد و اســتان فارس با مصرف 77 هزارو 728 واحد بيشترين 

مصرف كننده پالكت در كشور بودند. 
حاجى بيگى افزود: سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 96، استان 
البرز با 49 درصد، اردبيل 35 درصد و هرمزگان با 29 درصد بيشترين 
ميزان رشد مصرف پالكت را داشتند و اين ميزان رشد در استان تهران 

4 درصد بوده است. 
وى خاطرنشان كرد: نگهدارى پالكت در خارج از بدن و درون كيسه  
تا 3 روز اســت و بيــش از آن نمى توان پالكــت را نگهدارى كرد و 

نگهدارى آن در دماى 20 تا 24 درجه سليوس است. 
وى گفــت: تعــداد اهداكننــدگان مجــاز پالكــت بــه روش فرزيــس 
2 بــار در هفتــه و حداكثــر 24 بــار در ســال اســت و بايــد حداقــل 
48 ســاعت بيــن دفعــات اهــداى پالكــت بــه روش فرزيــس فاصلــه 

 . شد با
ســخنگوى سازمان انتقال خون تصريح كرد: شرايط اهداى پالكت به 
روش فرزيس همان شرايط اهداى خون است و افراد از سن 18 تا 60

سال مى توانند پالكت اهدا كنند. 

 مدارس خشت و گلى براى سال ها چهره 
نظام تعليــم و تربيت را مخدوش كرده بود اما 
حاال قرار اســت دانش آموزان سراســر كشور 

شاهد برچيده شدن كامل اين مدارس باشند. 
حذف مدارس خشتى و گلى از سال 97 به طور 
جدى در دستور كار وزارت آموزش وپرورش 
قرار گرفت و از ابتداى ســال گذشته تاكنون 
و  شــد  جمــع آورى  درس  كالس   600 از 
درحال حاضر تعدادى كالس درس باقى مانده 
است كه سرپرســت وزارت آموزش وپرورش 
وعده داده مدارس باقى مانده را تا اوايل اسفند كه 
تعداد اندكى از آن در استان سيستان وبلوچستان 

است، جمع آورى مى كنند. 
وزير آموزش وپرورش در اجالس شوراى عالى 
اســتان ها اظهار كرد: پيشرفت به عنوان دغدغه 
مشترك و عمومى مورد مطالعه انديشمندان در 
دهه هاى مختلف قرار گرفته است تا رمزگشايى 
كنند كه چگونه مى توان پيشــرفت را حاصل 

كرد. 
به گزارش فارس، محسن حاجى ميرزايى افزود: 
امروز به باور قطعى رسيده اند كه هيچ تحوالت 
پايدارى را نمى توان ســراغ گرفت مگر اينكه 
تحول در جريان يادگيرى جامعه آغاز شــود، 
امروز جامعه ما را مدارس ديروز ســاختند و 

فرداى جامعه را مدارس امروز مى سازند. 
وى خاطرنشان كرد: اگر نهاد اقتصاد، سياست، 
تعليم و تربيت با كاســتى، فراز و نشيب هايى 
همراه مى شود بايد ردش را در نظام پيدا كرد. 

وزير آموزش وپرورش با بيان اينكه افراد جامعه 
بايد گونه ديگرى بياموزند تا گونه ديگرى عمل 
كند، اگر تصوير روشــنى از جامعه اى داشــته 
باشيم به مدارس آن برويم و ببينيد در مدارس 
چگونه آموزش مى دهند، گفت: يادگيرى نقطه 
انباشــت اطالعات نيست و يادگيرى وجوهى 
دارد كه يك وجه آن يادگيرى براى دانســتن 
است و بخش ديگر براى عمل كردن و زيستن 

است. 
وى خاطرنشان كرد: يادگيرى بايد انسان را به 
موجودى تبديل كند كه قدرت ايســتادگى بر 

روى پاهاى خود را داشــته باشــد و بتواند در 
جامعــه خودش نقش آفرينى كند اگر اين مدار 

شكل نگيرد يادگيرى اتفاق نيفتاده است. 
 وزير آموزش وپرورش بيان كرد: يادگيرى يعنى 
آن چيزى كه افراد را از استيصال نجات مى دهد 
و افراد را از انــزوا خارج مى كند. بنابراين اين 

نقطه اى است كه بايد در آن نفوذ كنيم. 
حاجى ميرزايى خاطرنشــان كرد: ممكن است 
بتوانيم چهره شهرها را تغيير دهيم و خيابان ها و 
كارخانه ها بسازيم اما چهره واقعى تحول را بايد 

در يادگيرى انسان ها ببينيم. 
وى يادآور شد: وقتى ظرفيت هاى درونى ايجاد 
شد آن جامعه پيشرفته و توسعه يافته مى شود و 
جامعه اى كه در تغييرات خودباختگى و درمانده 
نمى شود اقدامات مؤثرى در آن شكل مى گيرد. 
كــرد:  بيــان  آموزش وپــرورش  وزيــر   
آموزش وپــرورش بايــد با شــوراها تعامل و 
هماهنگى الزم را داشته باشد و ما به دنبال ايجاد 
يك چشم انداز مشترك هستيم. ما معتقديم اگر 
آموزش وپرورش پيوند با ساير بخش ها داشته 

باشد مى تواند دانش آموزان نخبه اى را پرورش 
بدهد. 

حاجى ميرزايى خاطرنشــان كرد: هدف عمده 
ما ايجاد آرامش و دفاع اســت و اين شــوراها 
هم به دليل موقعيت مديريت شهرى كه دارند 
مى توانند در تربيت نيروى انســانى تأثيرگذار 
باشند.  وى گفت: شوراهاى آموزش وپرورش 
اســتان ها اختيارات خوبى دارند و نمايندگان 
شهر و روســتا در اين شورا مى توانند حضور 
پيدا كنند و نقش كليدى و راهبردى را ايفا كنند. 
 وزير آموزش وپــرورش در جمع خبرنگاران 
نيز اظهار كرد: شوراى عالى استان ها مهمترين 
نهاد قانونى است كه اختيارات و مسئوليت هاى 
مختلفى دارد و مديريت شهرى را به مديريت 

ملى پيوند مى دهد. 
 وزير آموزش وپرورش در پاســخ به پرسشى 
مبنى بر اينكه در مجلس تصويب شــده است 
كه دشمن شناسى در كتب درسى آموزش داده 
شــود و اين مصوبه در چه وضعيتى اســت، 
تصريح كرد: درحال حاضر مراحل توليد كتاب 

درسى فرايند كندى دارد اما قطعاً همه احكام در 
دســتور كار ما و در جريان تأليف كتب درسى 

وجود دارد. 
حاجى ميرزايــى درباره مهارت آمــوزى براى 
دانش آموزان نيز گفت: 35 درصد دانش آموزان 
در بخش كاردانش و فنى  وحرفه اى مشــغول 
هستند و در هدف گذارى در برنامه اى كه داريم 
قرار است اين ميزان به 50 درصد ارتقا پيدا كند. 
وى يادآور شــد: 50 درصد مابقى متوسط دوم 
حتماً بايد در دوره تحصيلــى يك مهارت را 
كسب كند تا در آينده بتواند از آن استفاده كند. 
 وزير آموزش وپرورش درباره برچيده شــدن 
مدارس خشــت و گلى در كشــور نيز گفت: 
تــا پايان ســالجارى مدارس خشــت و گلى 

جمع آورى مى شود. 
حاجى ميرزايى خاطرنشان كرد: در تمام كشور 
مدارس خشت و ِگلى جمع آورى شده و تنها 
در سيستان وبلوچستان تعدادى از اين مدارس 
باقى مانده و در اوايل اسفند جشن برچيده شدن 

مدارس خشت و گلى را برگزار مى كنيم. 

 همزمــان با ششــمين روز از دهه فجر 
مركز پزشكى هسته اى كلينيك تخصصى و 
فوق تخصصى اميد شــهر همدان با حضور 
مسئوالن دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا و 

فرماندار همدان به افتتاح رسيد. 
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى ابن سينا در 
آئين افتتاح اين مركز ضمن تبريك ايام دهه 
فجر اظهار كرد: روند ساخت مركز پزشكى 
هسته اى، راديولوژى، داروخانه و آزمايشگاه 
كلينيك تخصصــى و فوق تخصصى اميد از 
خرداد ماه سال جارى آغاز شده و ايام ا... دهه 

فجر افتتاح شد و بهره بردارى مى شود. 
رشــيد حيدرى مقدم با اشاره به اينكه حدود 
10 ميليارد ريال صرف هزينه فضاى فيزيكى 
اين پروژه شده اســت، تصريح كرد: دستگاه 
«گاما كمرا» كه در اين مركز راه اندازى شده، 
هزينه اى افــزون بر 65 ميليــارد ريال دربر 
داشته؛ همچنين دستگاه راديولوژى اين مركز 
با اعتبار 7 ميليــارد ريال خريدارى و نصب 

شده  است. 
به گــزارش روابط عمومى داتشــگاه علوم 

پزشــكى وى همچنين از اشــتغالزايى اين 
مجموعه بــراى 15 نفر خبــر داد و افزود: 
اين مركز به روزترين و پيشــرفته ترين گاما 
اسكن غرب كشور اســت كه دستگاه گاما 
اسكن منحصر به فردى را در خود جاى داده  
به طورى كه مى توان گفت چنين دستگاهى در 
تمام كشور بى نظير است و تمام اسكن هاى 
تشــخيصى كه در ايران قابل انجام است را 

مى توان در اين مركز انجام داد. 
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا ادامه 
داد: 4 طرحى كــه به صورت همزمان با اين 
پروژه افتتاح مى شــوند با واگذارى به بخش 
غيردولتــى و بدون يــك ريــال هزينه از 
اعتبارات دولتى بــا حدود 10 ميليارد تومان 

هزينه افتتاح و بهره بردارى مى شوند. 
وى با بيان اينكه مركز پزشكى هسته اى اميد 
نيــاز درمانى بيماران اســتان و حتى منطقه 
غرب كشــور را تأمين خواهــد كرد، گفت: 
اميد،  تخصصى  فــوق  تصويربردارى  مركز 
آزمايشــگاه و داروخانه ايــن مركز 3 پروژه 
ديگرى هســتند كه در چارچوب طرح هاى 

اقتصاد مقاومتى با مشركت بخش خصوصى 
افتتاح مى  شوند. 

حيدرى مقدم متذكر شــد: در شــهر همدان 
5 كلينيــك ويــژه دانشــگاهى و 5 كلينيك 
غيردانشــگاهى وجود دارد كه همه با تعرفه 
دولتى بيماران را ويزيت مى كنند و ســاالنه 
يك هفتم جمعيت استان معادل 22 هزار نفر 
در هر ماه در كلينيك اميد ويزيت مى شــوند 
كه تجربه موفقــى در زمينه اقتصاد مقاومتى 
و الگويى مناســب براى افرادى اســت كه 
مايل هستند در طرح هاى بهداشت و درمان 

سرمايه گذارى كنند. 
وى همچنين به ساخت مركز جامع سرطان 
غرب كشــور در مساحتى افزون بر 25 هزار 
متر مربع با همكارى بنياد فرچيان اشــاره و 
تبيين كرد: فاز نخســت ايــن مركز با نصب 
به روزترين دســتگاه هاى راديوتراپى دنيا در 
نيمه نخســت سال 99 راه اندازى مى شود كه 
در كنار راه اندازى مركز «گامااســكن» ديگر 
نيــازى براى مراجعه بيمــاران به پايتخت و 

نقاط ديگر نخواهد بود. 

رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى ابن ســينا 
همچنيــن گريزى هم بــه موضوع ويروس 
كرونا داشــت و بيان كرد: خوشبختانه هيچ 
موردى از اين ويروس در ســطح اســتان و 
كشور مشاهده نشــده و هيچ دغدغه اى در 
اين موضوع وجود ندارد، بر اين اساس الزم 
است رسانه ها در آرام كردن فضاى جامعه و 
دوركردن اذهان عموم از تشويش و اجتناب 
يار و ياور ما باشــند همچنين از مردم عزيز 
خواهشــمندم در اين فضا به شايعات توجه 
نكنند و تنها به اخبارى كه از منابع رســمى 

منتشر مى شود استناد كنند. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان 
همچنين گفت: مركز جامع ســرطان غرب 
كشــور در مســاحتى افزون بر 25 هزار متر 
مربع سال آينده در همدان راه اندازى مى شود. 
فرماندار همدان هم در اين مراســم از افتتاح 
و كلنگ زنــى 93 پروژه در ايام  دهه فجر در 
شهرســتان همدان خبر داد و اظهار كرد: اين 
پروژه هــا با اعتبارى افزون بــر 115 ميليارد 

تومان كلنگ زنى يا افتتاح مى شوند. 

ديوارهاى خشت و گلى مدارس از بين مى رود

جستجوى چهره واقعى 
تحول در انسان ها

افتتاح و كلنگ زنى 93 پروژه در همدان
مركز پزشكى هسته اى كلينيك به بهره بردارى رسيد
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 استخدام در تسال 
به داشتن مدرك تحصيلى نيازى ندارد

 ايالن ماســك، بنيان گذار تسال و پى پال و اسپيس اكس، به  تازگى 
آگهى استخدامى در صفحه ى توييترش منتشر كرده است و در آن، از 
عالقه مندان و متخصصان هوش مصنوعى براى كار در تسال دعوت 
به همكارى مى كند. او 13 بهمن در توييتى نوشــت: نداشتن مدارك 

دانشگاهى، مانع همكارى شما با تسال نخواهد بود. 
گويا بنيان گذار تســال قصد دارد از توييتر براى اســتخدام نيرو در 
بخش هوش مصنوعى شركتش اســتفاده كند. او در توييت ديگرى 
نوشت: به واحد هوش مصنوعى تسال بپيونديد! تيم هوش مصنوعى 
به طورمستقيم به من گزارش مى دهد [و] تقريبا هر روز با هم جلسه 

مى گذاريم يا از طريق ايميل و پيام در ارتباط هستيم. 
به گزارش زوميت، نكته ى مهم اين است كه براى همكارى با واحد 
هوش مصنوعى تسال، به داشتن مدرك تحصيلى خاصى نياز نيست. 
ايالن ماسك در اين باره مى گويد: براى اين شغل قطعا شما به مدرك 
دكترا نياز نداريد. براى من اهميتى ندارد حتى اگر از دبيرســتان هم 

فارغ التحصيل نشده باشيد. 

توليد برق در تاريكى شب 
با پنل خورشيدى شبانه روزى!

 پنل خورشــيدى وســيله اى كاربردى براى توليد برق به كمك 
نور خورشــيد بوده كه در بيشتر كشــورهاى جهان به عنوان روشى 
براى به كارگيرى انرژى هاى پاك قابل استفاده است و تكنولوژى هاى 

مربوط به آن همه روزه در حال پيشرفت هستند. 
جالب اســت بدانيم كه بزرگ ترين ضعف اين صفحات بى استفاده 
بودن آن ها در هنگام شب و نبود نور خورشيد بوده و در همين رابطه 
خبر رسيده كه به زودى پنل هاى خورشيدى ساخته خواهند شد كه 

در تمام طول شبانه روز برق توليد مى كنند. 
به گزارش گجت نيوز، بر اســاس نتايج تحقيقات جديد، پنل هاى با 
قابليت اســتفاده در شب اين توانايى را خواهند داشت كه در شرايط 
ايــده آل يك چهارم انرژى توليــدى در روز را در زمان نبود آفتاب، 
توليــد كنند. براى ايــن منظور بايد از ســلول هاى حرارتى خاصى 
استفاده شود كه قابليت توليد انرژى به وسيله پديده سرمايش تابشى 

را دارند. 
اين ســلول ها با خارج شدن گرما يا امواج مادون قرمز از خود مقدار 
كمى الكتريســيته به وجود مى آورند. درحال حاضر صنايع مختلف 
مشــغول تحقيق بر روى اين ســلول ها هســتند و به عنوان مثال در 
صنعت ماشين ســازى بــراى بهره بردارى از حرارت هــدر رفته از 

موتورها مى توان چنين موادى را به كار بست. 

درمان سرطان با روش فوتوديناميك تراپى 
موجب ديد قوى در شب مى شود!

ــى  ــرطان، فوتوديناميك تراپ ــان س ــف درم ــواع مختل ــن ان  در بي
از  يكــى  مى توانــد   ،(photodynamic therapy)
ــدن  ــر ش ــد: قوى ت ــاد كن ــى را ايج ــوارض جانب ــن ع عجيب تري
بينايــى فــرد بيمــار در تاريكــى! فوتوديناميك تراپــى، نوعــى روش 
ــردن  ــن ب ــراى از بي ــور ب ــه در آن از ن ــت ك ــرطان اس ــان س درم

اســتفاده مى شــود.  ســلول هاى بدخيــم 
حاال دانشمندان كشــف كرده اند كه چرا چنين اتفاقى مى افتد و چرا 
ديــد بيمارانى كه تحت اين درمان قرار گرفته اند در تاريكى افزايش 
مى يابد: دليل آن اين اســت كه رودوپســين (Rhodopsin) كه 
يك پروتئين حســاس به نور در شــبكيه چشم ماست، با يك تركيب 

واكنش مى دهد.  E۶ حساس به نور ديگر به نام كلرين
به گزارش آى تى رســانه، اين كشــف، بر پايه دانســته هاى پيشين 
دانشــمندان درباره تركيب ارگانيكى رتينال (retinal) كه در داخل 
چشم وجود دارد و معموال به نور مادون قرمز حساس نيست، انجام 

شده است.

آزمايش واكسن ايدز 
در كمال نااميدى 
به بن بست خورد!

 به تازگى مؤسسه ملى حساسيت ها و 
بيمارى هاى عفونــى (NIAID) آمريكا 
خبرى نااميد كننده را در مورد واكســن 
ايــدز (AIDS) اعــالم كرده اســت؛ 
اين طور كه به نظر مى رسد، مقابله كامل 
با ويروس HIV هنوز امكان پذير نيست. 
واكســن ايدز كــه يكــى از مهم ترين 
بيمارى هــاى دســتگاه ايمنــى بدن به 
شمار مى رود، هنوز ساخته نشده است. 
ايــن بيمــارى بــا ویــروسHIV  به 
وجود مى آيد و به تازگى مؤسســه ملى 
حساســيت ها و بيمارى هــاى عفونــى 
(NIAID) اياالت متحــده اعــالم كرده 

كه آزمايش هاى يك واكســن HIV را 
متوقف كرده است. 

به گــزارش ايتنا، در جريــان تحقيقات 
تعداد 5 هــزار و 407 نفــر از افراد 18
HIV تا 35 ســال كــه ناقل ويــروس
نبودند، به صورت داوطلبانه از واكســن 
ايدز استفاده كردند و يا به آن ها دارونما 
داده شد. واكس به صورت 6 تزريق در 
طول مدت 18 ماه به فرد زده مى شــد و 
روش  عملكرد  مقايسه  دانشمندان  قصد 
درمانى واقعى با حالتى بود كه دارونما به 

داوطلبان تزريق مى شد. 
در 23 ژانويه 2020 گروهى از دانشمندان 
كه در اين تحقيقات مشــاركت نداشتند 
به عنوان بازرسان بى طرف نتايج آزمايش 
را بررســى كردند و نشان داده شد كه از 

بين داوطلبان گروه دارونما، 123 نفر در 
طول مــدت 18 ماه آزمايش به نوعى به 
HIV مبتال شده اند و در مابقى داوطلبان 
هم 129 نفر آلوده به ويروس ايدز وجود 

داشت. 
متأســفانه اين آمار نشــان مى دهند كه 
واكســن HIV مورد نظر كارايى الزم را 
ندارد و نيازى به ادامه آزمايش نيســت. 

البته داوطلبان در آينــده همچنان مورد 
بررســى قرار خواهند گرفت و وضعيت 
سالمتى آن ها براى هرگونه تغيير احتمالى 

زير نظر گرفته خواهد شد. 
 البته خبر خوب اين اســت كه واكسن 
مورد نظر در طــول مدت آزمايش هيچ 
عــوارض جانبى را به وجــود نياورد و 

داوطلبان از اين بابت مشكلى نداشتند. 

در شبكه هاى مجازى چه مى گذرد؟
 كاربران با دريافت جديدترين به روزرســانى اينستاگرام، مى توانند 
از ويژگى جديد بهره مند شــوند. با دريافت آپديت اينستاگرام امكان 
پاســخ دادن به استورى با فايل گيف براى شما فراهم خواهد شد. اين 
موضوع توسط اينستاگرام در توييتر اعالم شده است و كاربران از آن 

استقبال زيادى كرده اند. 
■ فيســبوك برنامــه Messenger Kids را با ويژگى هاى جديد 
Messenger نسخه پيام رسان  Kids به روزرسانى كرد. اپليكيشن
مسنجر است كه به كودكان اجازه مى دهد تا با روشى مطمئن و كنترل 
شــده، با دوستان و خانواده در ارتباط باشــند. به عنوان مثال، والدين 
توانايى مشاهده كاربران چت كننده با فرزندانشان در مسنجر را دارند. 
همچنين مى توانند ليســت مخاطبين فرزندانشان را مسدود كرده و يا 

حتى از را دور آنها را از حساب كاربرى خارج كنند. 
■ تلگرام و اينستاگرام بسترى براى كالهبردارى از سهامداران بورس 
شده است. بازار بورس يكى از مقصدهاى اصلى نقدينگى كشور است 
و عالقه مردم براى ورود به بورس در كشور به شدت رشد كرده است. 
رشدى كه عالوه بر خوشحالى مسئوالن بر مبناى مديريت نقدينگى، تا 
حدودى هم آنها را نگران كرده است كه مبادا ورود غيرحرفه اى مردم 
به بروز ضرر و زيان هايى منجر شود. متأسفانه در فضاى سرمايه گذارى 
و مشاوران سرمايه گذارى افرادى هستند كه به صورت غيرقانونى در 
حال ارائه مشــاوره به عموم مردم هستند، كه سازمان بورس در حال 
شناسايى آنها است. اين شــركت ها از مردم به عنوان سود هاى كذايى 
200 تا 100 درصدى پول اخاذى مى كنند. اين افراد براى جلب اعتماد 
مشترى در اوايل سرمايه گذارى مبالغى از منابع افراد مورد سوءاستفاده 
قرار گرفته، به عنوان ســود به آنها بر مى گرداننــد تا بتوانند مخاطب 
را كنار خــود نگه دارند. اين افراد در فضاى مجازى مدعى هســتند 
ســبدگردانان خوبى بوده و از ارتباطات خود با رؤساى سازمان تحت 
عنوان ســيگنال نقره اى و طاليى نام مى برند. چندى پيش در جزيره 
كيش رديابى شد كه 300 تا 400 ميليارد تومان از مردم گرفته بودند و 
اين مبالغ در دبى كشف شده بود. افراد كالهبردار پس از دريافت اين 

مبالغ از كشور خارج شده و كامال از دسترس خارج مى شوند. 

