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استقبال از تغییر
 به شرط تایید

 1- بر اساس قانون تغییر حوزه انتخابیه 
داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی 
مصــوب 24 دی مــاه 82، بــه داوطلبــان 
انتخابــات مجلس شــورای اســالمی که 
صالحیت آنان تأییده شده، تنها یک بار در 
مرحله نخست انتخابات اجازه داده می شود 
تــا 15 روز پیش از روز اخــذ رأی حوزه 
انتخابیه خود را از طریق وزارت کشــور یا 
حوزه ای کــه در آن ثبت نام کرده اند، تغییر 
دهنــد. فرمانداران مراکز حوزه انتخابیه، در 
یک روز درخواســت داوطلبان را به حوزه 

انتخابیه جدید ارسال می کنند...

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان:

تضمین 
سالمت انتخابات 

در اختیار 
شورای نگهبان است
■ از تأیيد و رد صالحيت های جدید 

تا نقل و انتقاالت کاندیداها در همدان

41 سال پس ازآن روز 
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میوه عید نوروز همدانی ها 
تأمین شد

■ معاون اقتصادي استاندار: با متخلفان دانه درشت شدیدتر برخورد مي شود
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استقبال از تغییر به شرط تایید
 1- بر اساس قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس 
شورای اسالمی مصوب 24 دی ماه 82، به داوطلبان انتخابات مجلس 
شورای اسالمی که صالحیت آنان تأییده شده، تنها یک بار در مرحله 
نخست انتخابات اجازه داده می شود تا 15 روز پیش از روز اخذ رأی 
حــوزه انتخابیه خود را از طریق وزارت کشــور یا حوزه ای که در آن 

ثبت نام کرده اند، تغییر دهند.
 فرمانداران مراکز حوزه انتخابیه، در یک روز درخواســت داوطلبان 
را به حوزه انتخابیه جدید ارســال می کنند و به اســتناد تبصره های 2 
و 3 قانــون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شــورای 
اســالمی، هیأت اجرایی حوزه انتخابیه جدید حداکثر ظرف 2 روز به 
صالحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به هیأت نظارت استان اعالم 

خواهد کرد.
 داوطلبــان موضوع این قانون نیاز به ثبت نام مجدد نداشــته و به جز 
بند ششــم ماده 28 و بند ب ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای 
اسالمی و یا در صورتی که مدرک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به 

دست آمده باشد، نیاز به بررسی مجدد صالحیت آنان نیست.
نتیجه بررســی صالحیت داوطلبان متقاضی تغییــر حوزه انتخابیه در 
هیأت های نظارت و شــورای نگهبان، پیش از انتشار اسامی نامزدها و 
آغاز تبلیغات انتخاباتی به وزارت کشــور اعالم و از طریق فرمانداران 

حوزه انتخابیه، به داوطلبان اطالع رسانی خواهد شد.
در صورت رد درخواست حوزه انتخابیه داوطلب توسط هیأت اجرایی 
یا هیأت مرکزی نظارت و شــورای نگهبان، تأیید صالحیت داوطلب 
برای حضــور در انتخابات در حوزه انتخابیه اولیه به قوت خود باقی 

است.
2- از ابتدا پیش بینی می شــد که در حوزه های انتخابیه استان همدان 
از این قانون توسط برخی داوطلبان برای تغییر حوزه انتخابیه استفاده 

شود و این چنین هم شد.
البته برخی تغییرها توصیه ای، برخــی قهری، برخی دعوتی و برخی 

تعاملی بود.
3- در این میان رد صالحیت تعدادی از داوطلبان که گزینه تغییر حوزه 
انتخابیه به همدان بودند، برخی برنامه ریزی های انتخاباتی را به هم زد.

در برنامه ای قرار بود یکی از استانداران اسبق استان با دعوت گسترده 
مردمــی برای حضور در همدان، حوزه انتخابیه خود را تغییر دهد که 
این برنامه به شکل تنظیم شــده پیش نرفت و داوطلب مورد نظر رد 

صالحیت شد.
4- برخی داوطلبان از حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ به حالت قهر 
و در اعتراض به نبود انسجام و وحدت بین داوطلبان به خاطر منطقه، 

حوزه انتخابیه خود را به همدان تغییر داده اند.
ایــن حرکت اعتراضی در بهــار و کبودراهنگ می تواند بر انســجام 
داوطلبان یک شهرســتان در برابر شهرستان دیگر انجامیده و نتیجه را 

متفاوت از پیش بینی ها کند.
5- تعــدادی از داوطلبان هم در تعامــل با داوطلبی دیگر محترمانه با 
اســتفاده از فرصت تغییر حوزه انتخابیه از رقابت در حوزه اصلی کنار 

رفته اند تا داوطلب اصلی فضای بهتری برای کار داشته باشد.
در این تعامل ها معموال آینده سیاسی و مدیریتی فرد تغییر حوزه داده 

به رأی آوری داوطلب اصلی بستگی دارد.
6- تغییــر در حوزه انتخابیه برای قرار گرفتن در لیســت نیز اقدامی 
اســت که در همدان حداقل یک داوطلب انجام داده و وی که زمانی 
حوزه انتخابیه خود را از همدان به تهران در شرایطی نامساعد از نظر 
رأی آوری تغییر داد حاال حوزه انتخابیه خود را به همدان منتقل کرده تا 

در لیست یکی از جبهه های سیاسی در استان سرلیست باشد.
البته این نوع تغییر بیشــتر تشکیالتی و تصمیمی گرفته شده در مرکز 

برای حصول به نتیجه بهتر در سراسر کشور است.
7- تعدادی از داوطلبان از فرصت تغییر حوزه انتخابیه استفاده و تا 17 
بهمن ماه که آخرین فرصت اقدام بوده، درخواست تغییر را ارائه داده اند 
حال بر اســاس قانون باید منتظر ماند و دید که آیا نام آنها به لیســت 
نهایی داوطلبان حوزه های انتخابیه همدان پس از اعالم نظر هیأت های 
اجرایی و نظارت افزوده می شــود یا داوطلبانی باید به حوزه انتخابیه 

قبلی بازگشته و فکر نمایندگی از استان همدان را از سر به در کنند؟
 این شرایط به زودی از پیچیدگی خارج  شده و داوطلبان رقبای اصلی 
خود را در هر حوزه برای رقابتی سالم، پاک، دوستانه و قانونی خواهند 

شناخت.

مسابقه »ُمد و پوشاک ایرانی« در همدان برگزار شد

 مرحله استانی مسابقات آزاد مهارت در رشته »مد و پوشاک ایرانی« با موضوع »طراحی 
و دوخت مانتو اجتماعی« روز یکشنبه در همدان برگزار شد. 

مســئول مســابقه ملی مهارت اداره کل آموزش فنی وحرفه ای همدان در این باره به ایرنا 
گفت: پیش از برگزاری مرحله استانی مسابقات آزاد مهارت در رشته مد و پوشاک ایرانی، 
این دوره از رقابت های به صورت شهرستانی برگزار و در نهایت 44 تن به مرحله استانی 

راه یافتند. 
جمشید رحیمی افزود: شرکت کنندگان در این رقابت ها از اتحادیه ها، مراکز فنی وحرفه ای، 
آموزشــگاه آزاد فنی و حرفه ای، سازمان آموزش وپرورش، دانشــگاه ها و اتحادیه پوشاک 

اســتان همدان هستند. وی افزود: یک نفر از برگزیدگان به مرحله کشوری مسابقات آزاد 
مهارت در رشته مد و پوشاک ایرانی راه یافته و مسابقات ملی نیز به مدت 2 روز به میزبانی 

استان همدان برگزار می شود. 
مســئول مسابقه ملی مهارت اداره کل آموزش فنی وحرفه ای همدان گفت: در این دوره از 
رقابت ها شرکت کنندگان در زمینه طراحی، الگوسازی، برش و دوخت مانتو اجتماعی به 

رقابت پرداختند. 
رحیمــی ادامه داد: داوران 12 آیتم از جمله الیی کاری قســمت های مختلف یقه، دوخت 
درزهای طولی، دوخت ســجاف و یقه و رعایت زوایا و صاف بودن آن، دوخت دکمه و 
جادکمه )مادگی(، دوخت آستین و جا انداختن آن، اتوکاری، شکل ظاهری مانتو، رعایت 
حداقل قد مانتو و آستین، کیفیت دوخت داخل کار و اجرای نوآوری و خالقیت را مدنظر 

قرار می دهند. 
وی هدف کلی مسابقات آزاد مهارت را ایجاد تعامل سازنده و پویا با بنگاه های آموزشی 
و بخش های صنعتی، اتحادیه ها، اصناف در راســتای ایجاد رقابت ســالم و اثرگذار میان 

دارندگان مهارت های فنی و حرفه ای و
تخصصی و همچنین گام برداشــتن در راستای از بین بردن فقر مهارتی از میان قشرهای 

مختلف جامعه دانست. 
وی کشــف اســتعدادهای حرفه ای افراد ماهر، ایجاد فرصت مناســب برای شکوفایی 
مهارت ها، ترویج ارتقای فرهنگ مهارت آموزی و شناســایی نخبگان استادکاران مهارتی، 
فراهم کردن فرصت مناســب برای رقابت سالم میان استادکاران مهارت را از دیگر اهداف 

برگزاری این دور از رقابت ها برشمرد. 

میوهعیدنوروزهمدانیها
تأمینشد

■ معاون اقتصادي استاندار: با متخلفان دانه درشت شدیدتر برخورد مي شود

۲ دستگاه فالسک آسفالت 
توسط شهرداری همدان تأمین  شد

 شــهرداری همــدان در راســتای ارتقای ســطح خدمات دهی به 
شهروندان 2 دستگاه فالســک لکه گیر آسفالت به ارزش 800 میلیون 

تومان خریداری و به جمع ماشین آالت خدماتی خود اضافه کرد. 
شــهردار همدان گفت: دستگاه فالسک لکه گیر آسفالت یک مجموعه 
کامل برای لکه گیری و توزیع آســفالت است که عالوه بر تأمین دمای 
مناسب آسفالت به مدت چندین ساعت، دارای تجهیزات جانبی اعم از 

دژبر، غلتک، کاتر، جرثقیل، شعله افکن و نازل امولسیون است. 
عبــاس صوفی به ایرنا گفت: مجموع این تجهیــزات در یک خودرو 
موجب شتاب گیری و صرفه جویی در فرایند ترمیم سطح آسفالت معابر 
می شود و این برای نخستین بار است که شاهد فعالیت این دستگاه در 

فصل زمستان در شهر همدان خواهیم بود. 
وی ادامه داد: در فصل زمســتان با کاهش دما و ســرما هوا و به دلیل 
عواملی همچون نمک پاشــی و یخ زدگی معابر، شاهد تخریب و از بین 
رفتن ســطح آسفالت معابر اصلی و فرعی هســتیم و از این رو خرید 
دستگاه فالسک آسفالت در دســتور کار مدیریت شهری همدان قرار 

گرفت. 
صوفی افزود: بــا اجرای این طرح در فصل زمســتان نیز می توانیم با 
لکه گیری مناســب معابر تخریب شــده، مشــکالت و نارضایتی های 

شهروندان را مرتفع کنیم. 

چرا حق التدریسی ها؟؟
مهدی ناصرنژاد  «

  در روزهای گذشــته تماس های مکرر قشرهای زحمت کش 
و دلســوز از بین معلمان حق التدریسی آموزش وپرورش در استان 
همدان با دفتر روزنامه همدان پیام و در مواردی نیز با این نگارنده، 
حاکی از وجود برخی نگرانی ها نســبت به آینده شغلی و حقوق 
اندک و حتی امکان )شــایعه( پرداخــت نصفه و نیمه مبلغ عیدی 
سال 1399 به این قشر از کارکنان دولتی و شاغالن مشمول قانون 

است.
به قرار اطالع، گویا ســابقه فعالیت و همکاری بسیاری از معلمان 
حق التدریســی با آموزش وپرورش به حدود 10 ســال می رســد 
ولیکن تاکنون وضعیت استخدامی آنان از حق التدریسی به پیمانی 
و تثبیت آینده شغلی مشخص نشده و به درخواست های فردی و 

گروهی آنان نیز ترتیب اثر داده نشده است.
معلمان حق التدریســی که بــا روزنامه در تمــاس بوده اند، اظهار 
می دارند، با وجود حقوق اندک برای این قشر که اغلب آنان متأهل 
و دارای فرزند نیز می باشند، از دریافت هر گونه مزایای شغلی هم 

محروم می باشند.
اگرچــه وزارت آموزش وپــرورش به تازگی اعالم کرده اســت 
کــه وضعیت اســتخدامی معلمــان و کارکنــان حقو ق التدریس 
آموزش وپرورش ســال آینده و تــا آغاز ســال تحصیلی جدید 
مشخص می شود و بیشــترین حق التدریسی ها به استخدام رسمی 
در می آیند، ولیکن جای دارد مسئوالن باالدستی آموزش وپرورش 
در اســتان همزمان نیز به هر طریق ممکن و ارتباط با رسانه ها به 
اطالع رسانی بایسته نسبت به تصمیم های جدید و برنامه ریزی های 
به عمل آمده برای تثبیت آینده شغلی، حق التدریسی ها اقدام کنند. 
به گفته یکی از مدیــران آموزش وپرورش که تمایلی به ذکر خدا 
ندارد، با توجه به شایعه پرداخت نصفه عیدی به معلمان و کارکنان 
حق التدریس آموزش وپرورش، به راحتی می توان صحت و ســقم 
این موضوع را به دســت آورد، زیرا اگر حق التدریسی ها با سابقه 
حدود یک سال و بیشتر در سال های گذشته مشمول دریافت مبلغ 
کامل عیدی بوده اند در ســال جدید نیز تفاوتی در حق آنان قائل 
نخواهد شد، مگر اینکه طبق قانون مدت همکاری کارکنان مربوطه 
در هر ســازمان و نهاد مشــمول قانون پرداخت عیدی، کمتر از 6 

ماه باشد.
بــه هر حال، انتظار می رود با توجه به موضوعیت پرداخت عیدی 
به کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه، مسئوالن آموزش و پرورش نیز 
در استان همدان با اطالع رســانی الزم، عزیزان حق التدریس را از 

نگرانی خارج کنند.

1- تأیید صالحیت برخی داوطلبان شــاخص انتخابات در روزهای 
گذشته آرایش سیاســی انتخابات استان را بر هم زده است. گویا این 
تأیید صالحیت ها، ائتالف های مشــروط مبنی بر حمایت در صورت 
بازنگشــتن داوطلبی را بر هم زده است. گفتنی است تأیید صالحیت 
این چهره ها شــور انتخاباتی در برخی حوزه های انتخابیه اســتان را 

افزایش داده است.
2-انتشــار لیست های جعلی دل مشــغولی برخی در این روزها شده 
است. گویا این افراد بدون توجه به حوزه انتخابیه ثبت نامی داوطلبان، 
به انتشــار لیســت هایی به عنوان لیســت جناح ها در انتخابات اقدام 
می کنند. گفتنی است بیشتر این لیست ها جعلی باعنوان جناحی است 

که در انتشار لیست تعلل بسیار دارد.
3- تالش برای انتشار لیست های تخریبی آغاز شده است. گویا مبنای 
انتشــار این لیست ها تخریب هردو جناح و چهره های شاخص است. 
گفتنی اســت همراهی تبلیغات با تخریــب رقیب  در انتخابات ایران 

هزینه های بسیاری تاکنون برای کشور داشته است.
4-آتش به اختیار عمل کردن احزاب اصولگرا رو به افزایش اســت. 
گویا برخی احــزاب اصولگرا اعالم کرده اند؛ درصورتی که شــورای 
ائتالف به لیست واحد نرسد، آتش به اختیار عمل و لیست حزبی ارائه 
خواهند کرد. گفتنی اســت در صورت بروز این اتفاق اصولگرایان با 

لیست های متعدد احزاب  مواجه خواهند بود.
5- داوطلبان باید نماینده مالی خود را به فرمانداران معرفی کنند. گویا 
این اقدام پس از اعالم لیست نهایی داوطلبان انجام خواهد شد. گفتنی 
است این اقدامات به دنبال ابالغ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی 

فعالیت های انتخاباتی در این دوره انتخابات انجام می شود.
 

 رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
همدان از تأمین میوه مورد نیاز مردم برای عید 
نوروز خبــر داد و گفت: یک هزار و 800 تن 
سیب و پرتقال برای تمام استان خریداری شده  

است . 
حمیدرضا متیــن در کمیســیون تنظیم بازار 
اســتان اظهار کرد: یک هزار و 300 تن پرتقال 
خریــداری و در ســردخانه های مازنــدران 
نگهداری می شــود تا در روزهای پایانی سال 

به استان حمل شود. 
وی از خرید 500 تن ســیب هــم خبر داد و 
گفت: این محموله تا 6 روز آینده وارد اســتان 
می شود. متین با تأکید بر خرید میوه مرغوب و 
باکیفیت برای هم استانی ها افزود: پرتقال از نوع 
تامسون تهیه شده و 40 درصد سیب خریداری 
شده از نوع زرد و 60 درصد سیب قرمز است 

تا پاسخگوی سلیقه همه مردم باشیم. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
خاطرنشان کرد: نرخ گذاری محموله های میوه 
توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و به اطالع مردم 
می رسد.  به گفته وی توزیع میوه عید از تاریخ 
26 اســفند در تمام نقاط استان آغاز می شود و 

تا 3 روز ادامه دارد. 
متین با اشــاره به آغاز فرآیند انتخاب مباشران 
توزیع میوه گفت: 170 نقطه شهری و روستایی 
برای توزیع میوه بین مردم پیش بینی شده است. 
 بازار شب عید زیر ذره بین بازرسان 

همدان
به گزارش ایرنا، معاون امور هماهنگی اقتصادی 
استاندار همدان هم با تأکید بر تشدید نظارت و 

بازرسی از اصناف و تمام بخش های داد و ستد 
در روزهای پایانی سال گفت: بی تردید با این 

اقدامات بازار استان آرامش می گیرد. 
ظاهــر پورمجاهــد اظهار کرد: میــوه، نان و 
گوشــت 3 قلم کاالی مصرفی است که تمام 
فرآیند تهیه، تولید و توزیع آن نیازمند نظارت 
بیشتری به ویژه در ایام منتهی به سال نو است. 
وی تأکید کرد: با متخلفان دانه درشــت بازار 
برخوردهــای قانونــی شــدیدتری صورت 
می گیرد تا بازرسی ها اثرگذاری بهتری داشته 

باشد. 
پورمجاهد خاطرنشان کرد: بازرسان باانگیزه، 

آموزش دیده و منظم بــرای نظارت بر بازار 
انتخاب شــود و ســازمان صنعــت معدن و 

تجارت در این راستا دقت کند. 
اســتاندار  اقتصادی  امور  معاون هماهنگــی 
همدان با اشــاره بــه آغاز فراینــد تهیه میوه 
عید نوروز در اســتان گفت: مسئوالن مربوطه 
بادقت بــه دنبال خریداری ســیب و پرتقال 

ارزان و با کیفیت برای مردم هستند. 
وی بر ساماندهی نانوایی های استان تأکید کرد 
و افزود: برنامه شیفت بندی و پخت نانوایی ها 
تهیه می شود تا در ایام تعطیالت نوروز مردم 
و مســافران برای تهیه نان با مشکل روبه رو 

نشوند. 
دقیــق و صحیح  نرخ گــذاری  پورمجاهــد 
رســتوران ها به فراخور مــواد مصرفی مانند 
گوشت و برنج ایرانی و خارجی را ضروری 
دانست و گفت: نارضایتی هایی در این مورد 

وجود دارد که باید مرتفع شود. 
برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کاال موضوع 
دیگری بــود که در این نشســت تخصصی 
بررســی شــد و برگــزاری آن منــوط بــه 
نظرخواهی از اصناف و نیازسنجی از اوضاع 
بازار شد که سازمان صنعت، معدن و تجارت 

متولی بررسی آن شد. 

مشق خط سفید ترافیك

بر تخته سیاه 
كف خیابان ها

 خطوط ســفید در معابر  همچون راهنما 
برکف خیابان نقــش می بندد تا رانندگان در 

مسیری مطمئن  عبور کنند.
سرپرســت ســازمان حمل ونقل وترافیک 
شــهرداری همدان دربــاره اهمیت توجه به 
خطوط ســفید  وکمپین بین خطوط برانیم، 
اظهــار کــرد: رانندگی بین خطــوط عامل 
برقراری نظــم در عبورومــرور می گردد و 
امنیــت و ایمنی عبــور را افزایش می دهد، 
زیرا تخطــی از این امر و تعرض از خطوط  
ضمــن ترافیک باال امکان تصادفات ناگهانی 

را در برخواهد داشت.
وحید غفاری سرپرست سازمان حمل ونقل 
وترافیک شــهرداری همدان افزود:  رعایت 
نکردن قوانین عبور و مرور، پارک های دوبل 
و غیرمجاز در معابر  و بی توجهی به حقوق 
عابرین پیاده ... از ســوي بعضي از رانندگان 
عالوه بــر ایجــاد ترافیک که یــک  معضل 
بزرگ شهری اســت، زمینه هاي بي اعتمادي 
میان شــهروندان را  در پاره اي مواقع میل به 
قانون گریزي را در جوامع دامن زده اســت، 
همچنین  اســتفاده از خودروهای شخصی 
تک سرنشین، خودخواهي، ایثارنداشتن  و از 
خودگذشــتگي، نیز در بروز معضل ترافیک 

شهري مؤثر است.
وی از حمل ونقــل و ترافیــک به عنوان یک 
پدیده اجتماعي نام برد که با حضور گسترده 
مردمی و رعایــت قوانین می توان معضالتي 

چون ترافیک، هدردادن زمان، تولید آلودگي، 
هدررفتن انرژي، مشــکالت روحي و رواني 

را از بین برد.
غفــاری ادامه داد: از مهم تریــن راهکارها و 
استراتژي هاي فرهنگي و اجتماعي براي حل 
این مســأله، تغییر در باورهــا و نگرش افراد 
و جهت دادن بــه رعایت رفتارهاي فرهنگي 
ترافیکــي، بهره منــدي از ابزارهاي اجتماعي 
چــون آموزش و رســانه هاي جمعي در این 

زمینه است.
وی افــزود: کمپین بین خطــوط برانیم یک 
حرکــت مردمی  را می طلبد و با مشــارکت 
عمــوم مردم در ایــن راه عالوه بر رواج یک 
فرهنگ ناب ترافیکی می توان به شهری عاری 

از ترافیک دست یافت. 
غفاری در ادامه درباره آرام ســازی ترافیک به 
راهکارهای مناســبی همچون  نظارت دقیق 

پلیــس راهور  و رعایت اصــول رانندگی از 
سوی شهروندان اشاره کرد و گفت: متأسفانه 
پایین بودن ســطح فرهنگ اجتماعی از یک 
سو و بی توجهی به قوانین راهنمایی رانندگی 
از ســوی دیگر ترافیک شــهری را موجب 

می گردد.
سرپرســت ســازمان حمــل ونقــل وترافیــک 
شــهرداری اظهــار کــرد کــه همــه ســاله 
از ســوی ســازمان حمل ونقــل وترافیــک 
خط کشــی هــای محــوری معابــر انجــام 
ــن  ــا ضم ــی ه ــن خط کش ــه ای ــردد ک می گ
زیباســازی معابــر بــه راننــدگان کمــک می کند 
کــه در خطــوط خــود حرکــت کننــد. تغییــر 
الیــن دادن خودروهــا و عبــور از روی خطوط  
ــوط  ــردن خط ــردن و محو ک ــن ب ــن ازبی ضم
ــالف  ــهری و ات ــک ش ــاد ترافی ــب ایج موج

ــراه دارد.   ــه هم ــهروندان را ب ــت ش وق

همدان ۹ درجه سردتر!
ــال  ــه دنب  کارشــناس اداره  کل هواشناســی همــدان گفــت: ب
ــا  ــتان ت ــاط اس ــی نق ــوای برخ ــای ه ــدید، دم ــاد ش وزش ب
ــش  ــانتیگراد کاه ــه س ــا 9 درج ــن 8 ت ــده بی ــاعت آین 24 س

 . بــد می یا
بــه گــزارش ایرنــا، محمدحســن باقری شــکیب بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرد:  ــار ک ــده اظه ــتان ش ــرد وارد اس ــوای س ــه ای از ه ــامانه جبه س
رونــد کاهــش دمــای هــوای اســتان تــا روز چهارشــنبه ادامــه دارد 
و کمینــه دمــای برخــی نقــاط بــه 9 درجــه ســانتی گراد زیــر صفــر 

می رســد. 
ــع،  ــای مرتف ــود کوه ه ــه وج ــدان در نتیج ــتان هم ــوای اس آب وه
رودخانه هــا و پســتی و بلندی هــای زیــاد بــه شــدت متغیــر اســت 
ــدل  ــتان های معت ــاران و تابس ــرف و ب ــر ب ــرد، پ ــتان های س و زمس

دارد. 