همه چيز دارد تغيير مى كند
شــايد تنها نقطه اشــتراك ما در اين روزهاى تنهايى آدم ها اين باشــد كه فهميده ايم 
كه همه چيز دارد به ســرعت تغيير مى كند. اين تغيير شــامل تحــول در ارزش ها، مفاهيم 
و شيوه هاســت. البته اين تغيير سريع سال هاست كه شروع شده و هر لحظه هم بر شتابش 
افزوده مى شــود. امروز به خاطر شــبكه هاى اجتماعى و به اشــتراك گذارى دانسته ها و 
خواســته ها اين تغييرها همه گيرتر هم شده. ترس از اين تحول سريع مثل سمى مى ماند 

كه آدم  را فلج مى كند و بى محابا رفتن در دل اين واقعه هم مشكالت خودش را دارد. 
زمان و زمانه به  حكم معادالت علمى و ضرورت هاى ديگر دارد حركت مى كند و ما اگر 

چه خودمان، خودش و حركتش را ســاختيم ولى بايد تابع قوانين و خصوصياتش باشيم. 
مثل تفاوتى كه بين ما است و بايد آن را به رسميت بشناسيم. تغييرها را گاهى تفاوت ها به 
وجود مى آورند و گاهى زمان.  يكى از اين مفاهيم و ارزش هايى كه تغيير پيدا كرده يا بهتر 
بگويم تحول پيدا كرده، مادرانگى است كه از زِن زاينده ديگرى به زِن باز زاينده خودش 
تبديل شد. پيچيده به نظر مى رسد ولى اين طور نيست! حاال مفهوم مادرانگى فقط شامل 

زاييدن فرزند نيست بلكه منظور زنى است كه يك شخصيت فرهنگى دارد. 
«مادرانگى» در تعريف جديد شامل توانمندى ها، خصوصيات روان و جامعه شناختى است. 
با اين تفاوت كه اكنون مى توان مهارت ها و فرهنگ مادرانگى را به عرصه هاى ديگر آورد. 
دنيا در حوزه اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى تغيير كرده است. قصد ندارم تا لحن 

مردانه حاكم بر عرصه هاى مختلف را به كلى نهى  كنم كه چند صدايى بهتر از تك صدايى 
حتى صداى زنانه است. ولى مى توانم اين را بگويم كه جهان به لحنى تازه نياز دارد. 

لحن تازه همان مهارت ها و ويژگى هاى مادرانه اســت كه به كار جهان مى آيد؛ مثال عقل 
مادرانه شايد از جنس عقل مرسوم نباشد ولى شاخصه ايثارگرانه و اخالق مدارانه آن قابل 

تأمل است. مادرانگى با ديگرى گره مى خورد. ديگرى اى كه از خود اوست و نيست. 
از هوش جنســيتى  حرف مى زنم كه به ما عطا شــده و با آن خطرها رو حس مى كنيم و 
اينكه چطور بايــد همه چيزها را كنار هم متعادل نگاه داريم. قضاوت نكنيم و به همه به 

اندازه ايى كه بايد توجه كنيم. 
* عاليه زمانى 
 رئيس هيأت مديره خيريه همت عالى

 به رغم تمام ســنگرهايى كه در برابر كرونا 
شــكل گرفته، اين ويروس مرموز به سرعت 
در حال تسخير مناطق مختلف است. محققان 
براى مغلوب كردن ويــروس زرادخانه اى از 
سالح هاى مختلف را شــكل داده اند كه يكى 
از اجزاى اصلى آن هوش مصنوعى است. اما 
ايــن فناورى چگونه در نبرد با كرونا به داد ما 

مى رسد؟
به گــزارش ديجياتو، تاكنون ابتالى حدود 25
هزار نفر به ويروس كرونا تأييد شــده و بيش 
از 490 نفر هم قربانى آن شــده اند. ســازمان 
بهداشت جهانى از چندين روز پيش وضعيت 
اضطرار بين المللى اعالم كرده كه نشان دهنده 
وخامت اوضاع است. شرايط به حدى وخيم 
شده كه دولت ها ناچار به ايجاد مناطقى براى 
قرنطينه بيماران و لغو سفرها شده اند. در صدر 
اين موارد قرنطينه كامل شهر 11 ميليون نفرى 
ووهان قرار دارد. همين عوامل موجب شــده 
ســازمان هاى دارويى در سراســر دنيا توليد 
واكسن و داروى كرونا ويروس را در اولويت 

اصلى خود قرار دهند. 
با هر روز و ســاعت به تأخير افتادن توســعه 
دارو چند صد نفر به شمار بيماران و قربانيان 
آن افزوده مى-شود. در چنين شرايطى محققان 
از هر ابزار و فناورى كــه بتواند گامى آنها را 
بــه داروى اين ويروس مرگبــار نزديك كند، 
استقبال مى كنند. يكى از اين فناورى ها هوش 
مصنوعى اســت كه در موارد مختلفى كاربرد 

دارد. 
اســتارتاپ BlueDot بــا تكيــه بر هوش 
مصنوعى يك پلت فرم پيچيده را توســعه داده 
كه براى شناسايى و تخمين نحوه شيوع كرونا 
ميلياردها داده مختلف از جمله شــبكه پرواز 
هواپيماهــا را تحليل و پــردازش مى كند. اين 
پلت فرم نخستين هشدار خود در مورد كرونا را 
در يازدهم دى ماه صادر كرد درحالى كه مركز 
پيشگيرى و كنترل بيمارى آمريكا 6 روز بعد به 

اين نتيجه رسيد. 
مغــز متفكــر  BlueDot، كامــران خان، 
متخصــص بيمارى هاى عفونى و از اســاتيد 
دانشــگاه تورنتو است. وى در مقابله با شيوع 
ويروس سارس نيز نقش مهمى ايفا كرد و حاال 
با تكيه بر AI به نبرد با كرونا برخاســته است: 
"ما بــراى پردازش حجم عظيمى از اطالعات 
متنى منتشــر شــده به 65 زبــان مختلف از 
الگوريتم هاى پردازش زبان طبيعى (NLP) و 
يادگيرى ماشين (ML) استفاده مى كنيم. هدف 
از اينكار رهگيرى شيوع بيش از 100 بيمارى 
مختلــف در نقاط مختلف دنيــا در بازه هاى 
زمانى 15 دقيقه اى است. تحليل اين حجم داده 
در حالت عادى نياز به صدها متخصص دارد 
اما به لطف AI با حداقل نيرو انجام مى شــود. 
BlueDot با ارائه نتايج به بيمارســتان ها و 
مراكز پزشــكى اجازه مى دهد به جاى تالش 

براى جمع آورى و ســازماندهى اطالعات در 
مورد بيمارى هاى عفونى، زمان و انرژى خود 

را صرف مقابله با آنها كنند."
مــوارد اســتفاده از هوش مصنوعــى براى 
درمان ويــروس كرونا به BlueDot محدود 
نمى شود. در ادامه به بررسى ديگر كاربردهاى 

آن از ديد متخصصان پرداخته ايم:
«وحيــد بهزادان»، اســتاديار علــوم كامپيوتر 
New در ايــن بــاره  Haven دانشــگاه

مى گويد:
"هــوش مصنوعــى توانايــى بهينه ســازى 
اســتراتژى هايى را دارد. بــراى مثال پژوهش 
«مرضيه ســلطان الكتابى» نمونه اى از كاربرد 
يادگيرى ماشين در بهبود راهكارهاى قرنطينه 
جوامع و شــهرها براى كنترل اپيدمى ها است. 
مــا همين حاال بــا همكارى ايشــان در حال 
توســعه روش هايى بــراى ارتقاى روش هاى 
واكسيناســيون با تكيه بر هــوش مصنوعى و 

يادگيرى ماشين هستيم". 
 كالين گرين، دبير مركز پزشــكى 

:DataRobot
"پيش بينى تعداد بيماران در هر منطقه و تعيين 
گروه هاى در خطر، با كمك AI ميسر است. از 
اين فناورى مى توان براى هشــدار به مسافران 
هم استفاده كرد در نتيجه جوامع آسيب پذير با 
استفاده از ابزارهاى پيشگيرانه يا صرف نظر از 

مسافرت در امان خواهند ماند."
 وينست گراسو، جراح، تحليلگر 

:IPsoft و معمار نرم افزار
"زمانى كه اپيدمى رخ مى دهد، جمع آورى داده 
در مورد بيماران، شــرايط فيزيولوژيكى قبل 
و بعــد از بيمارى، مناطــق درگير و ... حياتى 
است. گماشتن افراد براى انجام اينكار هزينه بر 
و دشــوار اســت به ويژه زمانى كه بيمارى در 
مناطق و كشــورهاى مختلــف روى مى دهد. 
با اســتفاده از رايانش محاوره اى مى توان اين 
روند را تسهيل كرده و از داده هاى منابعى نظير 
فايل هاى صوتى، متن، دســتگاه هاى پزشكى، 
GPS و... براى تدوين بهترين راهكار ممكن 
براى جلوگيرى از گســترش بيمــارى بهره 

گرفت."
مديــران  از   ،Steve Bennett
كمپانى SAS و از مســئوالن ســابق 

وزارت امنيت داخلى آمريكا:
"هوش مصنوعى به چنــد طريق مى تواند به 
درمان ويروس كرونا كمــك كند. براى مثال 
قابليت پيش بينى خطرناك ترين نقاط با احتمال 
انتقال ويــروس از حيوان به انســان را دارد. 
پس از پيش بينى اين نقــاط مى توان با كمك 
AI چگونگى انتشار ويروس بر اساس شرايط 
محيطى و سطح دسترسى به خدمات بهداشتى 
تشــخيص داد. يكى ديگــر از كاربردهاى آن 
يافتن اشــتراكات بين نواحى درگير ويروس 
اســت كه در كنار اطالعات ديگــر مى تواند 

بســيارى از زواياى پنهان در مــورد ماهيت 
ويروس را مشــخص كند. توســعه واكسن و 
دارو فرايندى مبتنى بر آزمون و خطا است اما 
هوش مصنوعى با تحليل الگوى ويروس هاى 
مشابه و شناســايى بهترين راه حل ها، شانس 
محققان براى رســيدن به نتيجــه مطلوب را 

افزايش مى دهد."
Don Woodlock

: HealthShare معاون
"با تحليل روش هــاى درمانى و نتايج آنها از 
طريق الگوريتم هاى يادگيرى ماشــين مى توان 
بهترين روش ها را براى درمان بيماران انتخاب 
كرد. اين الگوريتم ها اجــازه تجزيه و تحليل 
ده ها ميليارد سند پزشكى و انواع مختلف داده 

را به ما مى دهند" . 
علوم  معاون   ،Prasad Kothari

:The Smart Cube در AI داده و

" ويروس كرونا نشانه هايى از قبيل سينه پهلو، 
سندرم تنفســى حاد، مشكالت كليوى و... را 
به دنبال دارد. الگوريتم هاىAI  مثل شبكه هاى 
عصبــى ژن محور در گذشــته كارايى خود را 
مديريت عوارض ناشى از كرونا اثبات كرده اند. 
كارايى اين الگوريتم ها زمانى مشخص مى شود 
كه اثرات ويروس روى افراد به ســاختار ژنوم 
و سيســتم ايمنى آنها بســتگى دارد و درمان 
اســتانداردى با نتايج مثبت براى همه بيماران 

در دسترس نيست."
نظير  الگوريتمئهايى   Kothari گفتــه  بــه 
تركيبى  عصبى  بولتزمن» (شبكه هاى  «ماشين 
مبتنى بــر آنتروپى) در روش هاى ژن درمانى 
و ايمنى درمانــى نقش مؤثــرى ايفا كرده اند 
و از شــانس بااليى براى كمــك به درمان 
بيمارى هاى ناشــى از ضعف سيستم ايمنى 

بدن برخوردارند.