همدان پیام را هرروز بخوانید

تمام وقت تاپایان 
انتخابات

 تاپایــان انتخابات هــرروز در کنار هم 
اســتانیها به صورت تمام وقــت انتخابات 
واخبار دیگر استان را حتی درروز های تعطیل 

پوشش خواهیم داد.
تبلیغات رسمی انتخاباتی کاندیداهای مجلس 
از فرداشب)24 بهمن( آغاز می شود و در این 
راستا مجموعه فرهنگی مطبوعاتی روزنامه 
ومرکز چاپ و بســته بندی همــدان با زیر 
مجموعه های رســانه دیجیتال و واحدهای 
تابع به صورت تمام وقت شبانه روزی فعال 
بوده و دفاتر روزنامه دراستان ازساعت 8 صبح 
تا24 یکسره پاســخگوی مراجعه کنندگان 

خواهد بود.
برگزاری نشست های کارشناسی، مصاحبه 
های تخصصی ،جلسات مشاوره انتخاباتی و 
انتشار ویژه نامه های اختصاصی و خدمات 
طراحی وچاپ بخشــی از برنامه های این 
مجموعه برای ایجادشورانتخاباتی وهمراهی 

در موفقیت کاندیداها خواهدبود.
 چاپ روزهــای تعطیــل و نوبت دوم و 
پوشــش دیجیتالی اخبار انتخابات از دیگر 
برنامــه های ایــن روزنامــه در یک هفته 

تبلیغات خواهدبود.
همراهتان هســتیم با همــدان پیام، پایگاه 

اینترنتی روزنامه به نشانی
www.hamedanpayam.com

 و کانال تلگرامی
@hamedanpayam

باماهمراه شوید.

 امســال برنامه راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن 
در بیــش از 70 نقطه از اســتان همدان برگزار 

می شود.
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی 
همدان گفت: امســال برنامه راهپیمایی یوم ا... 
22 بهمن ماه از ســاعت 9:30 صبح با تجمع 
مردم در میدان امامزاده عبدا... )ع( آغاز شــده 
و با پیمودن مســیر بلوار آیت ا... کاشانی، پل 
شــهید صوفی، خیابان خواجه رشید، آرامگاه 
بوعلی سینا و پیاده راه بوعلی سینا در پیاده راه 

امام خمینی)ره( تجمع می کنند.
حجت االســالم ســید حســن فاضلیــان در 
گفت وگو با تســنیم در همدان اظهار کرد: با 
بیان اینکه امســال برنامه راهپیمایی یوم ا... 22 
بهمــن در بیش از 70 نقطه از اســتان همدان 
برگزار می شود، افزود: در شهر همدان عزت ا... 
ضرغامی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و در مالیــر نیز علی آقامحمــدی از مبارزان 
انقالبی همدان و عضو کنونی مجمع تشخیص 

مصلحت نظام سخنرانی می کنند.
 محدودیت های ترافیکی راهپیمایی 

۲۲ بهمن در همدان
پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان همدان با 
انتشــار اطالعیه ای محدودیت های ترافیکی 

در ســطح شهر همدان را در راستای برگزاری 
هرچه باشــکوه تر راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن 

اعالم کرد.
به گزارش ایســنا، در متن ایــن اطالعیه آمده 
است: با تبریک ســالروز پیروزی شکوهمند 
انقالب اســالمی به منظور تأمین ایمنی عبور 
و مــرور و ایجــاد ترافیک روان در مراســم 
راهپیمایی غرورآفرین مردم مؤمن اســتان در 
روز 22 بهمن ماه در مسیرهای پیش بینی شده 
محدودیت های ترافیکی اعمال خواهد شد که 

به شرح ذیل اعالم می شود.
مسیر راهپیمایی پیش بینی شده در شهر همدان 
میدان امامزاده عبدا...)ع(، بلوار کاشانی، بلوار 
خواجه رشید، میدان آرامگاه بوعلی سینا، پیاده 
راه بوعلــی، تجمع در میــدان حضرت امام 

خمینی)ره( است.
در صورت توقف خودرو و موتور ســیکلت 
در مســیرهای فوق از ساعت 6 صبح روز 22 
بهمن تا پایان مراسم، وسایل نقلیه با جرثقیل 

منتقل خواهند شد.
تردد تمامی وسایل نقلیه از ساعت 7 صبح از 
خیابان های باباطاهر، شریعتی، شهدا و تختی به 
سمت میدان حضرت امام)ره( تا پایان مراسم 

ممنوع است.

تردد تمامی وسایل نقلیه در بلوار خواجه رشید 
و کاشــانی، میدان امامزاده عبدا...)ع( و میدان 

بوعلی از ساعت 7 صبح ممنوع خواهد بود.
تردد از میدان شریعتی به سمت تقاطع خواجه 
رشید، از میدان جهاد به سمت میدان آرامگاه 
و از میادین فلسطین و عین القضات به سمت 
میدان امامزاده عبدا...)ع( از ســاعت 7 صبح 

ممنوع است.
توقف وســایل نقلیه اعم از موتورسیکلت و 
خــودرو در میدان امامزاده عبــدا...)ع(، بلوار 
کاشانی، تقاطع خواجه رشــید، بلوار خواجه 
رشید و میدان آرامگاه بوعلی از ساعت 7 صبح 
تا پایان مراســم 22 بهمن ممنوع اســت و در 
صورت توقف با جرثقیل نسبت به جابه جایی 

آن اقدام خواهد شد.
تمامــی  موتورســیکلت در  تــردد  ورود و 
مســیرهای فوق ممنوع اســت و با متخلفان 

برخورد قانونی می شود.
از شهروندان درخواست می شود با استفاده از 
وسایل نقلیه عمومی در کاهش حجم ترافیکی 
و جلوگیری از بــروز گره های ترافیکی اقدام 
کننــد و با تعیین مســیرهای جایگزین پلیس 
راهــور را در اجرای مأموریــت های محوله 

یاری دهند.

محدودیت های ترافیکی راهپیمایی ۲۲ بهمن 
در همدان اعالم شد
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۱۸۳ میلیارد  بودجه شهرداري اللجین 
تصویب شد

 شوراي اسالمی شهر اللجین بودجه 183میلیارد 320 میلیون ریالی 
ســال 1399 این شهرداري را تصویب کرده و این میزان بودجه به تائید 

نهایی کمیته تطبیق استانداري همدان رسیده است.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شــورای اسالمی شهر اللجین 
شــهردار اللجین اظهار کرد: بودجه ســال 1399 نسبت به سال جاری 
220درصد افزایش داشــته اســت. حمید محبی گفت: از بودجه 183 
میلیارد و320میلیون ریالی مبلــغ113 میلیارد و 706 میلیون ریال برای 
پروژه های عمرانی و 69میلیارد و614 میلیون ریال برای برنامه های جاری 
پیش بینی شده اســت.وی رویکرد بوجه سال آینده را راه اندازی سایت 
مشاغل خدماتی، آسفالت ریزی مناطق بدون آسفالت، اتمام پیاده روسازی 
بلوار آیت ا... خامنه ای و توجه به برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانست.

وی ســاخت و تکمیل 4 بوســتان محلی در شــهر اللجین را از دیگر 
برنامه های این شهرداری در سال آینده برشمرد.

به دام افتادن ۱۲ حفار غیرمجاز در نهاوند

 فرمانده یــگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان همدان از دستگیری 12 حفار غیرمجاز در شهرستان 

نهاوند خبر داد. 
به گزارش روابــط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان همدان، حاجی محمد عزیزی توضیح داد: در پیگیری 
گزارشات منابع و مخبران محلی مبنی بر حضور افراد ناشناس در حوالی 
تپه ای در روستای ده موسی این شهرستان پس از پایش اخبار واصله و 
اطمینان از صحت آن، عوامل این یگان در عملیات مشــترک با عوامل 
انتظامی شهرســتان و پلیس آگاهی 12 نفر را در حین حفاری دستگیر 
کردند. وی بیان کرد: از این حفاران، ادوات حفاری از قبیل دستگاه موتور 
برق بیل و کلنگ، مقداری طناب کشف و ضبط شد و در این عملیات 
یک دستگاه خودروی ال 90، یک دستگاه خودرو پژو و 2 دستگاه پراید 

نیز متعلق به حفاران توقیف شد. 

سرپرست اداره آموزش و پرورش رزن:
برنامه های دهه فجر دلبستگی دانش آموزان 

را به انقالب مستحکم تر می کند

  سرپرســت اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان رزن در تشــریح فعالیت هــا 
و موفقیت هــای کســب شــده آمــوزش و پــرورش رزن گفــت: کســب رتبــه 
نخســت اســتانی در کنکــور سراســری گــروه تجربــی، کســب رتبــه نخســت اســتان 
ــه دوازدهــم، کســب  ــی پای ــات نهای ــی کل دانــش آمــوزان در امتحان در درصــد قبول
ــته  ــاز در رش ــرت و نم ــرآن، عت ــابقات ق ــوری در مس ــت و دوم کش ــای نخس رتبه ه

انشــاء نمــاز توســط دانــش آمــوزان شهرســتان رزن، کســب رتبــه برتــر کارشناســی 
تربیــت بدنــی و ســالمت در ارزیابــی عملکــرد میــان مناطــق 19گانــه و کســب رتبــه 
نخســت در جــذب و پوشــش تحصیلــی ســوادآموزی در اســتان گوشــه ای از عملکــرد 

ــت.  ــتان رزن اس ــرورش شهرس آموزش وپ
علــی عباســی محبوب در گفت وگــو بــا ایســنا، تصریــح کــرد: اجــرای طــرح 
ــوزه  ــته و متخصــص از ح ــون برجس ــا حضــور روحانی ــگاه ب ــرت در 7 آموزش بصی
ــای  ــزاری گفتمان ه ــرح، برگ ــن ط ــوز در ای ــش آم ــم و مشــارکت 800 دان ــه ق علمی
دینــی در مــدارس شــهری، برگــزاری همایــش بــزرگ فجــر فاطمــی تحــت عنــوان 
ــر از  ــل از 200 نف ــوز، تجلی ــش آم ــش از 300 دان ــا حضــور بی ــران فاطمــی« ب »دخت

ــه  ــرآن ریحان ــاح دارالق ــاز، افتت ــرت و نم ــرآن، عت ــر مســابقات ق ــوزان برت ــش آم دان
النبــی)س( بــا جــذب 300 دانــش آمــوز و برگــزاری کالس مداحــی بــرای 30 نفــر از 

ــت.  ــرورش اس ــوزش و پ ــای آم ــر برنامه ه دیگ
ــی در  ــه ابتدای ــاب مدرس ــاح 2 ب ــه افتت ــرورش رزن ب ــوزش و پ ــت اداره آم سرپرس
ــان اشــاره  ــون توم ــر 650 میلی ــزون ب ــاری اف ــا اعتب روســتاهای ســیراب و کلیجــه ب
کــرد و گفــت: افتتــاح کالس درس تربیــت بدنــی مدرســه پویــا در آموزشــگاه امــام 
ــت  ــاق تس ــدازی ات ــان و راه ان ــون توم ــر 20 میلی ــزون ب ــاری اف ــا اعتب ــادق)ع( ب ص
ــرورش  ــات آموزش وپ ــت از اقدام ــن خدم ــای ضم ــزاری آزمون ه ــرای برگ ــنتر ب س

شهرســتان اســت. 

کارت دانشجویی گلسا نصيری فرزند حسين به شماره 
ملی 3860926195 رشته معماری دانشگاه بوعلی شماره 

دانشجویی 9412855023 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
می باشد. ساقط 

پروانه اشتغال به کار حرفه های مهندسی معدن به نام بابک 
ندیمی پور با شماره عضویت 270015 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

سپيده راشدی «

 بیــش از35 فقــره توافــق 
توســط شــهرداری انجام شده 
است. یکی از مهم ترین توافقات 
بازگشایی خیابان محله علی آباد 
است. بازگشایی این خیابان که 
آرزوی 30 ساله مردم فامنین بود 

در دهه فجر محقق شد.
شــهردار فامنین در نهمین روز 
از دهــه فجر در مراســمی که 

باحضورسید اسکندر صیدایي 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
استان همدان برگزار شد ضمن 
تبریک ایام ا... از این ایام به عنوان 
دوران طالیی در اسالم یاد کرد 

و با اعــالم این خبرگفت: این پــروژه پس از 
30 ســال به نام شهید حاج قاســم سلیمانی با 
مســاحت 11 هزار و500 مترمربع زیرســازی 
17 هزار مترمکعب پول گــذاری 2 هزار متر و 
آسفالت ریزی هزار و200 تن و با اعتباری بالغ 

بر 30 میلیارد ریال افتتاح ونام گذاری شد. 
اسماعیل سلیمی اظهار کرد: این خیابان رینگ 
اول کمربندی شهر فامنین است. پس از افتتاح 
این پروژه ورود کامیون به شهر ممنوع می شود. 
در یک سال ونیم گذشته 2/1 هکتار زمین تملک 
شده اســت 17 هزار مترمربع زیرسازی انجام 
شــده و 2 کیلومتر جدول گزاری شده هزار و 

200 تن آسفالت ریزی شده است.
شــهردار فامنین با تأکید بــر اینکه این خیابان 
محل بازآفرینی فامنین است افزود: عدالت در 
جمهوری اسالمی حکم می کند که به محالتی که 
کم برخوردار هستند توجه ویژه داشته باشیم این 
محله جزو کم برخوردارترین محالت اســت. 
در حال حاضر شــاهد رشد و توسعه فامنین و 
پیشرفت امالک هستیم به طوری که زمین ها در 
ابتدا متری 30 هزارتومان تملک می شــد اما در 
حال حاضــر زمین ها به مبلغی بالغ بر 700 هزار 

تومان رسیده است.
وی گفت: به دنبال تغییر اساسی شهرستان فامنین 

هســتیم به لطف خدا فامنیــن را با تغییرچهره 
اساســی خواهیم دید. افتتاح پروژه بهسازی و 
ساماندهی معابر سطح شهر فامنین با مشخصات 
جدول گــذاری معابــر به مقدار 4 هــزار متر، 
آســفالت معابر مرحله سوم بازآفرینی به مقدار 
هزار تن و زیرســازی معابر به مقدار 20 هزار 
مترمکعب با اعتبــار 16 میلیارد و 300 میلیون 
ریال، افتتــاح المان عاشــورایی میدان توحید 
ماماهان برای اجتماع پرشــور مردم ماماهان در 
روز عاشــورا با اعتبار 1 میلیارد و 500 میلیون 
ریال و همزمان سایر المان های زیباسازی شهر 
بااعتبــار 1 میلیارد ریال از جملــه پروژه های 

افتتاح شده در دهه فجر است. 
فرمانــدار فامنین نیــز در این 
خیابان  ایــن  گفت:  مراســم 
تــا پیــش از افتتاحیــه محل 
عبورومرور ماشین های سنگین 
و کامیون ها بود از لحاظ روحی 
روانــی در مردم ایجاد رعب و 
اضطراب می کــرد. این پروژه 
نشان می دهد در جایی که تعاون 
و تعامل هســت همه بهره مند 
می شــوند. در حال حاضــر از 
لحاظ تقسیم بودجه ها به نسبت 
ســرانه جمعیــت در رتبه 4 

هستیم.
ســید مجیــد شــماعی ادامه 
داد: مبدأ شهرســتان خدمت برای مردم است. 
دغدغه مسئوالن شهرستان این است که کاری 
برای مردم انجــام بدهند و خدمت صادقانه به 
مردم داشته باشند.  در ادامه سید مجید شماعی، 
اســکندر صیدایی رئیس ســازمان مدیریت و 
حجت االســالم  همدان،  اســتان  برنامه ریزی 
والمســلمین مصباح امام جمعه شهر فامنین و 
جمعی از مسئوالن شهرستان از میدان وحدت 
اسالمی شهر فامنین که درحال ساخت است و 
زیباســازی گنبد مسجد اعظم مراسم تجلیل از 
فعاالن و تولیدکنندگان در عرصه تولید و خرید 

گندم شرکت کردند.

گلزار شهداي کبودراهنگ غبارروبي و 
عطرافشاني شد

 کبودرآهنگ-خبرنگار همدان پیام: همزمان با هفتمین روز از دهه 
مبارک فجر و چهلمین و یکمین ســالگرد پیروزي انقالب اســالمي 
مراسم معنوي گلباران و غبارروبي گلزار شهدا در کبودراهنگ برگزار 

شد.
 فرماندار و جمعي از مسئوالن در این آئین معنوي با قرائت فاتحه، نثار 
شاخه هاي گل به مقام شامخ شهداي واالمقام ادا احترام و با آرمان هاي 
بنیانأگذار جمهوري اسالمي و مقام معظم رهبري تجدید بیعت کردند. 
فرماندار شهرســتان کبودرآهنگ در این مراســم معنوی گفت: مردم 
همیشه در صحنه کبودراهنگ پشتیبان نظام و دولت و انقالب بوده و 
هســتند. حجت ا... مهدوی افزود: شهدا در دوران دفاع مقدس و دفاع 
از حرم اهل بیت )ع( از همه چیز خود گذشــتند و با از خودگذشتگی 
جان خود را فدا کردند تا اســتقالل و عزت در کشور باشد و همه ما 

شرمنده ومدیون خون شهدا هستیم.
 وی گفت: شــهیدان با ایســتادگی خود این نظام مقــدس را به اوج 
سربلندی و افتخار رساندند و با ایثار جان، عزت و شرف را برای همه 

ما به میراث گذاشتند.
 مهدوی یاد آور شــد: این شهرســتان با تمام امکانات آماده برگزاری 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در جهت لبیک گفتن به ندای تاریخی 
امام رحمت ا...، تجدید میثاق با رهبری، بیعت با شهید سلیمانی و سیلی 
بر صورت نامبارک آمریکا و اسرائیل می باشد. انتخابات در یک فضای 
امن، قانونمند و ســالم و بی طرفانه برگزار خواهد شد که کمتر از چند 
هفته دیگر شاهد حضور حداکثری مردم والیتمدار و همیشه در صحنه 

مردم کبودراهنگ در پای صندوق های رأی خواهیم بود.

برنامه های دهه فجر دلبستگی دانش آموزان 
را به انقالب مستحکم تر می کند

 سرپرســت اداره آموزش و پرورش شهرستان رزن در تشریح 
فعالیت ها و موفقیت های کســب شــده آمــوزش و پرورش رزن 
گفت: کســب رتبه نخســت اســتانی در کنکور سراســری گروه 
تجربی، کســب رتبه نخســت اســتان در درصد قبولی کل دانش 
آمــوزان در امتحانــات نهایی پایــه دوازدهم، کســب رتبه های 
نخســت و دوم کشــوری در مســابقات قرآن، عترت و نماز در 
رشته انشــاء نماز توسط دانش آموزان شهرستان رزن، کسب رتبه 
برتر کارشناســی تربیت بدنی و سالمت در ارزیابی عملکرد میان 
مناطق 19گانه و کسب رتبه نخست در جذب و پوشش تحصیلی 
ســوادآموزی در اســتان گوشــه ای از عملکرد آموزش وپرورش 

شهرستان رزن است. 
علی عباســی محبوب در گفت وگو با ایسنا، تصریح کرد: اجرای طرح 
بصیرت در 7 آموزشــگاه با حضور روحانیون برجسته و متخصص از 
حوزه علمیه قم و مشــارکت 800 دانش آموز در این طرح، برگزاری 
گفتمان های دینی در مدارس شــهری، برگزاری همایش بزرگ فجر 
فاطمی تحت عنوان »دختران فاطمــی« با حضور بیش از 300 دانش 
آموز، تجلیل از 200 نفر از دانش آموزان برتر مســابقات قرآن، عترت 
و نماز، افتتاح دارالقــرآن ریحانه النبی)س( با جذب 300 دانش آموز 
و برگــزاری کالس مداحی برای 30 نفر از دیگر برنامه های آموزش و 

پرورش است. 

شهردار فامنین خبر داد

آرزوی30سالهفامنینیها
دردههفجرمحققشد

كانون های فرهنگی و 
هنری مساجد مالیر 

تجهیز شدند
 همزمان با چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی با حضور رئیس 
و مســئول امور مســاجد اداره ارشــاد مالیر 
تجهیزات کتابخانه ای و دیجیتال خریداری و 
به کانون های فرهنگی و هنری مساجد تحویل 

شد. 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
مالیربا اعالم این مطلب در گفت وگو با ایسنا، 
توضیح داد: برای خرید این تجهیزات شــامل 
رایانه، قفســه کتاب، میز و صندلی مطالعه و 
دوربین عکاســی مبلغی افزون بر 70 میلیون 
تومان از محــل اعتبارات عمرانــی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان هزینه 

شده اســت.  حجت االسالم طالب ترکاشوند 
افــزود: این تجهیزات به 13 کانون فرهنگی و 
هنری مســاجد شهرستان که فعالیت بیشتری 
در اجرای برنامه های فرهنگی، دینی و مذهبی 
داشته و نسبت به ثبت اعضا در سامانه بچه های 

مسجد کشور اقدام کرده اند، تحویل شد. 
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی مالیر 
اظهار کرد: امیدواریم با تجهیز شدن کانون ها 
که محلی برای حضور جوانــان و نوجوانان 
مســجدی است، شاهد پویاتر شدن و فعالیت 

بیش از پیش این کانون ها در مساجد باشیم. 
وی در ادامه یادآور شــد: با همــکاری اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری و اداره فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری مالیر نمایشگاه »مهر مادر« 
توسط گروه هنری مهرشاپ با مدیریت زهرا 

حسینی مهر افتتاح شد. 
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امام »معامله قرن« 
را 40 سال به تأخیر انداخت

 می خواستند »معامله قرن« را بر پایه پیروزی ها بر لبنان و پیروزی 
بر ایران پس از جنگ عراق و بر پایه ســقوط سوریه بنا سازند، امام 

خمینی)ره( »معامله قرن« را 40 سال به تأخیر انداخت. 
به گزارش ایسنا، رئیس شــورای سیاسی حزب ا... لبنان در سخنانی 
گفت: پس از رونمایی از طرح موســوم بــه »معامله قرن« به برکت 
جهاد و خون شهدا وارد مرحله جدیدی از نزاع و درگیری خواهیم 
شــد و با چشــمان خود خواهیم دید که طاغوت شکست خواهد 

خورد. 
ــر  ــرن« را ب ــه ق ــزود: می خواســتند »معامل ــن الســید اف ــم امی ابراهی
ــگ  ــس از جن ــران پ ــر ای ــروزی ب ــان و پی ــر لبن ــا ب ــه پیروزی ه پای
عــراق و بــر پایــه ســقوط ســوریه بنــا ســازند امــا ایــن مســأله رخ 
ــالش  ــز ت ــه ای ج ــچ گزین ــر هی ــا دیگ ــن آمریکایی ه ــداد بنابرای ن
بــرای تحمیــل ایــن طــرح حتــی از ســوی یــک طــرف و در غیــاب 
ــت و  ــان دهنده شکس ــر نش ــن ام ــتند و ای ــطینی نداش ــرف فلس ط

ناتوانــی اســت. 