هوش مصنوعى هوش مصنوعى 
در نبرد با كرونا در نبرد با كرونا 
چه نقشى دارد؟چه نقشى دارد؟
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

دراگان اسكوچيچ سرمربى تيم ملى ايران 
شد

 فدراســيون فوتبال و ســرمربى 
كروات و پيشــين تيم صنعت نفت 
به توافق كامل رسيده اند و به عنوان 

سرمربى تيم ملى ايران انتخاب شد.
تيم ملى  ســرمربى  انتخاب  ماجراى 
ايران و جايگزيــن مارك ويلموتس 
داستان عجيبى داشت. نام هاى زيادى 
آمدند و تا آستانه سرمربى شدن پيش 
رفتند اما اين اتفاق رخ نداد تا اينكه 

دراگان اسكوچيچ صاحب صندلى سرمربيگرى تيم ملى شد.
پــس از برانكو ايوانكوويچ، على دايــى و امير قلعه نويى كه به داليل 
مختلــف هدايت تيم ملى را به عهده نگرفتند؛ ســرمربى 51 ســاله و 
سابق تيم هاى ملوان بندرانزلى، فوالد خوزستان، خونه به خونه بابل و 
صنعت نفت آبادان با فدراسيون فوتبال به توافق كامل رسيد و به عنوان 

سرمربى جديد تيم ملى انتخاب  شد.
فدراسيون با وى به توافق مالى خوبى رسيده و مى توان گفت قرارداد 
او مانند مربيان ايرانى اســت و از لحاظ مالى تفاوتى ندارد. به همين 
دليل هم فدراسيون به اين جمع بندى رسيد تا از اين سرمربى كروات 

استفاده كند.
اسكوچيچ كار سختى پيش روى خود خواهد داشت.وى در نخستين 
تجربه ملــى خود بايد ابتدا تيم ملى را به مرحلــه نهايى انتخابى جام 
جهانى و همچنين دور گروهى جام ملت ها برساند و سپس در مرحله 

پايانى انتخابى جام جهانى براى حضور در قطر2022 تالش كند.

اخطار سازمان ليگ 
به باشگاه هاى دسته دوم

 كميته مسابقات سازمان ليگ با ارسال نامه اى از باشگاه هاى حاضر 
در مســابقات ليگ 2 درخواســت كرد تا ظرفيت نور ورزشگاه هاى 

خانگى خود را به حالت استاندارد برساند.
كميته مسابقات سازمان ليگ با ارسال نامه اى از باشگاه هاى حاضر در 
مسابقات ليگ 2 درخواست كرد تا ظرفيت نور ورزشگاه هاى خانگى 

خود را به حالت استاندارد برسانند.
در نامه سازمان ليگ به باشگاه ها آمده است: با توجه به احتمال برگزارى 
مســابقات هفته پايانى ليگ دسته دوم و نيز ديدارهاى پلى آف اين سرى 
از مســابقات در مــاه مبارك رمضان و الزام برگزارى مســابقات پس از 
اذان مغــرب و در زير نور تأكيد مى گردد با عنايــت به بند 11 از ماده 6
آئين نامه برگزارى مســابقات پيش بينى ها و اقدامات الزم درباره تجهيز و 

استانداردسازى نور محل ميزبانى مسابقات خود را به عمل آيد.
بديهى است همانگونه كه پيشــتر اعالم شد در صورت احراز نشدن 
شرايط برگزارى مسابقات در زير نور استاندارد سازمان ليگ نسبت به 
انتخاب ورزشگاه محل برگزارى مسابقات مربوط خود اقدام خواهد 

كرد.
ضمنا ميزان لوكس مورد نظر براى برگزارى مسابقات ليگ دسته دوم 

در فصل مسابقاتى (99-98 )؛ 800 اعالم مى شود.

دادكان: 
 كانديداى انتخابات فدراسيون نمى شوم

 رئيــس اســبق فدراســيون فوتبــال مى گويد كه قصــدى براى 
كانديداتورى در انتخابات رياست فدراسيون فوتبال ندارد.

محمد دادگان به ايسنا، درباره اينكه آيا در انتخابات فدراسيون فوتبال 
ثبت نام خواهد كرد يا خيــر؟ گفت: من در انتخابات ثبت نام نمى كنم 
چون قرار نيســت رئيس فدراسيون فوتبال با انتخاباتى سالم برگزيده 

شود.
وى افزود: برخى به دنبال مديريت انتخابات فدراسيون فوتبال هستند 
و مى دانم چگونه مى خواهنــد انتخابات را مديريت كنند تا گزينه مد 

نظر خودشان رأى بياورد.
دادگان با اشاره به تغييرات در اساسنامه فدراسيون فوتبال، تصريح كرد: 
پيش از اين طبق اساسنامه فدراسيون فوتبال، فقط 2 باشگاه حق داشتند 
در مجمع رأى بدهند. نماينده باشگاه قهرمان ليگ برتر و باشگاه نايب 
قهرمان مى توانســتند در انتخابات رأى بدهند اما اكنون اساس نامه را 
تغيير داده اند تا 34 باشگاه متشكل از ليگ برتر و ليگ يك در رأى گيرى 
شركت كنند. رئيس اسبق فدراسيون فوتبال تدكيد كرد: درحال حاضر 
افرادى در حال داللى هســتند و با اعضاى مجمع تماس مى گيرند و 
مى گويند به فالنى رأى بدهيد. البته من مى دانم آن فرد كيست اما نامش 

را نمى خواهم بگويم.

نمونه گيرى از سرخابى ها پيش از دربى
 ستاد ملى مبارزه با دوپينگ (نادو) پيش از ديدار تيم هاى پرسپوليس 
و اســتقالل در دربى بزرگ پايتخت از بازيكنان اين 2 تيم نمونه گيرى 

كرد.
در آستانه اين ديدار مهم مأموران ستاد ملى مبارزه با دوپينگ با حضور 
در هتل محل اقامت بازيكنان ايــن 2 تيم به نمونه گيرى از آنها اقدام 

كردند.
4 بازيكن تيم هاى اســتقالل و پرسپوليس با قرعه براى تست دوپينگ 

انتخاب شدند.
فــرزاد شــاركى قائم مقام ســتاد ملى مبارزه بــا دوپينگ گفت: 
نمونه گيــرى از بازيكنــان اســتقالل و پرســپوليس به صورت 
تصادفــى انجام شــد طورى كــه بازيكنــان به قيــد قرعه براى 

شدند. انتخاب  نمونه گيرى 
سيامك نعمتى و محمدحسين كنعانى زادگان از پرسپوليس و هروويه 
ميليچ و حســين پورحميدى از اســتقالل به انتخاب مأموران كنترل 

دوپينگ، تست هاى مربوط را انجام دادند.

همدان صدرنشين هاكى بانوان كشور شد
 تيم هاكى بانوان همدان به عنوان سرگروه به دور نيمه نهايى مسابقات 

هاكى كشور صعود پيدا كرد. 
در پى برگزارى يازدهمين دوره مسابقات ليگ برتر هاكى بانوان كشور 
كه از 12 الى 15 بهمن در اراك مركز اســتان مركزى برگزار شد؛ تيم 
هاكى بانوان همدان در صبح آخرين روز از مســابقات به مصاف تيم 
هاكى بانوان آذربايجان شــرقى رفت و در ديدارى جذاب و تماشايى 
بــه نتيجه يك بــر يك رضايت داد؛ و در آخر هــر 2 تيم 19 امتيازى 
شدند؛ تيم همدان الف با تفاضل گل 45+ صدرنشين جدول شد و تيم 
آذربايجان شرقى با تفاضل گل 42+ در رده دوم جدول قرار گرفت؛ و 
تيم گيالن و مركزى هم هر دو 13 امتيازى شدند و به طور مشترك در 

رده سوم جدول قرار گرفتند. 
الزم به ذكر اســت تيم هاكى بانوان همدان به مربيگرى طيبه نورى با 
بيشترين گل زده و كمترين گل خورده و بهترين خط دفاع و حمله به 

دور نيمه نهايى مسابقات صعود پيدا كرد. 

جام حذفى تنيس كشور قرعه كشى شد
 آئين قرعه كشى مســابقات جام حذفى تنيس كشور يادواره شهيد 

سليمانى برگزار شد. 
آئين قرعه كشــى يازدهميــن دوره رقابت هاى تنيس كشــور يادواره 
ســپهبد شهيد قاسم سليمانى با حضور فرشاد صفتى سرپرست دبيرى 
فدراسيون و نمايندگان برخى تيم هاى شركت كننده در محل فدراسيون 

تنيس برگزار شد. 
ايــن رقابت هــا از روز 26 بهمن مــاه به ميزبانى جزيــره كيش و با 
حضور 97 تيم از سرتاســر كشور برگزار خواهد شد. با برگزارى آئين 

قرعه كشى، تيم هاى همدانى رقباى خود را شناختند. 
تيم شهيد همدانى در گروه 9 به عنوان سيد دوم قرار گرفت و با تيم هاى 
كاشى ستاره سمنان، گل گهر سيرجان و باالبان اصفهان هم گروه شد. 

همچنين تيم چاووش راه بنا ديگر تيم همدانى حاضر در اين مسابقات 
در گروه 7 با تيم هاى هيأت تنيس فارس، فوكس ايرانيان و فرتاك يزد 

قرار گرفت. 

درخشش كبودراهنگ در جام بزرگ كاراته 
 تيم كاراته كبودراهنگ به نمايندگى از استان در مسابقات بين المللى 
جام بزرگ كاراته مســتر كاپ2020 به ميزبانى تهران مقتدرانه به مقام 

قهرمانى رسيد. 
مسابقات بين المللى جام بزرگ كاراته مستر كاپ2020 به ميزبانى تهران 
در رده سنى زير14 سال برگزار شد. تيم هيأت كاراته كبودراهنگ تنها 
نماينده همدان در اين دوره از رقابت ها توانســت باكســب 11 مدال 
طال، 11 مــدال نقره و 10 مدال برنز به مقام قهرمانى اين مســابقات 

دست پيدا كند. 
گفتنى اســت اين مسابقات با حضور كشــورهاى آذربايجان، عراق، 
قرقيزستان، روسيه، گرجســتان، افغانستان و تيم هاى قدرتمند داخلى 
به مدت 2 روز با حضور هزار و 280 شــركت كننده در ســالن شهيد 

افراسيابى تهران برگزار شد. 

كشتى گيران جوانان استان 
در همدان اردو زدند

 اردوى تيم كشــتى آزاد جوانان اســتان پنجشنبه 17 بهمن در خانه 
كشتى همدان برگزار شد و كشتى گيران منتخب زيرنظر مربيان به مرور 

فن پرداختند و آمادگى خود را به رخ مربيان كشيدند.
كادر مربيان تيم جوانان استان تمرين كشتى گيران را زير نظر داشتند و 

نقاط ضعف و قدرت آنها را آناليز مى كردند.
على محمد مالمير ســرمربى تيم جوانان اســتان به همراه ديگر مربيان 
نكات فنى را به كشــتى گيران گوشــزد مى كردند و تالش مى كردند تا 
آنها را براى مسابقات جام شهيد هاشمى و قهرمانى كشور آماده كنند.

كشــتى گيران حاضــر در اين اردو كه در خانه كشــتى همدان برگزار 
شــد عبارت بود از داريوش ولــى زاده و امين طاهرلو در 57كيلوگرم، 
محمدامين بارانى و على قپانورى در61كيلوگرم، ايمان محمدحسينى، 
لرســتانى و رحمانــى در65كيلوگرم، نيكزاد عليــزاده و على كريمى 
در70كيلوگرم، محمدرضا شــاه محمدى، اصغرى و اميرحسين صادقى 
در74كيلوگرم، حســين رســولى و صالح نيــا در 79 كيلوگرم، مهدى 
حاجيلويان در 86 كيلوگرم، اميرحســين حبيبى و مهدى زرينى در92
كيلوگرم، اميرعلى پناه و جاويدان در97 كيلوگرم و عرفان خدارحمى 

و اميرعلى پناه  125 كيلوگرم 
سرمربى: على محمد مالمير

مربيان: داريوش كمروند، جالل لطيفى، عباس بيگلربيگى، حسين بربط، 
محمد سهرابى، وحيد بيگم جانى و محمد قياسوند

سرپرست: مجيد الوندى
مســعود مصطفى جوكار مربى تيم ملى بزرگســاالن و سعيد ابراهيمى 
سرمربى تيم بزرگساالن استان همدان هم در اين اردو حضور داشتند.

بسكتبال همدان در ليگ نوجوانان كشور
 تيــم نوجوانان همدان براى شــركت در مرحلــه نيمه نهايى ليگ 

نوجوانان كشور راهى قزوين شدند. 
تيــم نوجوانان دختر همدان براى شــركت در مرحله نيمه نهايى ليگ 
نوجوانان كشــور راهى قزوين شــدند. تيم هاى راه يافتــه به مرحله 
نيمه نهايى به اين ترتيب مشخص شــد. خانه بسكتبال نيشابور، خانه 
بسكتبال همدان، خانه بسكتبال كرمان و خانه بسكتبال قزوين از جمله 
اين تيم ها هستند.   تيم خانه بسكتبال شهرستان همدان براى حضور در 
فينال اين مسابقات تيم كرمان را پيش رو دارد و در نخستين بازى خود 

به مصاف تيم خانه بسكتبال كرمان رفت.
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پيشخوان
با حضور وزير ورزش وجوانان

امروز 3 طرح ورزشى در استان همدان افتتاح 
مى شود

 همزمان با گراميداشت دهه مبارك فجر، 3 طرح ورزشى با حضور 
مسعود ســلطانى فر وزير ورزش و جوانان امروز در استان بهره بردارى 

مى شود
ســخنگوى دســتگاه ورزش و جوانان اســتان با اعالم اين مطلب به 

همد ان پيام گفت:

وزير ورزش و جوانان امروز 19 بهمن ماه در سفر يك روزه به همدان 
استخر بانوان مريانج، زمين چمن اســدآباد و سالن ورزشى سيمين را 

افتتاح مى كند.
حمدا... چاروســايى با بيان اينكه براى اجراى اين طرح ها 4/5 ميليارد 
تومان اعتبار هزينه شــده اســت، افزود: همچنين با بهره بردارى از اين 
طرح ها، 3 هزار و 400 متر مربع به سرانه ورزش استان اضافه مى شود. 
وى افزود: همدان جزو 5 اســتان كشــور است كه ميزبان وزير ورزش 
خواهد بود و افتخار اين را داريم كه مقام عالى وزارت امســال 2 بار به 

اين استان سفر كرده است.

ســخنگوى ورزش و جوانان استان با اشاره به برنامه سفر وزير ورزش 
به همدان گفت: اســتقبال از وزير ورزش و جوانان در ســالن 6 هزار 
نفرى سپهبد شهيد قاسم ســليمانى و بازديد از اين سالن آغاز خواهد 
شد و سپس راهى مريانج خواهد شد تا استخر سرپوشيده بانوان مريانج 

را افتتاح كند.
چاروسايى ادامه داد: سلطانى فر آنگاه براى افتتاح زمين چمن مصنوعى 
و بازديد از اســتخر سرپوشيده اسدآباد راهى اين شهرستان خواهد شد 
و در پايان با حضور در روســتاى سيمين، سالن ورزشى سيمين بهار را 

به بهره بردارى مى رساند.

اردوى تيم ملى جودو 
بانوان در انحصار 

همدانى ها
اردوى  بــه  همدانــى  بانــوى   3  
آماده سازى تيم ملى جودو بانوان كشور 

دعوت شدند. 
دور جديــد تمرينات تيم ملــى بانوان 
در رده ســنى نوجوانان بــا حضور 28 
جودوكار از ديروز 18 بهمن ماه جارى 
شــهيد  ورزشــى  مجموعه  ميزبانى  به 

كبكانيان تهران آغاز شد. 
در اين اردوى يك هفته اى 3 جودوكار و 
يك مربى از استان همدان حضور دارند. 
محيا ســيفى زارعى، ثنا مهــرى و ترانه 
امرايى 3 جودوكار مســتعد همدانى به 
همــراه آذر كوليوند از مربيان مســتعد 
جودو بانوان در اين اردوى آماده سازى 
حضــور خواهنــد يافت. ايــن اردوى 
آماده ســازى تا 22 بهمن ماه جارى داير 

خواهد بود. 

استقبال از دوچرخه 
سوار همدانى

 از دوچرخه سوار همدانى كه سواحل 
خليج فارس را ركاب زده بود اســتقبال 

شد. 
از دوچرخه ســوار همدانى كه سواحل 
خليج فارس را ركاب زده بود توســط 
معاونت توســعه و پشتيبانى و معاونت 
ورزش  كل  اداره  كاركنــان  و  ورزش 
و جوانــان اســتان و اعضــاى هيأت 

دوچرخه سوارى استقبال شد. 
بــا  همدانــى،  دوچرخه ســوار 
ــق  ــارس موف ــعارخليج هميشــگى ف ش
شــد در مــدت 14 روز تمــام ســواحل 
خليج فــارس را ركاب بزنــد. ســفير 
ــرى از  ــيد جعف ــدان جمش ورزش هم
تاريــخ 24 دى مــاه تــا 8 بهمن مــاه 
ــر  ــا گوات ــهر ت ــت از بندرماهش توانس
نقطــه صفــر مــرزى ايــران و پاكســتان 
و جزيــره كيــش بــه مســافت 2 هــزار و 
34 كيلومتــر را بــا شــعارخليج هميشــه 

ــد.  ــارس ركاب بزن ف

محكوميت پاس با آراى 
كميته تعيين وضعيت

بازيكنــان  وضعيــت  كميتــه   
را  خــود  آراى  فوتبــال  فدراســيون 
ــى از  ــول رضاي ــكايت رس ــاره ش درب
ــرد.  ــالم ك ــدان اع ــاس هم ــگاه پ باش
در  شــده  صــادر  رأى  براســاس 
ــى از  ــول رضاي ــكايت رس ــده ش پرون
ــگاه  ــن باش ــدان، اي ــاس هم ــگاه پ باش
ميليــون   130 مبلــغ  پرداخــت  بــه 
ــغ  ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــال باب ري
ــت  ــال باب ــزار ري ــون و 834 ه 2 ميلي
هزينــه دادرســى در حــق خواهــان 

ــد.  ــوم ش محك
روز  مــدت 7  ظــرف  صــادره  آراى 
ــتيناف  ــه اس ــالغ در كميت ــخ اب از تاري
ــر  ــل تجديدنظ ــال قاب ــيون فوتب فدراس

ــود.  ــد ب خواه

شطرنج باز همدانى در 
پيشتاز جام كريم خان  زند

 پيكارهــاى كشــورى شــطرنج جــام 
كريم خــان زنــد بــه ميزبانــى ماليــر بــا 
ــطرنج باز  ــرى ش ــران زاه ــتازى مه پيش

همدانــى آغــاز شــد. 
چهارميــن دوره مســابقات شــطرنج 
جــام كريم خــان زنــد بــه ميزبانــى 
هيــأت شــطرنج شهرســتان ماليــر آغاز 
شــد. در ايــن مســابقات 69 شــطرنج باز 
از اســتان هاى محتلــف كشــور بــا هــم 

ــد.  ــت مى كنن رقاب
دوره  ايــن  نخســت  روز  پايــان  در 
از  زاهــرى  مهــران  مســابقات  از 
صدرنشــين  امتيــاز   3 بــا  همــدان 
از  كيانــى  محمدحســين  شــد، 
عليرضــا  چهار محال وبختيــارى، 
ــرى از  ــدان و كاوه خبي ــى از هم مردان
كرمانشــاه نيــز بــا هميــن تعــداد امتيــاز 
ــر در رده هــاى دوم  و پوئن شــكنى كمت

تــا چهــارم قــرار گرفتنــد. 
بــه  و  دور   9 در  مســابقات  ايــن 
مى شــود  برگــزار  سوئيســى  روش 
رنكينــگ  داراى  شــطرنج بازان  و 
زيــر 2 هــزار و 100 در آن حضــور 

ــد.  دارن

سحريوسفى»
 دختران هندباليست مالير فاتح مسابقات 
قهرمانى كشــور نوجوانان در اصفهان شدند. 
تيم هندبال نوجوانان دختران مالير با هدايت 
مژگان ملكى موفق شد در مسابقات قهرمانى 
هندبال نوجوانان كشور كه به ميزبانى اصفهان 
برگزار شد خوش بدرخشد و به مقام قهرمانى 

دست يابد.
 تيم مالير در اين رقابت ها با اقتدار حاضر شد 
و با شكست مقتدرانه حريفان سرسخت خود 
توانست بر سكوى قهرمانى هندبال نوجوانان 
كشــور تكيه بزند و مدال خوش رنگ طال را 

تصاحب كند.
در اين مســابقات كــه از 10 تا 15 بهمن ماه 
در شهر اصفهان برگزار شد، 8 تيم قدرتمند 
مالير، قزوين، سپاهان اصفهان، شهيد چمران 
الر شــيراز، نفت و گاز گچســاران، كرمان، 
قم و تهران حضور داشــتند و با يكديگر به 
رقابت پرداختنــد. در دور مقدماتى بازى ها 
دختــران نوجــوان مالير با تيم هاى شــهيد 
چمران الر فارس، تهــران و كرمان در يك 
گروه قرار گرفت. ماليرى ها ابتدا تيم كرمان 
را با نتيجــه 20 بر 12 و ســپس تيم تهران 
را بــا نتيجه 17 بر 14 شكســت دادند و در 
آخرين بازى مقدماتى تيم شــهيد چمران الر 
را بــا نتيجه 28 بر 18 از پيش رو برداشــتند 
و به عنوان تيم نخســت گروه به مرحله نيمه 