شعار اهلل اکبر، ساعت ۲۱ امشب 
در سراسر کشور طنین انداز می شود

 شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی از عموم مردم دعوت کرد 
تا امشــب در سراسر کشور با شعار اهلل اکبر به استقبال چهل ویکمین 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بروند. 
به گزارش ایســنا، شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با اعالم خبر 
برگــزاری راهپیمایــی 22 بهمــن در بیش از 5 هــزار و 200 نقطه 
کشور و پوشش رســانه ای آن از سوی 6 هزار عکاس، تصویربردار 
و خبرنــگار داخلی و خارجی از عموم مردم دعوت کرد در شــب 
پیروزی انقالب با سردادن شعار اهلل اکبر یاد شهدا را گرامی دارند و به 
اســتقبال برگزاری مراسم بزرگداشت چهل ویکمین سالگرد پیروزی 

انقالب بروند. 

حرف آخر
نظام جمهوری اسالمی بر پایه اسالمیت و جمهوریت بنا شده و 
از این 2 اصل دفاع می کند. یکی از اصول جمهوریت مردم ساالری 
بوده و یکی از نماد های مردم ســاالری، رأی گیری و انتخابات آزاد 

است.
در دین مبین اسالم همیشه صحبت از برابری و تساوی حقوق بین 
اعضای جامعه بوده و هست. حتی می توان گفت که اسالمی بودن 
نظام ما بیشــتر بر انتخابات آزاد تأکیــد می کند تا جمهوریت نظام. 
موال علــی)ع( در دوره حکومت خود نه تنها آزادی بیان را محدود 
نکرده، بلکه با صراحت بر گســترش ایــن آزادی تأکید ورزید و 
فرمود: آن سان که با جباران سخن می گویند با من سخن مگویید و 
از من پنهان مدارید آن چه را از مردم خشمگین به هنگام خشمشان 
پنهان می دارند. همچنین به چاپلوســی و تملق با من رفتار نکنید و 

مپندارید که گفتن حق بر من گران می آید.
پس از 22 بهمن ماه ســال 57 و پیروزی انقالب اســالمی، مردم 
ایران به پای صندوق های رأی رفتند و به نظام جمهوری اســالمی 
ایــران رأی مثبت دادند. انقالب اســالمی کار خود را با رأی مردم 
آغاز کرد. از همان نخســتین ســال های انقالب اسالمی جنگ های 
اقتصادی، نظامی و فرهنگی گریبان گیر کشورمان شد و تا به امروز 
هم این جنگ ها در قالب های مختلف و با شدت و حدت متفاوت 

ادامه پیدا کرده است.
آمریکا که یکی از دشــمنان قدیمی نظام و مردم ایران بوده که امام 
راحل آن را شیطان بزرگ می خواند در طول عمر 41 ساله انقالب 
اسالمی دشمنی های زیادی را در سطوح مختلف انجام داده است. 
در ســال 88 پس از انتخابات و اعتراضات آن ســال آمریکا به 
صــورت علنی از معترضان حمایت می کــرد. زمانی که آمریکا و 
برخی کشــور های غربی می خواســتند که از آب گل آلود به نفع 
خــود ماهی بگیرند، مردم کشــورمان در راهپیمایی 9 دی همان 
سال خیال پردازی ها و نقشــه های دشمن را نقش بر آب کردند. 
مردم کشــورمان به جامعه بین المللی وحدت ملی خود را نشان 

دادند.
همچنین در دی ماه امســال، آمریکا پس از به شــهادت رســاندن 
ســپهبد ســلیمانی باز ادعا به رضایت مردم منطقه و کشورمان از 
اقدامات خصمانه آمریکا علیه کشــورمان کرد. مقام معظم رهبری 
و مقامات کشــوری همه از انتقام سخت سخن می گفتند اما مردم 
کشورمان زودتر از هر کس دیگر باز با حضور حماسی خود جوامع 
بین المللی را به حیرت واداشته و انتقام سردار سلیمانی را از آمریکا 

گرفتند.
مــردم کشــورمان در ایــن 41 ســالی کــه از عمــر انقــالب اســالمی 
می گــذرد بارهــا بــا حضــور خــود در میادیــن کارزار جنگ هــای 
نظامــی، اقتصــادی و فرهنگــی بــه جوامــع بین المللــی و دشــمنان 
ــورمان و  ــر را در کش ــرف آخ ــه ح ــد ک ــان دادن ــورمان نش کش

ــد. ــردم می زنن ــه م منقط
در نظام های مردم ســاالر محور اصلی، انتخابات و رأی مردم است. 
حضــور مردمی در انتخابات یکی از ارکان نشــان دهنده اعتماد به 
جامعه به نظام حاکم است. مخالفان جمهوری اسالمی بار دیگر به 
تکاپوی افتاده اند که نشان دهند انتخابات پیش روی مجلس شورای 
اســالمی در کشــورمان کمرنگ برگزار خواهد شد و این نشان از 

بی اعتمادی مردم به نظام است.
مردم کشورمان این نخستین باری نیست که در یک آزمون سخت 
قرار می گیرن و تجربه نشان داده است که همیشه این دشمنان مردم 
و نظام هستند که نا امید می شــوند. مردم کشورمان با وحدت ملی 
و حضور خــود تا کنون حرف پایانی را در معادالت کشــوری و 

بین المللی زده اند و خواهند زد. 

واکنش حماس به نقشه ادعایی نتانیاهو
 جنبش حماس در واکنش به سخنان نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر 
تهیه نقشه های جدیدی بر اساس الحاق بخش هایی از کرانه باختری اعالم کرد، 
مقاومت مردم فلسطین تا آزادی تمام خاک سرزمین خود ادامه خواهد داشت. 
به گزارش فــارس، بنیامین نتانیاهو از آغاز روند تعیین مرزهای مناطق الحاقی 
کرانه باختری رود اردن خبر داد و از تهیه نقشــه هایی بر اســاس طرح ادعایی 
معامله قرن ســخن گفت.  سخنگوی حماس در واکنش اعالم کرد، اینها ادامه 
تجاوز آمریکایی-اسرائیلی علیه حقوق فلسطینی است. فوزی برهوم تأکید کرد: 
نتایج ادامه این فخرفروشــی و تجاوز برعهده واشنگتن و تل آویو خواهد بود. 
ملت فلســطین و مقاومت قهرمان آن لحظه ای از ورود به نبرد با تمام ابزارهای 
ممکن برای حمایت از حقوق تاریخی و دفاع از فلســطین تردید نخواهد کرد، 

حال هر چقدر فداکاری الزم باشد. 

اتحادیه پارلمان های عربی بر لزوم برپایی کشور 
مستقل فلسطینی تأکید کرد

 شــرکت کنندگان در سی امین نشست فوق العاده اتحادیه پارلمان های عربی 
در امان پایتخت اردن روزگذشــته در بیانیه پایانی خود بر لزوم برپایی کشــور 
مستقل فلسطینی در مرزهای چهارم ژوئن سال 1967 به پایتختی بیت المقدس 

تأکید کردند. 
به گزارش ایرنا، اتحادیه پارلمان های عربی که به منظور فشرده ترکردن صفوف و 
بسیج مواضع برای یاری آرمان فلسطین تشکیل شد، همچنین تأکید کرد هرگونه 

راه حل که در بردارنده 2 مورد یاد شده نباشد، مردود است. 
اتحادیه خاطرنشــان کرد: وارد کردن هرگونه خدشــه ای به بیت المقدس و به 
رسمیت شناختن آن به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر اسرائیل یک تنش خطرناک 

به شمار می رود که امنیت منطقه را در معرض تهدید قرار می دهد. 

برای جلوگیری از وقوع جنگ
راهی جز قوی شدن نداریم

 بــرای جلوگیری از وقوع جنــگ، راهی جز قوی شــدن نداریم، نیروی 
هوافضای سپاه با ورود به تولید بدنه ها و موتور های کامپوزیت، عالوه بر کاهش 
جرم و افزایش ســرعت و آسان سازی تولید، جهشی در فناوری نوین موشکی 

به دست آورد. 
به گزارش ایسنا، فرمانده کل ســپاه روز گذشته در آئین رونمایی از موشک 
رعد 500، اظهار کرد: همانگونه که در روزهای گذشــته در کالم فرماندهی 
معظم کل قوا شــنیدیم؛ قوی شدن قلب سیاست های نوین دفاعی جمهوری 
اســالمی اســت و ما به مدد تجربه و منطق آموخته ایم که برای جلوگیری از 
وقوع جنگ و نه تنها شکســت نخوردن بلکه شکست دادن دشمن، راهی جز 

قوی شدن نداریم. 

 در طلیعــه چهل و دومیــن بهار آزادی 
مــردم در جای جای ایران اســالمی مهیای 
حضور پرشــور و باشــکوه در راهپیمایی 
22 بهمن شــده اند تا بــار دیگر وحدت و 
یکپارچگی خود و اقتدار نظام اســالمی را 

به نمایش بگذارند.
امســال در شــرایطی به اســتقبال سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی رفته ایم 
که ســردار دل ها، اســوه مقاومت سپهبد 

سلیمانی در بین ما نیست.
فرمانده شــجاع و غیور که عطر شــهادت 
وی 40 روز اســت که در هر کوی و برزن 

پیچیده است.
همزمانی سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با 
اربعین شهادت این مرد بزرگ که جز نظام 
اســالمی و منافع ملی به چیز دیگری فکر 
نمی کرد، حال و هوای دیگری به مراسم و 
آئین هــای ویژه دهه فجر به ویژه راهپیمایی 

فردا بخشیده است.
اینکه سردار ســلیمانی در دوران حیات پر 
برکت خویش همــواره برای مردم عزیز و 
دوست داشتنی بود و در دل ها جای داشت 
و پس از شــهادت هم مــردم با پای دل به 
صحنــه آمدند و پیکر پاک و مطهرش را به 
شکوه مثال بدنی خود تشییع کردند، ناشی 
از عوامل مختلفی است که شاید مهمترین 
آنهــا ویژگی هایی چون اخالص، صداقت، 
پاکی، فــداکاری، ایثــار و مردمی بودن در 

سردار سلیمانی بود. 
مــی تــوان گفــت آنچــه در قالــب اهــداف 
و آرمان هــای انقــالب توســط ملــت ایــران 
دنبــال شــده اســت، در وجــود امثــال 
و  داشــته  خاصــی  تبلــور  ســلیمانی ها 

ــت  ــا حرک ــن آرمان ه ایشــان در مســیر ای
کرده انــد. بــدون تردیــد گام نهــادن در 
ــت،  ــالم اس ــان راه اس ــه هم ــهدا ک راه ش
ــوق  ــی س ــمت تعال ــه س ــا را ب ــه م جامع

ــد داد. خواه
شــهید  راهبــردی  و  کالن  نــگاه  در 
نمــود  انقالبــی  آرمان هــای  ســلیمانی 
ــش وی  ــار و من ــری دارد و در رفت عینی ت

نیــز تجلــی خاصــی داشــت.
اکنــون در بهــار آزادی اگرچــه جــای 
ســردار  به ویــژه  واالمقــام  شــهدای 
ــی  ــلیمانی خال ــهید س ــرافراز اســالم ش س
ــهیدپرور  ــی و ش ــردم انقالب ــا م اســت، ام
ــهدا در  ــاد ش ــام و ی ــا ن ــران اســالمی ب ای

راهپیمایــی عظیــم 22 بهمــن حضــور 
تمــام  در  کمااینکــه  یافــت،  خواهنــد 
آئین هــا و مراســم ویــژه دهــه فجــر 
ــام ســردار ســلیمانی اجــرا  ــا ن برنامه هــا ب

ــد. ش
ــس از حضــور حماســی  ــه هــر حــال پ ب
ــه و تشــییع حــاج  ــردم در مراســم بدرق م
قاســم ســلیمانی کــه وحــدت و انســجام 
ملــی را بــه نمایــش گذاشــتند، فــردا نیــز 

بــار دیگــر شــاهد حضــور پرشــور مــردم 
در راهپیمایــی بــزرگ 22 بهمــن خواهیــم 
بــود کــه بــا نــام و یــاد ایــن شــهید 
ــا  ــد ت ــد آم ــه خواهن ــه صحن ــام ب واالمق
ــام  ــای نظ ــان پ ــه همچن ــد ک ــان دهن نش
ســردار  راه  و  ایســتاده اند  انقــالب  و 
راه  کــه  را  شــهدا  دیگــر  و  ســلیمانی 
پیشــرفت و تعالــی نظــام اســالمی اســت، 

ــد داد. ــه خواهن ادام

احتمال درگیری بین 
ارتش سوریه و 
ترکیه وجود دارد

 سفر گذشته نماینده دبیر کل سازمان ملل 
متحد در امور ســوریه به تهران و دیدار او با 
وزیر امور خارجه کشورمان، به نظر می رسد 
این ســفر در راســتای ایجاد راهکاری برای 
برون رفت از بحران فعلی سوریه و زنده کردن 

تصمیمات روند آستانه انجام شده است. 
یک کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت وگو 
با ایســنا با اشــاره به پیشــروی های گذشته 
ارتش ســوریه در منطقه ادلب و آزادســازی 
شهر استراتژیک سراقب در این استان توسط 
ارتش سوریه خاطرنشان کرد: جامعه جهانی 
ابزاری  اســتفاده  تروریستی  از گروهک های 
به نفع خــود کرده و دولت ترکیه نیز به بهانه 
حضور نیروهای دموکراتیک ســوری در این 
منطقه، حضور نظامی خود در ادلب را افزایش 

داده است . 
حســن هانی زاده با بیان اینکه همچنین چند 
وقت پیش شــاهد انتشــار بیانیه مشترکی از 
سوی پوتین، رئیس جمهور روسیه و اردوغان، 
رئیس جمهــور ترکیه بودیم، مبنــی بر اینکه 
براســاس یک همکاری مشترک بین 4 کشور 
ایران، سوریه، ترکیه و روسیه تنش ها در این 
منطقه کاهش پیدا کند، ادامه داد:  به رغم اینکه 
ترکیــه این بیانیه را امضا کرده بود ولی قدمی 

در راستای اجرایی کردن آن برنداشت. 

وی با بیان اینکه در سایه این تحوالت، دولت 
سوریه برای پاکســازی این مناطق از حضور 
گروه های تروریستی دســت به اقدام میدانی 
گســترده زده اســت، ادامه داد: بــا توجه به 
موفقیت های کنونی ارتش سوریه این احتمال 
وجود دارد که ظرف هفته های آینده ادلب از 
وجود گروه های تروریستی پاک سازی شود. 

این کارشناس مســائل خاورمیانه با اشاره به 
تهاجم هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی از 
سوریه و اشــغال بخش هایی از ادلب توسط 
ترکیــه گفت: جامعــه جهانــی در برابر این 
اقدامات و نابه ســامانی ها مسئول است و در 
همین چارچوب باید شــورای امنیت سازمان 
ملل بــا صدور قطعنامه ای ترکیــه را ملزم به 

خروج از ادلب کند. 
 هانی زاده بــا بیان اینکه با توجه به وضعیت 
کنونی، احتمال درگیری بین ارتش ســوریه 
و ترکیــه وجــود دارد و نیروهای آمریکایی 
نیــز همچنــان در بخش هایــی از ســوریه 
حضور دارنــد در مورد این که ایران چگونه 
می تواند بــه حل بحران کنونی در ســوریه 
کمک کند، خاطرنشــان کــرد: ایران حضور 
فیزیکی چندانی در ادلــب ندارد ولی نقش 
تأثیرگذاری در این ســال ها در نشست هایی 
چون ژنو و آستانه داشته و پیشنهادات خوبی 
برای حل بحران ســوریه ارائه کرده اســت 
چنان که چندی پیش ایران پیشــنهاد تشکیل 
کمیته نظامی با حضور ایران، روسیه، سوریه 
و ترکیه را ارائه کرد ولی دولت ترکیه به این 

پیشنهاد بی توجهی کرد. 

 اگر نماینده ویژگی اخالقی بندگی خدا 
را داشــته باشد هیچ گاه بر سر حقوق مردم 
با کســی معامله نمی کند و مردم را به هیچ 

قیمتی نمی فروشد. 
یک عضو کمیســیون اجتماعی مجلس در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بیانات گذشته 
مقــام معظم رهبری درباره  شــاخص های 
انتخاب درست و خصوصیات یک نماینده 
منتخب، اظهار کرد: فردی که وظیفه وکالت 
مردم را در بسیاری از امور برعهده می گیرد 
باید توانایی انجام این مسئولیت را نیز داشته 

باشد. 
ســهیال جلودارزاده افزود: نماینده منتخب 

بایــد در موضوعاتی همچون فرایند تعامل 
با دولت، تعامل با قوه قضاییه و چگونگی 
رفتارهــا و وظایف در مجلس آگاهی الزم 
را داشته باشد و از عهده آن بربیاید، برخی 
اوقــات در ایــن تعاملی کــه دارد باید با 
شجاعت نظر مخالف خود را بیان کند حتی 
اگر این کار با منافع شخصی و یا منطقه ای 

وی نیز مغایر باشد. 
وی مدعی شــد: گاهی در برخی دوره ها، 
نماینــدگان، مجلس را بــه تیمچه حاجب 
الدولــه تبدیل کــرده و معامالتــی انجام 
می دادند که منافع شخصیشان در آن تأمین 

شود. 

هدف غرب ایجاد مبارزه اسالم 
با اسالم است

 غــرب از منطقه غرب آســیا و کشــورهای منفعل و ضعیف 
می خواهــد تا به نفع رژیم صهیونیســتی گام بردارند و می خواهد 

مبارزه اسالم با اسالم را ایجاد کند. 
دبیرکل مجمع جهانی صلح اسالمی روزگذشته اظهار کرد: غربی ها 
معتقدند که منطقه غرب آســیا باید بازمهندسی شود و قدرت های 
منطقه رو به تحلیل برود و با قدرت های ضعیف تری از کشورهای 
مسلمان منطقه روبه رو باشــند چون خواه ناخواه تأثیر اسالم را بر 

جهان خواهند دید. 
داود عامری افزود: از دید آنها باید منطقه غرب آسیا محیطی ناآرام 
و دچار آنارشــی باشد تا منطقه را براساس چیزی که خود صالح 

می دانند، باز مهندسی کنند. 
وی عنوان کــرد: آنان با ورود داعش و ایجــاد جنگ های نیابتی، 
خواســتند جبهه اسالم و صهیونیسم را تغییر داده و مبارزه اسالم با 
اســالم ایجاد کنند تا هم به نفع اسرائیل تمام شود و هم در منطقه 

ایجاد ناامنی کنند.

صالحی وارد وین شد

 رئیس سازمان انرژی اتمی به منظور شرکت در اجالس دوساالنه 
امنیت هسته ای وارد وین شد. 

به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران در رأس هیأتی جهت شرکت در سومین 

اجالس دوساالنه امنیت هسته ای وارد وین شد. 
این اجالس توســط آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار می شود 
و رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران در بخش افتتاحیه آن به ایراد 

سخنرانی خواهد پرداخت. 

ایران آماده حماسه ای دیگر است

22بهمنباعطرشهیدسلیمانی

نمایندگان منتخب نباید بر سر 
حقوق مردم با كسی معامله كنند
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رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور:
تبلیغات انتخاباتی از دستگاه های

 رسمی و دولتی ممنوع است
 هرگونــه فعالیت تبلیغاتــی از تاریخ اعالم رســمی نامزدها، از 
صداوســیما، میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه 

رسمی و دولتی دارد، ممنوع و جرم است.
رئیس هیأت مرکزی بازرســی انتخابات کشــور با تشریح اقدامات 
هیأت بازرسی در راستای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شــورای اســالمی و میان دوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری 
تأکید کرد: شــبکه گسترده بازرسان وزارت کشور در انتخابات پیش 
رو، مترصد نظارت و کنترل جریان انتخابات و حســن اجرای قانون 
هســتند. تمام دســت اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از مجریان، 
بازرسان و ناظران و سایر نهادها و دستگاه هایی که به نحوی تکالیفی 
را در قانون بر عهده دارند، تالش می کنند تا روز دوم اسفندماه شاهد 

انتخابات پرشکوه، با مشارکت باال و امنیت و سالمت کامل باشیم.
به گزارش ایســنا، علی طالبــی همچنین تصریح کــرد: هیأت های 
بازرســی استان ها و شهرستان ها و بازرســان شعب در سطح کشور 
در راســتای اجرای ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و مــاده 76 آئین نامه اجرایــی انتخابات خبرگان رهبــری، از میان 
مردم تعیین شــده اند و ضمن آموزش اعضای این شــبکه وســیع، 
هماهنگی های الزم را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات معمول 

انجام داده ایم.
رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور اظهار کرد: طبق قانون، 
انتصاب بازرســان انتخابات از اختیارات وزارت کشور است و هیچ 
دستگاه و نهادی جز وزارت کشور و شورای نگهبان حق دخالت در 
امر اجرا و نظارت بر انتخابات را نداشته و حق اعزام مامور به شعب 
اخذ رأی به این منظور را ندارد. هیأت بازرســی انتخابات از پیش از 
آغاز فرآیند انتخابات با حکم وزیر کشور فعالیت خود را آغاز کرده 
و از همان زمان، فضای کشور و فعالیت ها و عملکرد تمام ذی نفعان 
اعم از داوطلبان، گروه ها، احزاب و جریان های سیاســی، مدیران و 
کارکنان دولت و دســت اندرکاران انتخابــات را رصد و درصورت 
احــراز هرگونه تخلف، آنها را به مراجع ذی صالح نظارتی و قضایی 

منعکس می کند.
وی در همین راســتا یادآور شــد: برای این منظور سامانه گزارش 
تخلفات انتخابات توسط هیأت بازرسی وزارت کشور راه اندازی شد 
که گزارشــات آن به طور منظم و هفتگی برای مراجع و وزیر محترم 

کشور ارسال می شود.
طالبی همچنین با اشــاره به موضوع تخلفات مندرج در فصل هفتم و 
همچنین مواد 60، 65، 65 مکرر در قانون انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی، تأکید کرد: هیچ یک از دســت اندرکاران اجرایی و نظارتی 
انتخابات به هیچ عنــوان نباید به نفع و یا ضرر نامزدها و جریان های 
سیاســی در انتخابات اعالم نظر کند. اختالف نظر و تعلق خاطر به یک 
جریان سیاسی به هیچ وجه نباید موجب کوچک ترین سوگیری یا حتی 
اظهارنظر افراد مذکور در جریان انتخابات باشد. این موضوع مکرر به 
هیأت استانداری ها و عوامل دست اندرکار، ابالغ شده و مورد مراقبت 

جدی ماست.
طالبی همچنین اشاره کرد: با توجه به ماده 65 مکرر الحاقی در تاریخ 
3-3-95 به قانون، نوشتن یا اظهار مطالب خالف واقع، فریب و اغوای 
مردم از طریق سوءاســتفاده از اعالم نظر یا عکس با شــخصیت ها و 
مقامــات دولتی، تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت 
آنهــا، تبلیغات خارج از مهلت قانونی از طریق شــبکه های اجتماعی 

و فضای مجازی از تخلفات نامزدهای انتخابات محسوب می شود.
وی اضافه کرد: از ســوی دیگر، انجام هرگونــه فعالیت تبلیغاتی از 
تاریخ اعالم رسمی نامزدها، از صداوسیما، میز خطابه نماز جمعه یا 
هر وســیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان 
در ســاعات اداری و همچنین استفاده از وســایل و سایر امکانات 
وزارتخانه و ادارات،  شرکت های دولتی، موسسات وابسته به دولت 
و شــهرداری ها و ســازمان ها و شرکت های وابســته به آنها و تمام 
دســتگاه هایی که به هر مقدار بودجه عمومی اســتفاده می کند، طبق 