نهايى صعود كردند.
در بــازى نيمه نهايى تيم ماليــر مقابل تيم 
ســپاهان اصفهان صف آرايى كرد و در يك 
بازى جذاب و ديدنى در يك بازى نزديك 
توانســت با نتيجه 11 بر 9 به پيروزى برسد 
و فيناليست شود. در فينال مسابقات دختران 
ماليرى بســيار پرقدرت ظاهر شدند و در 
يك بازى ســخت و نفســگير موفق شدند 
بــا نتيجه 22 بــر 15 در مقابل تيم قدرتمند 
تهــران بــه پيروزى دســت يابنــد و مقام 
قهرمانى مســابقات هندبال نوجوانان بانوان 

كشور را كسب كنند.
ســرمربى تيم هندبال نوجوانان بانوان مالير، 

مسابقات قهرمانى اين دوره را در سطح بااليى 
ارزيابى كرد و به همدان پيام گفت: بهترين هاى 
هندبال كشور در اين مسابقات حضور داشتند 
و دختران هندباليســت مالير بــا بازى هاى 
بى نظيرى كه به نمايش گذاشــتند توانستند از 
ســد رقيبان صاحب نام كشــور بگذرند و به 

جايگاهى كه شايسته آن بودند دست يابند.
در ايــن مســابقات الناز يارمحمدتوســكى 
به عنوان بهترين دروازه بان مســابقات انتخاب 
شــد و محنا مؤمنــى، صبا زنگنــه، نرگس 
صادقى فرد، بهاره زنگنه، غزل كوليوند، مهشيد 
بادفر و الناز يارمحمدتوســكى به اردوى تيم 

ملى دعوت شدند.
در ايــن رقابت ها مــژگان ملكــى به عنوان 
ســرمربى، تيم را هدايت كرد و الهام روشن 

سرپرست تيم بود.
اســامى بازيكنان مالير: محنــا مومنى، صبا 
زنگنه، نرگس صادقى فرد، غزل كوليوند، بهاره 
زنگنه، الناز يارمحمدتوسكى، مهشيد بادمهر، 
زهرا جوكار، محنا بهرام طجر، فاطيما اميرى، 
فاطمه ترك، فاطمه كريمى، نســيما رضائى، 
ســوگند فاريابى، غزل رنجبر و مبينا سايه وند 
بازيكنان تيم مالير در اين دوره از مســابقات 

بودند.
سرمربى هندبال مالير:

 هندبال بانوان مالير جز 
بهترين هاى كشور است
 هندبال مالير در چند سال گذشته خوش 
درخشيده و از تيم هاى برتر كشور محسوب 

مى شود.
سرمربى تيم هندبال نوجوانان مالير با اعالم 
ايــن مطلب به خبرنگار مــا در مالير گفت: 
تيم هندبــال بانوان مالير سال هاســت جز 
بهترين هاى هندبال كشــور است و در تمام 

رده ها از مدعيان قهرمانى هستيم.
مژگان ملكى يادآور شد: در مراسم اختتاميه 
مســابقات، زمانى كه اســم تيــم مالير در 
مقابل چند هزار تماشــاچى به عنوان قهرمان 
مسابقات اعالم شد لحظه غرورآفرينى براى 
ما بــود و تمام بازيكنــان از اينكه با وجود 
سختى ها توانســته بودند فاتح مقام قهرمانى 

شوند اشك شوق مى ريختند.  
وى افــزود: اين موفقيت ها را در شــرايطى 
كسب كرديم كه هيچ اسپانسرى نداريم و با 
بدترين شــرايط ممكن اما با اميد و توكل به 

خدا در مسابقات حاضر شديم. 
يارمحمدتوســكى  الناز  انتخــاب  از  ملكى 
به عنوان بهترين دروازه بان مســابقات خبر 
داد و اضافه كــرد: 7 بازيكن خوب ماليرى 
از ســوى فدراسيون هندبال كشور به اردوى 
محنا  شــدند،  تيم ملى دعوت  آماده ســازى 

مؤمنــى، صبا زنگنه، نرگــس صادقى فرد ، 
بهاره زنگنه، غزل كوليوند، مهشــيد بادفر و 
الناز يارمحمدتوسكى بازيكنان دعوت شده 

به اردوى تيم ملى هستند.
وى با تأكيد براينكه چشم انتظار حمايت هاى 
مسؤالن هســتيم، ادامه داد: متأسفانه از تيم 
مــا هيچ حمايتى نمى شــود، اداره ورزش و 
جوانــان مالير از نظر مالى در تنگنا اســت 
و توانايى حمايت از تيــم هندبال را ندارد، 
متأســفانه هيچ مســؤول و ارگانى در مالير 
كوچكترين حمايتى حتى در حد تأمين يك 
دست لباس از ما نداشته است و تمام هزينه 

ها به صورت شخصى تأمين شد.
ســرمربى مالير بيان كرد: با توجه به اينكه 
شغلم معلمى اســت و به خاطر حضور در 
مســابقات هندبال دچار مشــكالت شغلى 
شده است اما به آينده اين تيم اميدوار است 
چون اين تيم با تمام مشــكالت و كمبودها 
توانسته است از پس حريفانى مانند تيم هاى 
سپاهان اصفهان، تهران، الر فارس و كرمان 
با داشتن تمام امكانات و تجهيزات ورزشى 

بربيايد.
وى در پايان گفــت: از حمايت هاى معنوى 
رياســت اداره ورزش و جوانان و معاونت 
امور بانوان ماليــر از والدين بازيكنان كه با 
توجه به شــرايط تحصيلى، فرزندانشــان را 
راهى مسابقات كردند و همدل و همراه تيم 

بودند نيز تشكر و قدردانى مى كنم.

در هندبال قهرمانى نوجوانان كشور 

دختران ماليرى كوالك كردند

 ديدار سنتى دو تيم استقالل و پرسپوليس 
پس از 90 از دقيقه تالش برنده اى نداشــت 
و دو تيم با تقســيم امتياز به تساوى 2 بر 2 

رضايت دادند.
شهرآورد 92 در هفته نوزدهم در ورزشگاه  
آزادى به مصــاف هم رفتند. بازى با برترى 
نسبى پرســپوليس آغاز شد اما اين استقالل 
بود كه رفته رفته بر توپ و زمين حاكم شد 
و حاصل اين برترى گل ارسالن مطهرى بود 
تا آبى پوشان پيش  افتادند اما اين گل دقايقى 
بيشــتر دوام نيــاورد و على 
عليپور 

در يك موقعيت مشــكوك به آفسايد، گل 
تســاوى را به ثمر رساند. پيش از آنكه بازى 
در نيمه نخست به پايان برسد، مهدى قائدى 
مى توانســت گل برترى را به ثمر برســاند 
كه ضربه خطرناك ايــن بازيكن با دخالت 
بيرانوند به كرنر رفــت. در اين ديدار بيژن 
حيــدرى، داور همدانــى قضاوت خوب و 
منصفانه اى داشــت و بازى را كامًال تحت 
كنترل خود داشــت. بازى در نيمه دوم نيز 
استقالل برترى نسبى داشت و مهدى قائدى 
با حركات ريز خود از مدافع مســتقيم خود 
به راحتى رد شــد و با يك بغل پا در دهانه 
دروازه ارســالن مطهــرى را در 

موقعيــت گل قرار داد تا مطهــرى در اين 
بازى دبل كند. در ادامه بازى پرســپولى بر 
شــدت حمالت خود افزود و براى جبران 
گل خورده تالش كرد. استقاللى ها در دقايق 
پايانى تالش كردند تا بازى را مديريت كنند 
اما يك اشــتباه موجب شد تا توپ برگشتى 
را بشار رسن در ريباند به گل تساوى تبديل 
كند و سرانجام اين ديدار كه با برترى نسبى 
استقالل همراه بود، به تساوى انجاميد و در 
نهايت دو تيم به تساوى رضايت دادند تا اين 
بازى زيبا و پرگل 2 بر 2 مســاوى به پايان 
برسد و پرسپوليس با اين تساوى از حاشيه 

امنيت بااليى برخوردار شد.

تقسيم امتياز در يك بازى جذابتقسيم امتياز در يك بازى جذاب



 

Y K

 

فناوري

گزارش 

فرهنگگردشگري

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا كمى ابرى - وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

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

شنبه  19 بهمن ماه 1398  13 جمادى الثانى 1441  8 فوريه 2020  شماره 3688

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:45  
خورشيد         07:09                   طلوع 
اذان ظهر                      12:30
غروب خورشيد              17:51
اذان مغرب                   18:10 
نيمه شب شرعي           23:48

باباطاهر

شبكه پهپادها بالياى طبيعى را 
هشدار مى دهند

 يك محقق با اســتفاده از شــبكه اى از پهپادها، سيستم مخابرات 
ارزان قيمتى ساخته كه قابليت هشدار زودهنگام براى بالياى طبيعى 
را دارد و مى توان از آن به عنوان هات اسپات واى فاى نيز استفاده كرد.

به گزارش مهر، از اين پــس پهپادها مى توانند پيش از بالياى طبيعى 
درباره آنها هشدار دهند.

 يك محقق در دانشگاه كوئينز بلفاست (پايتخت ايرلند شمالى) يك 
سيســتم مخابراتى ارزان قيمت ساخته كه با استفاده از شبكه پهپادها 

هشدارهايى زودهنگام براى وقوع بالياى طبيعى فراهم مى كند.
همچنين شبكه پهپادها مى توانند يك هات اسپات واى فاى بسازند كه 
در زمان نبود زيربناى الزم براى اينترنت به مردم سرويس رسانى كنند.

محقق ايرانى انگشترى 
براى رديابى حركات انگشت ساخت

 يك محقق ايرانى سيستم هوشمندى ساخته كه شامل يك انگشتر 
و يك دستبند هوشمند اســت و مى تواند با ايجاد ميدان مغناطيسى 

حركات انگشت كاربر را رديابى كند.
به گزارش مهر، فرشيد سالمى پاريزى يك محقق ايرانى با همكارى 
گروهى از پژوهشــگران در دانشگاه واشتنگتن يك انگشتر هوشمند 

طراحى كرده اند كه حركات انگشت را رديابى مى كند.
اين انگشتر «آئورارينگ» نام دارد و شامل 2 بخش است؛ يك حلقه كه 

در انگشت اشاره قرار مى گيرد و يك دستبند الكترونيكى. 
 اين حلقه با استفاده از پرينتر 3 بعدى ساخته شده و دور آن يك سيم 

پيچ از مس وجود دارد. 

چاپ ورقه هاى سلول بنيادى روى پوست 
براى درمان سوختگى عميق

 محققان نوعى پرينتر پوســت قابل حمل ساخته اند كه مى تواند با 
چاپ ورقه هايى حاوى ســلول هاى بنيادى سوختگى هاى عميق را 

درمان كند.
به گزارش ايسنا، محققان دانشگاه تورنتو در 10 سال تحقيق دستگاهى 
قابل حمل براى درمان سوختگى هاى شديد ساخته اند كه پوست در 
آنها ازبين رفته است.  اين دستگاه مى تواند ورقه هاى بزرگى از جوهر 

زيستى را چاپ و فرايند درمان سوختگى را تسريع كند.
درهمين راســتا محققان آخرين نســخه از اين دســتگاه را آزمايش 
كرده اند. آنها براى نخســتين بار متوجه شــدند اين دستگاه مى تواند 

فرايند احياى پوست سالم را در خوك ها سرعت بخشد.