قانون ممنوع و جرم محسوب می شود.
رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور خاطرنشان کرد: بازرسان 
وزارت کشور ضمن دقت در رعایت تکالیف قانونی و بایدها و نبایدها، 
بر صیانت از حقوق مردم، نامزدها و جریان های سیاسی تأکید دارند؛ 
از جمله رعایت مّر مقررات در بررسی صالحیت ها،  فرصت اعتراض 
و رسیدگی به شکایات داوطلبان و همچنین مهلت و شرایط تبلیغات 
توســط نامزدها و حضور و نظارت نماینــدگان آنها بر فرایند اخذ و 
شــمارش آرا در شعبه، مواردی اســت که هیأت بازرسی و بازرسان 

شعب در سراسر کشور خود را ملزم به نظارت و کنترل آن می دانند.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان:
تضمین سالمت انتخابات 

در اختیار شورای نگهبان است
■ از تأیيد و رد صالحيت های جدید تا نقل و انتقاالت 

کاندیداها در همدان
 تضمین ســالمت انتخابات 
در اختیار شورای نگهبان است، 
زمانی کــه می گوییــم شــورای 
نگهبان همان هیــأت نظارت را 
شامل می شود که برگرفته از مردم 
اســت و بدون گرایش سیاسی 
صالحیت کاندیداها را بررســی 

می کند.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات 

استان در گفت وگوی کوتاه با همدان پیام به سواالت خبرنگار ما درباره 
سالمت انتخابات، الزمه یک مجلس قوی و آخرین اخبار از رد یا تأیید 
صالحیت شدگان داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس پاسخ داد 

که در ادامه می خوانید.
 ضامن برگزاری انتخابات سالم از دیدگاه شما چیست؟

هیأت اجرایی تضمین کننده اجرای سالم انتخابات است، بحث نظارت 
نیز در اختیار شــورای نگهبان است هر جایی که شبهه و ایرادی دارد 
یا کسی تخلف در انتخابات داشته برای بررسی شورای نگهبان ارجاع 

می شود.
 الزمه تشکیل مجلس قوی را چه می دانید؟

مجلس قوی 2 مؤلفه دارد یکی کمیت شرکت کنندگان است که هرچه 
پشــتوانه رأی مجلس بیشتر باشد قوت مجلس هم بیشتر خواهد شد. 
همانطــور که مقام معظم رهبری فرمودند مجلس قوی با رأی بیشــتر 

قوت بیشتری دارد.
موضــوع دیگــر کیفیت انتخاب اســت. کیفیت انتخاب هــم به این 
بازمی گردد به شــاخص هایی که بر اســاس دین ما، روایت امام)ره( و 

رهبر انقالب مشخص شده است.
تحرک داشــتن، آزاده بودن و به قدرت ثروت و جریان های سیاســی 
وابسته نبودن از جمله شــاخصه های مد نظر مقام معظم رهبری برای 

نمایندگان است.
 در مورد شــفافیت هزینه های انتخاباتــی كاندیداهای 

مجلس آیا شورای نگهبان نظارتی دارد؟
قانونش اعالم شــده اما هنوز به دســت ما نرسیده است منتظر هستیم 

دستور العمل شفافیت انتخاباتی اعالم شود.
 در مورد نقش مردم در انتخابات توضیح بفرمایید؟

بر اســاس اصل 6 قانون اساســی اداره امور بر اســاس آرای عمومی 
است زمانی که بر اساس آرا عمومی باشد جایگاه مردم در نظام مقدس 
جمهوری اســالمی اداره امور بر اساس آرای عمومی است. اداره امور 
بر اســاس آرای عمومی باشد جایگاه مردم در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی معلوم می شــود به ویژه در انتخابات که یک رأی هم حساب 

می شود.
مردم نیز در این 42 سال نشان دادند حضورشان چقدر تأثیرگذار است.

 در مورد روند بررسی صالحیت ها تاكنون توضیح دهید؟
صالحیت 2 داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسالمی تأیید و 2 نفر 
دیگر رد شــده اســت. البته تا اعالم نتیجه نهایی احتمال رد و یا تأیید 
صالحیت کاندیداهــای مجلس وجــود دارد به طوری که اگر مدارک 
جدیدی به دستمان برسد می تواند هم موجب تأیید و هم رد صالحیت 

افراد شود.
حتی رأی هم بیاورد ممکن است رد شود برای مثال مینو خالقی نماینده 
اصفهان رد صالحیت شــد. در استان همدان 439 نفر برای نمایندگی 
مجلس ثبت نام کردند که از این تعداد 57 نفر انصراف داده و 184 نفر 

تأیید صالحیت شدند.
نتیجه نهایی بررسی صالحیت ها 23 بهمن اعالم خواهد شد، احتمال رد 
و تأییدصالحیت کاندیداها در این مدت وجود دارد به طوری که بر طبق 
اصل 99 قانون اساســی، ماده 3 قانون انتخابات مجلس و ماده 8 قانون 
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس تا لحظه آخر، آنچه به عنوان 
مدرک جدید به دست برسد، برای تأیید و رد صالحیت اعمال می شود.

انتقاالت کاندیداها در حوزه های انتخابیه نیز تا 17 بهمن صورت گرفته 
که براین اساس یک نفر از تهران به حوزه تویسرکان، یک نفر از تهران و 
یک نفر از قم به همدان منتقل شدند که با این حساب تعداد افراد تأیید 

صالحیت شده استان همدان به 184 نفر تغییر می یابد.
در درون استان هم انتقاالت کاندیداها صورت گرفته است به طوری که 
2 نفر از حوزه بهار و کبودراهنگ به همدان و یک نفر از حوزه همدان 

به بهار انتقال یافتند.

نماینده باید سعه  صدر داشته باشد

 شجاعت و داشتن سعه  صدر و عقالنیت از ویژگی های یک نماینده مجلس است.
رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده مردم تهران با اشاره به بیانات 
اخیر مقام معظم رهبری درباره شاخص های انتخاب درست و خصوصیات یک نماینده 
منتخب گفت: مقام معظم رهبری در آســتانه انتخابات رهنمودهایی را مطرح کردند که 
طبق تأکیدات ایشــان افرادی که قرار اســت نماینده مردم در مجلس شوند باید درباره 
مســائل کشــور اطالع داشــته و مهم تر از همه از تعهد کافی برخوردار باشند. داشتن 
تخصص و اطالعات الزم از مســائل داخلی و خارجی دارای اهمیت است چون یک 

نماینده باید بداند که در دنیا چه می گذرد.
داوود محمدی تأکید کرد: »مجلس جای اســتدالل، کار کارشناســی و گفت وگو است 

پس باید نمایندگان از مشورت افراد متخصص و آگاه بهره گیرند.«
وی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که »نماینده باید اهل گفت وگو باشد« توضیح داد: 
نماینده باید از مشورت افراد متخصص در تصمیماتش بهره بگیرد او قرار است به امر 
قانونگذاری پرداخته و بر آن قوانین نظارت داشته باشد پس مشورت با افراد متخصص 

و آگاه امری ضروری است.
نماینده تهران داشتن شجاعت را به عنوان یکی دیگر از ویژگی های نمایندگان برشمرد 
و افزود: نماینده باید در گرفتن تصمیماتش از شــجاعت الزم برخوردار باشد و بداند 

قرار اســت در مجلس درباره مســائل مختلف تصمیم گیری شود پس سعه صدر کافی 
امری ضروری اســت، باید از جار و جنجــال و هیاهو دوری کرد چون مجلس جایی 
اســت که باید در آن تصمیمات خوب، درســت و کارشناسی شــده تــوأم با تدبیر و 

عقالنیت گرفته شود.
محمــدی افــزود: مــردم هــم بایــد افــرادی بــا تدبیــر و ســعه صــدر را بــه مجلــس 
بفرســتند نــه افــرادی کــه فقــط می خواهنــد هیاهــو و جــار و جنجــال راه بیندازنــد 
ــا گفت وگــو و اســتدالل کارگشــا  ــت ب ــر و عقالنی ــا تدبی وارد مجلــس شــوند. قطع
خواهــد شــد. مــردم دقــت کننــد افــراد عالــم، آگاه، متدیــن، شــجاع و اهــل مشــورت 

انتخاباتو دارای ســعه صــدر را وارد مجلــس کننــد.
 entekhabat@hamedanpayam.com

 روزهای داغ و پرالتهاب تبلیغات رسمی 
انتخابات مجلس  یازدهمین دوره  انتخابات 
شــورای اســالمی از روز بیســت وچهارم 
بهمن ماه ســالجاری آغاز می شــود و از آن 
تاریخ است که محافل بیشتر رنگ وبوی داغ 

انتخاباتی به خود می گیرد.
انتخاباتی که برای یکی از نهادهای تأثیرگذار 
کشــور و به فرموده امام خمینی)ره( عصاره 
فضائل ملت، برگزار می شود و می تواند در 
سرنوشت سیاسی کشور تأثیر به سزایی داشته 

باشد. 
در رابطه با یکی از اتفاقات مهم در انتخابات 
یعنی پروسه بررســی صالحیت ها به سراغ 
شورای  ســخنگوی  کدخدایی  عباســعلی 
نگهبان رفتیم تــا در گفت وگو با وی روند 

بررسی صالحیت ها جویا شویم.
سخنگوی شورای نگهبان از مردم خواست 
به شــایعات انتخاباتی درباره روند بررسی 

صالحیت ها توجه نکنند.
پیش تر کدخدایی گفته بود، از بین 16 هزار 
و 33 نفــر از ثبت نام کننــدگان در انتخابات 
یازدهم شورای اسالمی، صالحیت  مجلس 
4 هزار و 500 نفر بررســی شد و اکنون نیز 
در مرحله بررســی صالحیت ها در شورای 

نگهبانِ دوم هستند.
بخش زیر مشــروح گفت وگوی عباسعلی 
کدخدایی ســخنگو و قائم مقام شــورای 
نگهبــان دربــاره جزئیات روند بررســی 
صالحیت های کاندیداهای انتخابات اســت 

که از نگاهتان می گذرد:
 به صورت كلی درباره روند بررسی 
صالحیت هــا خواســتم توضیحاتی 
روند  تقریباً  بفرمایید؛ هرچنــد  ارائه 
بررســی ها به اتمام رسیده است اما 
هنوز صحبت و شــایعه در این رابطه 

زیاد است.
همان گونه که ازپیش به اطالع مردم شریف 
ایران رســیده بود طبق قانون بــرای روند 
بررسی صالحیت ها مراحلی طی کردیم که 
در آن صالحیت های مرحله نخست شورای 
نگهبان به اتمام رسید و اعالم نظر شده است. 
این مرحله که تا 22 بهمن ادامه دارد مرحله 
دوم است یعنی کسانی که در مرحله نخست 
ردصالحیت شــده اند شــکایت کردند که 

شــکایت آنها تا 22 بهمن رسیدگی شده و 
در این باره اعالم نظر می شود.

 ۲۲ بهمن اعالم رسمی و نهایی 
بررسی صالحیت ها

اگرچه کار سنگین و تعداد ثبت نامی ها زیاد 
بود اما هم کارشناســان مــا و هم اعضای 
با وقت گذاری فوق العاده  نگهبان  شــورای 
توانستند اعالم نظر خود را نسبت به پرونده ها 
داشته باشند و خوشــبختانه عمده اینها هم 
اعالم نظر شــده اســت و اکنون در بررسی 
مرحله دوم هســتیم که اگر شــکایت هایی 
صورت گرفته آنها را نیز بررســی کنیم و تا 

22 بهمن اعالم خواهیم کرد.
  از تعــداد شــکایت كنندگان در 
می فرمایید  مــا  بــرای  دوم  مرحله 
به ویژه  داوطلبــان  از  نفــر  كه چند 
شــکایت  مرحله  این  در  نمایندگان 

خود را به ثبت رسانده اند.
اعتراضات داوطلبان در مرحله دوم بســیار 

کاهش یافته است
تعداد را به صــورت جمعی یادم نمی آید اما 
نسبت به دوره و مرحله نخست، بسیار کمتر 
است زیرا در اینجا شکایت های اولیه شورای 
نگهبــان را داریم؛ کســانی کــه در مرحله 
شــورای نگهبان صالحیت شان تأیید نشده 
می توانند شکایت کنند که در این بین 3 نفر 

از نمایندگان اعتراض کردند که اعتراض آنها 
بررسی شد و تعداد اعتراض سایر داوطلبان 
در این مرحله نیز اندک است و فکر نمی کنم 

تعدادشان زیاد باشد.
  یعنی۳  نفر از نمایندگان فعلی در 
صالحیت شان  رد  پس از  دوم  مرحله 

شکایت كرده اند؟
بله همین طور است.