تقاضاى باال براى ماسك هاى نانوى ايرانى 
براى مقابله با كرونا

 دبير ستاد ويژه توسعه فناورى  نانو از تقاضاى بسيار باالى كشورها 
براى خريد ماسك نانوى ايرانى براى مقابله با ويروس كرونا خبر داد.
به گزارش ستاد توسعه فناورى نانو، دكتر سعيد سركار، دبير ستاد نانو 
از سفارش ماسك هاى نانو ايرانى خبر داد و گفت: با شيوع ويروس 
كرونا در جهان، بســيارى از كشورها به دنبال خريد و ذخيره ماسك 
هســتند از اين رو تقاضا براى ماسك در جهان به شدت افزايش يافته 
است. در حال حاضر تقاضا براى 200 ميليون ماسك نانو ايرانى وجود 
دارد. ســركار افزود: جمهورى اسالمى ايران يكى از نادر كشورهاى 
داراى توانمندى توليد ماســك هاى N٩۵ اســت، اين ماســك ها 

مى توانند ذرات باكترى و ويروس را مهار كنند.

لب نيتروژنى پلوتون عامل ايجاد بادهاى 
شديد اين كره يخى

 تحقيقات جديد ناســا نشــان مى دهد بخشــى از سطح سياره 
دوردست پلوتون كه شكلى شبيه به قلب دارد، محل تجمع نيتروژن 

يخ زده و عامل شكل گيرى بادهاى تند است.
به گزارش مهر، تجمع نيتروژن جامد در قلب پلوتون به وزش بادهاى 
دائمى در ديگر بخش هاى ســياره مذكور انجاميده كه نتيجه آن تغيير 

رنگ و تيره تر شدن ديگر بخش هاى پلوتون است.
اطالعات مورد نياز براى انجام اين تحقيق با اســتفاده از فضاپيماى 
نيوهوريزون جمع آورى شده اســت. اين فضاپيما در سال 2015 از 
كنار نپتون گذشت و توانست تصاويرى استثنايى و بى سابقه از سطح 

سياره مذكور تهيه كند.

بزرگ ترين رويداد گردشگرى 
كشور در راه است 

 سيزدهمين نمايشگاه گردشگرى و صنايع دستى 
تهــران از تاريــخ 23 لغايــت 26 بهمن ماه جارى 

برگزار خواهد شد.
مديركل ميراث فرهنگى همــدان با عنوان اين خبر 
گفت: نمايشــگاه گردشــگرى امســال در فضايى 
برگزار مى شــود كه صنعت گردشــگرى متأثر از 
التهابــات و اتفاقات تلخ اخير قــرار دارد؛ اما اين 
رويــداد بين المللى مى تواند بــار ديگر با انعكاس 
اســتقبال عمومــى هموطنــان و نيــز بخش هاى 
تخصصــى داخلــى و خارجى، ايــران را به عنوان 

مقصدى امن به جهانيان معرفى كند. 
على مالمير افزود: امســال نيز ميــراث فرهنگى 
همدان با همراهــى برخى فعــاالن و بخش هاى 
خصوصى گردشــگرى در اين رويــداد حضور 

خواهد داشت.
مالميــر با بيان اينكه گردهــم آوردن ظرفيت هاى 
متنوع صنعت گردشــگرى در قالب نمايشــگاه 
بــه منظور بهره منــدى ذى نفعان و ايجاد نشــاط 
اجتماعى بــراى جامعــه محلــى از تعهدات و 
گردشگرى  ميراث فرهنگى،  اجتماعى  مســئوليت 
و صنايع دســتى به شــمار مى آيد؛ افزود: در اين 
راســتا به منظور پيش رو بودن ايام نوروز 99 و نيز 
احتمال ســفر بالغ بر 70 درصد هموطنان، تهيه و 
ارائه بسته هاى ســفر متنوع و متناسب با اين ايام 
در دســتور كار فعاالن بخــش خصوصى اعم از 
دفاتر خدمات مســافرتى، مراكز اقامتى و پذيرايى 
و نيز ساير حوزه هاى مرتبط قرار داده شده است 
و انتظــار مى رود بخش هاى مذكور با دســتى پر 
تورهاى مسافرتى و محصوالت گردشگرى خود 
را در قالب بســته هاى تبليغى، ترغيبى و ترويجى 

سفر ارائه دهند. 
معــاون گردشــگرى كشــور نيز در ايــن زمينه 
گفت: تا كنون با اســتقبال چشمگير فعاالن بخش 
خصوصى صنعت گردشــگرى كشــور، ادارات 
كل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى و 
نيز بخش بين الملل براى مشــاركت و حضور در 
نمايشگاه گردشــگرى پيش رو مواجه بوده ايم كه 
اين امر نويدبخش برگزارى با شــكوه اين رويداد 

به شمار مى آيد. 
تيمــورى افــزود: در كنــار ارائــه ظرفيت هــاى 
گردشگرى كشور، معرفى محصوالت صنايع دستى، 
هنرهاى ســنتى و خوراك نيز از ساير جذابيت هاى 
ســيزدهمين نمايشگاه گردشــگرى و صنايع دستى 
پيش رو خواهــد بود و بى شــك 4 روز جذاب و 

متنوع را براى هموطنان ايجاد خواهد كرد. 
معــاون گردشــگرى همچنيــن در ايــن نشســت بــه 
ــوع در حاشــيه نمايشــگاه  ــى برنامه هــاى متن برپاي
گردشــگرى و صنايع دســتى پيــش رو اشــاره كــرد 
ــى در 3  ــاى آموزش ــزارى كارگاه ه ــت: برگ و گف
ــع  ــگرى و صناي ــى، گردش ــراث فرهنگ ــوزه مي ح
طرح هــاى  و  پروژه هــا  از  رونمايــى  دســتى، 
متنــوع از ده هــا برنامــه تخصصــى و جــذاب 

ــداد اســت.  ــن روي حاشــيه اي
ــگرى  ــاالن گردش ــه فع ــان از هم ــورى در پاي تيم
ذى نفعــان  دولتــى،  خصوصــى،  بخــش  در 
و  مرتبــط  صنــوف  انجمن هــا،  حــوزه،  ايــن 
ــا هــر يــك  همين طــور عمــوم مــردم خواســت ت
بــه نوبــه خــود در اطالع رســانى ايــام برگــزارى و 
ــا  ــد ت ــالش كنن ــاى نمايشــگاه پيــش رو ت برنامه ه
كليــه هموطنــان به عنــوان جامعــه وســيع مخاطبــان 
ــداد از فرصــت ايجــاد شــده در حــوزه  ــن روي اي

ــوند. ــوردار ش ــور برخ ــگرى كش گردش

بيانيه جامعه هتلداران درباره مهمان نوازى
 از گردشگران چينى

 جامعه هتلداران ايران به دنبال شــيوع جهانــى ويروس كرونا، از 
هتلداران درخواســت كرد: مانند هميشــه اين بحران را مديريت كرده 
و با اســتفاده از روش هاى غيرمحسوس، به شكلى كه اتباع خارجى را 
آزرده خاطر نكند، فرهنگ مهمان نوازى ايرانى را به رخ جهانيان بكشند.

شــيوع نگران كننده ويروس كرونا در پهنه گســترده  جغرافياى چين 
و حتى خارج از آن، مانع از پذيرش گردشــگران چينى در بســيارى 
از كشورها شــده اســت. در اين راســتا ايران نيز تمهيداتى را براى 
محدودكردن ســفر اتباع چينى اتخاذ كرده اســت. پيرو اين تصميم و 
در شــرايطى كه هنوز شمارى از گردشــگران چينى درحال گذراندن 
تعطيالت ســال نو در ايران هستند و انتظار تحقق وعده هاى مقام ها و 
فعاالن گردشــگرى ايران را در مدت سفر خود دارند، جامعه هتلداران 
ايران بيانيه اى صادر كرد و از هتلداران خواست كه با تأكيد بر رعايت 
موازين بهداشتى، تمام تالش خود را براى پذيرش گردشگران خارجى 

با هر مليتى به كار گيرند.
در متــن بيانيه اى كه جامعه هتلداران ايران منتشــر كرده، آمده اســت: 
«باتوجه به شيوع ويروس كرونا در شــرق آسيا، به طور ويژه در كشور 
چين، به نظر مى رسد موجى در داخل كشور به راه افتاده كه بيشتر از هر 

بخشى، صنعت گردشگرى كشور را هدف قرار داده است.
انتشار گسترده شــايعه ها و اخبار نادرست بدون تأييد منابع رسمى در 
فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى، بدون شك لطمه اى بيش از پيش بر 
پيكره نحيف و تازه ريشه دوانده صنعت گردشگرى كشور كه در ايران 
عزيز ما از آن به عنوان بهترين جايگزين اقتصاد بر پايه نفت ياد مى شود، 

وارد خواهد كرد.
براســاس برنامه ريزى هاى انجام شده و سياست هاى اتخاذى، وزارت 
گردشــگرى چين و گردشگران اين كشور، به عنوان يكى از بازارهاى 
هدف جمهورى اســالمى ايــران براى جذب گردشــگران خارجى 
انتخاب شــده و در شرايطى كه تقريبا تمام تورهاى ورودى به كشور 
متأثر از تحريم هاى بى رحمانه آمريكا لغو شــده بود، اين گردشگران 
چينــى بودند كه با انتشــار تصاوير و ويدئوهــاى متعدد در فضاى 
مجــازى بر امنيت ايران تدكيد كردند و مردم جهان را براى ســفر به 

كشور دعوت كردند.
اتفاق هاى روزهاى گذشــته در شرايطى رقم خورد كه وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشكى به عنوان مرجع رسمى حوزه سالمت در كشور 
تــا به اين لحظه هيچ موردى از اين ويروس را در كشــور تأييد نكرده  

است.
بدون شك هتل ها و ساير مراكز اقامتى سراسر كشور به رسم مهمان نوازى 
و كمافى السابق با تدكيد بر رعايت موازين بهداشتى، تمام تالش و اهتمام 

خود را بر پذيرش گردشگران خارجى به كار خواهند گرفت.
اميد اســت مديران و بهره برداران محترم هتل هــا و ديگر مراكز اقامتى 
كشــور مانند هميشــه اين بحران را نيز مديريت كرده و با اســتفاده از 
روش هاى غيرمحسوس به شكلى كه آزردگى خاطر اتباع خارجى نسبت 
به كشورمان را در پى نداشته باشد، بار ديگر فرهنگ مهمان نوازى ايران 

و ايرانى را به رخ جهانيان بكشند.»

■ دوبيتى باباطاهر 
گل غم قسمت دامان ما بى جهان بى وفا زندان ما بى  
همه گويا نصيب جان ما بى غم يعقوب و محنت هاى ايوب  

■ حديث:
امام حسن عسكرى(ع):

 وصال خداوند سفرى است كه جز با مركب شب زنده دارى به دست نمى آيد.
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■ قد  س1......... ............... اژدر- مطرب- بنيامين
■ قد  س2......... ................. اژدر-مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1 ......  جهان با من برقص- چشم و 

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

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

ممنوع
■ آزادي تويسركان: كلوپ همسران - تپلى و من 

 چنــد روز پيش ماده اى از يك اليحه در مجلس 
به تصويب رسيد كه در آن مراكز اقامتى داراى مجوز 
كه شامل مهمانپذيرها، هتل آپارتمان ها و... مى شوند 
و همچنين هتل هاى حداكثر ســه ستاره از پرداخت 
ماليــات 9 درصدى (ماليــات ارزش افزوده ) معاف 

شدند.
 اين تصميم براســاس يك مصوبه از اليحه ماليات 
ارزش افــزوده در صحن علنى مجلس تأييد و نهايى 
شده اســت كه درصورت تأييد شوراى نگهبان در 
بازار گردشــگرى ســال 99 اجرايى خواهد شــد. 
درواقع بازار گردشــگرى از ايــن محل مى تواند به 
«رونق نســبى» دســت يابد. عالوه بر آن طبق ماده 
13 اليحه ماليــات ارزش افزوده، صــادرات كاال و 
خدمات به خارج كشــور از طريق مبادى خروجى 
رســمى، مشــمول ماليات ارزش افزوده نمى شوند، 
ضمن اينكه طبق بند 5 تصويب نامه مورخ 15 مرداد 
1384 شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى، درآمد 
ارزى ناشى از ارائه خدمات دفاتر خدمات مسافرتى 
و شركت هاى گردشگرى به گردشگران خارجى، از 

مصاديق معافيت صــادرات كاال و خدمات بوده و 
از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف است.

ايــن دو مصوبه كه مربــوط به ورود توريســت 
خارجى و ســفرهاى گردشــگران داخلى اســت 
مى توانــد شــرايط را بــراى «رونق نســبى» بازار 
بررســى هاى «دنياى اقتصاد»  كند.  مهيا  گردشگرى 
در همين راستا نشــان مى دهد؛ به صورت ميانگين 
هزينه اقامت در يك اتاق دو تخته حدودا شبى 300 
هزار تومان مى شود و اگر يك خانواده 3 نفره قصد 
اقامت به مدت حداقل 3 شب در يك هتل سه ستاره 
داشته باشــند با اين نوع معافيت مالياتى كه د نظر 
گرفته شده حداقل 100 هزار تومان از هزينه اقامت 

آنها كاهش پيدا مى كند.
 طبــق اين مصوبه، حــذف ماليــات ارزش افزوده 
عالوه بر اينكه شــامل گردشــگران داخلى مى شود، 
براى توريســت هاى خارجى نيز بــراى اقامت در 
ايــران به كار مى رود و 9 درصد ماليات ارزش افزوده 
را پرداخــت نمى كنند كه همين امــر به دليل اينكه 
موجب كاهش هزينه سفر مى شود مى تواند مشوقى 

براى جذب گردشــگران داخلى و خارجى شده و 
نهايتا به افزايش جذب گردشگر منجر شود كه همين 

مى تواند رونق بازار گردشگرى شود.
اين مصوبه همچنين مى تواند در بازار اقامتگاه هاى 
موجب  پايين-  بــه  سه ســتاره  مصرفى-هتل هاى 
رونق شود به طورى كه ســازندگان هتل ها به جاى 
ساخت هتل هاى لوكس (هتل هاى باالى سه ستاره) 
به ســاخت هتل هاى مصرفى تشــويق مى شوند و 
با افزايش تعداد چنيــن اقامتگاه هايى ميزان عرضه 
در اين حوزه نيز افزايــش پيدا مى كند و با رقابتى 
شدن قيمت ها، در بازار گردشگرى كاهش قيمت را 
شــاهد خواهيم بود. مصوبه دوم مربوط به معافيت 
پرداخــت ماليــات و عوارض براى گردشــگران 
خارجى اســت كه در تبصره 3 مــاده 10 صراحتا 
اعالم شده « دفاتر خدمات مسافرتى و گردشگرى 
كه در حوزه ورود تورهاى گردشــگرى به كشور 
فعاليت مى كننــد از پرداخت ماليــات و عوارض 

معاف خواهند بود. 
به اين معنا كه تمامى اشــخاص حقيقى يا حقوقى 

مقيم در ايران كه خدماتى ارائه مى كنند و به صورت 
مســتقيم يا غيرمســتقيم ارز وارد كشور مى شود از 

پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند.»
فعاالن حــوزه اقامتگاه هاى گردشــگرى معتقدند 
حذف پرداخت ماليــات ارزش افزوده 9 درصدى 
مى تواند بازار گردشگرى را دستخوش تحول كرده 
و موجب افزايش ســفرهاى داخلى شود. عالوه بر 
آن اغلب گردشــگران خارجى نيز پس از دريافت 
صورتحساب خود و با ديدن مبلغ اين نوع ماليات 
معترض مى شدند كه گردشگر دليلى ندارد ماليات 
پرداخــت كند؛ بنابراين اين امــر مى تواند موجب 
رضايتمندى گردشــگر خارجى شود. عالوه بر آن 
فعاالن حوزه دفاتر خدمات توريســتى گردشگران 
ورودى نيز در گفت وگو بــا «دنياى اقتصاد» درباره 
حــذف ماليات و عــوارض برخدمــات مرتبط با 
توريســت هاى ورودى عنــوان كردنــد: اين امر 
مى تواند يكى از مشــوق هاى مهــم در اين عرصه 
محســوب شــود كه تاكنون چندبار توسط بخش 

خصوصى از مرجع مالياتى مطالبه شده بود.

 آمار گردشگرى نيز مانند آمار ساير حوزه ها 
به صورت يك نشانگر عمل مى كند به اين شكل 
كه با رصد چنين آمارهايى هم سياســت گذار 
و هــم خدمات دهنــدگان مى تواننــد بهترين 
تصميم گيرى را انجام دهنــد. درواقع مى توان 
آمار را گره گشاى رونق هر صنعتى دانست؛ در 
حالى كه امروزه اهميت آمار بر كســى پوشيده 
نيســت، اما ارائــه آمارهاى مربــوط به حوزه 
گردشگرى با مشــكالت مختلفى همراه است 
كه «دنياى اقتصاد» به بررسى آن پرداخته است.

در حوزه گردشــگرى آمار مربوط به ورود و 
خروج توريســت هاى داخلى و خارجى مانند 
كيلومتر شــمار خودرويى عمل مى كند كه به 
راننده خودرو وضعيت حركت را اعالم مى كند 
ارائه اين آمار از ســوى ارگان هاى مربوطه نيز 

مى تواند به بخش دولتى كه وظيفه سياست گذارى ها 
را به عهده دارد نشــان دهد كه سياست گذارى هاى 
جديــد در حوزه گردشــگرى از جملــه تعريف 
كشــورهاى هدف براى جذب توريست تأثيرات 
مثبــت يا منفى داشــته و اگر برنامه هــاى اجرايى 
موجب افزايش ميزان گردشــگران شــده آنها را 
ادامه و گســترش دهند و اگر شرايط منفى در آن 
سياست گذارى هاى  در  اصالحاتى  كردند  مشاهده 
خود انجام دهند. همچنيــن بخش خصوصى نيز 
به عنوان ارائه دهنده خدمات مى تواند از اين آمار در 
راستاى سرمايه گذارى و ارائه خدمات استفاده هاى 
قابل توجهــى كند. به طورى كه بــا افزايش حضور 
گردشــگران در مناطق مختلف نياز سرمايه گذارى 

مطابق با ذائقه توريســت ها در حوزه هاى مختلف 
خدمات  ارائــه  اقامتــگاه،  همچون  گردشــگرى 

رستورانى، اياب و ذهاب و... را مشخص كنند.
در واقع با اين كار ســرمايه گذارى ها را با ريسك 
كمتــرى انجــام مى دهنــد. باتوجه بــه اينكه در 
حال حاضر وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
بــازار  به عنــوان  را  كشــور  گردشــگرى 30  و 
هدف مشــخص كرده و باتوجه بــه طبقه بندى و 
اولويت بندى اين 30 كشــور تاكنــون برنامه هاى 
مختلفى در راســتاى جذب گردشگر از بازارهاى 
هــدف را آغاز كرده اســت. اطــالع از آمار ورود 
توريســت از هركشــور مى تواند كمــك كند كه 
اقدامات مربوط به جذب گردشــگر از بازار هدف 

چقدر تأثيرگذار بوده يا حتى مى تواند به درستى يا 
نادرســتى، تعيين بازار هدف به مسئوالن نيز كمك 
كند. يكى از نواقص آمارهاى گردشــگرى اعالمى 
از ســوى وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى اين است كه تنها يك آمار كلى از ميزان 
ورود گردشــگر در هر ماه آن هم به شــكل اعالم 
نامنظم ارائه مى شــود و جزئيات ورود گردشگران 
كه شامل اسامى كشورها، ميزان توريست وارد شده 
از هر كشور به اضافه ميزان اقامت آنها است و اينكه 
به كدام شهرها ســفر كرده اند، چالش هاى آنها چه 
بوده، از كدام خدمات بيشترين رضايت را داشته اند 
و... در آمار اعالمى توسط مسئوالن ارائه نمى شود.

از ديگــر نواقــص مربوط بــه آمارهــاى حوزه 

گردشــگرى مى توان به نبود آمار مربوط 
كرد.  اشــاره  داخلى  توريســت هاى  به 
درصورتى كه وجــود چنين آمارى براى 
بخش خصوصى و سرمايه گذاران حوزه 
گردشگرى از اهميت ويژه اى برخوردار 
است. بررســى هاى «دنياى اقتصاد» نشان 
مى دهــد؛ نه تنهــا تاكنــون از وضعيت 
گردشگران داخلى در سال 97 و ماه هاى 
گذشته از سال 98 - اســتان به استان- 
توسط مســئوالن مربوطه آمارى منتشر 
نشــده، بلكه از آبان ســالجارى تا كنون 
نيز آمار توريست هاى ورودى به كشور 
نيز ارائه نشده است كه اين امر به تنهايى 
بيانگر كم كارى دولت اســت؛ زيرا تنها 
بخش دولتى به اين آمار دسترسى داشته 
و وظيفه انتشــار آن نيز به عهده سياســت گذاران 
حوزه گردشــگرى اســت. برخى فعــاالن حوزه 
گردشــگرى درباره آمارهاى مربوط به اين بخش 
كه توســط دولت ارائه مى شــود به «دنياى اقتصاد» 
عنــوان كردند: آمار اعالمى با آمــارى كه تورها و 
آژانس هاى مســافرتى در دســت دارند همخوانى 
نــدارد و اعالم آمار به صورت كلــى و بدون ارائه 
جزئيات تشــكيك نيز ايجاد مى كند، زيرا اين آمار 
كلى نه تنها با فرضيات موجود همسو نيست، بلكه 
بــا آنها تفاوت  قابل توجهى نيز دارد. همچنين ارائه 
آمارهاى درســت و به موقع- اعالم آمار مربوط به 
هر ماه در هفته اول ماه بعد- مى تواند به ايجاد بازار 

جديد توسط بخش خصوصى كمك شايانى كند.

پيامد دو مصوبه مجلس براى بازار پيامد دو مصوبه مجلس براى بازار 
گردشگرى بررسى شدگردشگرى بررسى شد

شارژ مالياتى شارژ مالياتى 
سفرهاى سفرهاى 9999

توقف اعالم آمار توريست خارجى

«گردشگر شمار» ايران از كار افتاد