در مرحله شــورای نگهباِن دوم هستیم که 
تا 22 بهمن ادامه دارد؛ یعنی کســانی که در 
مرحله نخست ردصالحیت شده اند، شکایت 
کردند و شکایت آنها تا 22 بهمن رسیدگی 

شده و در این باره اعالم نظر می شود. 
افزایــش  امــکان   
مرحله  این  در  تأییدصالحیت شدگان 

وجود دارد؟
طبیعتاً چون مرحله دوم هم یک نوع مرحله 
رسیدگی به شکایت ها است بله؛ ممکن است 
افرادی که شکایت کرده اند صالحیت شان در 

مرحله دوم برگردد و این طبیعی است.
*مورد انصرافی و افرادی كه بخواهند 
یازدهمین  انتخابات  در  شــركت  از 
دوره مجلس شورای اسالمی انصراف 
دهند داشــتیم؟ در این بــاره آماری 

دارید؟
 بلــه، انصــراف هم هســت و تا شــب 

ادامــه خواهد  انتخابــات هــم همچنان 
داشت و ممکن اســت افراد به هر دلیلی 
انصراف دهنــد که ما آمار دقیق آنها را تا 

22 بهمن اعالم می کنیم.
*آقــای دكتر با توجه بــه اینکه در 
نمایندگان  از  مرحله نخست تعدادی 
فعلی مجلس ردصالحیت شده بودند 
به  بعد  اما پس از چنــدی در مرحله 
تأیید رسیده اند، همین افراد در برخی 
نشســت ها و گعده های خود حرف از 
هزینه كــردن در این خصوص زدند. 
زیرا  كنید  این باره شفاف ســازی  در 
می گویند چگونه شــخصی  مــردم 
اما  شده   ردصالحیت  متقن  به دالیلی 
نهایتاً در مرحله بعد به تأیید می رسد 
دلیل این تأیید چیســت؟ آیا اسناد و 
ارائه شده  به شورا  مهم تری  مدارک 

است؟
به هر حال از جهت رسیدگی، روند رسیدگی 
هیأت اجرایی و هیأت های استانی و مرکزی 
شــورای نگهبان اول و شورای نگهبان دوم 
همه اینها مراحلی اســت که در مرحله دوم 
تجدیدنظر می کنند و طبیعتاً اسناد و مدارکی 
ممکن اســت به دست ما رسیده و اطالعات 
جدیدی ارائه شود که نظر شورای نگهبان را 

در مرحله بعد تغییر دهد.

کدخدایی:

امکانافزایشتعداد
تأییدصالحیتشدههاوجوددارد

■  اسناد جدیدی به دستمان رسيد

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139860326007001132 مورخــه 1398/10/25 هيــأت موضــوع قانــون 
تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بهــار تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــادره از  ــنامه 605 ص ــماره شناس ــه ش ــيدبهاءالدین ب ــد س ــوی جم فرزن ــيداحمد موس س
بهــار در 36 شــعير مشــاع از 72 شــعير مشــاع از 96 شــعير شــش دانــگ یــک قطعــه 
زميــن مزروعــی آبــی بــه مســاحت 44778/8 مترمربــع پــالك 225 فرعــی از 160 اصلــی 
ــدان  ــار هم ــش چه ــار بخ ــی به ــوزه ثبت ــا ح ــاب علي ــتای خوش ــی روس ــع در اراض واق
ــرز  ــب مح ــادی نس ــه قب ــای صحبت ال ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــداری مع الواس خری
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــم نماینــد.  ــه مراجــع قضایــي تقدی ــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب از تاری
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس بدیه

ــد.)م الف 469( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکي ــررات س مق
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/06

هادییونسیعطوف
رئیسثبتاسنادوامالکبهار

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــوع  ــأت اول موض ــورخ 1393/2/21 هي ــماره 139360326006000676 م ــر رأي ش براب
ــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي  قان
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت مالیــر تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی 
ــر  ــادره از مالی ــنامه 3  ص ــماره شناس ــه ش ــب ب ــد رج ــن فرزن ــی ترکم ــای عبدالعل آق
ــی  ــالك 577 اصل ــع پ ــه مســاحت 69/60 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان در ش
ــرز  ــينی مح ــن حس ــمی روش ــک رس ــداری از مال ــر  خری ــک مالی ــش ی ــع در بخ واق
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکيــت متقاضــي 
ــدت دو  ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاری ــند مي توانن ــته باش ــي داش اعتراض
ــدت  ــرف م ــيد، ظ ــذ رس ــس از اخ ــليم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم 
ــراض  ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بدیه نماین

طبــق مقــررات ســند مالکيــت صــادر خواهــد شــد.
)م الف 474(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/6

محمدرضاامینی
رئیسثبتاسنادوامالکمالیر

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139860326007001134 مورخــه 1398/10/25 هيــأت موضــوع قانــون 
تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بهــار تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــادره از  ــنامه 605 ص ــماره شناس ــه ش ــيدبهاءالدین ب ــد س ــوی جم فرزن ــيداحمد موس س
بهــار در 36 شــعير مشــاع از 72 شــعير مشــاع از 96 شــعير شــش دانــگ یــک قطعــه 
زميــن مزروعــی آبــی بــه مســاحت 75594/70 مترمربــع پــالك 226 فرعــی از 160 اصلی 
ــدان  ــار هم ــش چه ــار بخ ــی به ــوزه ثبت ــا ح ــاب علي ــتای خوش ــی روس ــع در اراض واق
ــرز  ــب مح ــادی نس ــه قب ــای صحبت ال ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــداری مع الواس خری
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــم نماینــد.  ــه مراجــع قضایــي تقدی ــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب از تاری
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس بدیه

ــد.)م الف 466( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکي ــررات س مق
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/6

هادییونسیعطوف
رئیسثبتاسنادوامالکبهار

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

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326005000590 مورخ 1398/9/5 -هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت  نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي شــرکت تعاونی توليدی و پرورش ماهی 
قزل گرین بيان به شماره ثبت1235 و به  شماره ملی 10980152659 در ششدانگ یک باب 
ساختمان و حوضچه های پرورش ماهی به مساحت 1000 مترمربع قسمتی از پالك 70 الی 75 
فرعی از 21 اصلی بخش دو حوزه ثبتی شهرستان نهاوند واقع در اراضی بيان حقوق ارتفاقی 
ندارد انتقالی از مالک رســمی تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشــار اولين آگهــي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.)م الف 279(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/21
محمدعلیجلیلوند
رئیسادارهثبتاسنادوامالکنهاوند

ــس  ــات مجل ــای انتخاب ــه نامزده  هم
ــروع  ــش از ش ــد پی ــالمی بای ــورای اس ش
تبلیغــات انتخاباتــی یــک حســاب در یکــی 
ــد. ــاح کنن ــر کشــور افتت از بانک هــای معتب
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به ابالغ 
قانون شــفافیت هزینه هــای انتخاباتی کل 
کشــور اظهار کرد: فرمانداری ها به نامزدها 
اعــالم کردند که یک حســاب در یکی از 
بانک های معتبر کشــور که از بانک مرکزی 
مجــوز دارد افتتــاح  و آن را به فرمانداری 

اعالم کنند.
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــرف در گفت وگ ــال ع جم
ــات هــم بایــد  ادامــه داد: نامزدهــای انتخاب
ــی  ــئول مال ــوان مس ــه عن ــده ب ــک نماین ی
ــی  ــروج مال ــا ورود و خ ــند ت ــته باش داش
در ایــن حســاب را گــزارش دهنــد و 
ــارت  ــأت نظ ــا هی ــی وزارت کشــور ی وقت
ــا  ــد، آنه ــی کردن ــزارش مال درخواســت گ

ــد. ــه کنن ــزارش را ارائ ــن گ ای
وی ادامــه داد: منابــع مالــی نامزدهــا بــرای 

ــی از  ــت یعن ــخص اس ــم مش ــات ه تبلیغ
افــراد حقیقــی یــا احــزاب اســت و دریافت 
ــت.  ــوع اس ــز ممن ــگان نی ــک از بیگان کم
قانــون تمــام مــوارد مجــاز و غیرمجــاز در 
ــرده  ــخص ک ــی را مش ــای انتخابات هزینه ه

اســت.
ــن  ــاس ای ــت: براس ــان گف ــرف در پای ع
ــد  ــی بای ــای انتخابات ــه نامزده ــون هم قان
پیــش از شــروع تبلیغــات حســاب خــود را 

ــد. ــالم کنن ــرده و آن را اع ــاح ک افتت

رئیس ستاد انتخابات کشور:

همه نامزدهای انتخاباتی باید یک حساب در بانک های معتبر افتتاح كنند
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هشدار سازمان امور مالیاتی:
حسابرسان و حسابداران متخلف مالیاتی 

منتظر مجازات باشند

 دادســتان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: 
درصورتی که حســابداران، حسابرســان و مؤسسات حسابرسی در 
ارتــکاب جرم مالیاتی همکاری کنند یــا تخلفات صورت گرفته را 

گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند.
به گزارش ایسنا، عباس بهزاد در مکاتبه با رئیس هیأت مدیره جامعه 
حســابداران رسمی عنوان کرد که به اســتناد ماده 14 قانون ارتقای 
ســالمت نظام اداری و مقابله با فساد، حسابرسان و حسابداران باید 
در حیطه وظایف خود در صورت مشــاهده هرگونه فساد موضوع 
قانــون مزبور، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذی صالح اعالم 

کنند.
وی با تأکید بر لزوم گزارش مــوارد عدم رعایت مقررات و جرایم 
مالیاتی مندرج در ماده 274 قانون مالیات های مســتقیم، خواســتار 
اعمــال نظارت های کافی، مؤثر و اطالع رســانی مؤثر مفاد این ماده 

قانونی به اعضای جامعه حسابداران رسمی شده است.
طبق اعالم ســازمان امور مالیاتی، دادســتان انتظامی مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی کشور در پایان خاطرنشان کرد: درصورت تخطی و عدم 
گزارش تخلفات صورت گرفته موضــوع بندهای 7 گانه ماده 274 
قانون مالیات های مســتقیم، اقدامات قانونی ازســوی این دادستانی 

معمول خواهد شد.

شایعه گراني 
آغاز افزایش قیمت مسکن است

 رئیس اتحادیه مشاورین امالک همدان با بیان اینکه گرانی مسکن 
در همدان شــایعه است، گفت: حرف هایی از گرانی ملک در همدان 
بین مردم ردوبدل می شــود اما معامالت مسکن نشان دهنده گرانی و 

افزایش قیمت مسکن نیست.
ــال  ــی س ــای پایان ــواره در ماه ه ــرد: هم ــار ک ــی اظه ــم جمال ابراهی
شــایعات گرانــی ملــک در نقــاط مختلــف کشــور شــنیده می شــود 
ــه  ــه ک ــالک صــورت نگرفت ــی در مشــاورین ام ــاًل معامالت ــا عم ام

ــاد شــده اســت. ــم قیمــت مســکن زی بگویی
ــه  ــق اســت، ب ــازار مســکن بی  رون ــت ب ــان اینکــه وضعی ــا بی وی ب
ــود  ــدان در رک ــازار مســکن هم ــه ب ــا وجــود اینک ــت: ب ایســنا گف
ــت  ــالک وضعی ــاورین ام ــب و کار مش ــت کس ــا وضعی ــت ام نیس

ــدارد. ــی ن خوب
جمالــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــایعات گرانــی ملــک شــاید شــروع 
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــد، اف ــکن باش ــت مس ــش قیم ــا افزای ــازار ی ب
ــود  ــدل می ش ــردم ردوب ــن م ــه در بی ــر آنچ ــته ه ــال های گذش س
بــه واقعیــت می رســد پــس ممکــن اســت قیمــت مســکن نیــز تــا 

ــد. ــا 10 درصــد افزایــش یاب ــان ســال 5 ت پای
ــکن در  ــت مس ــش قیم ــی افزای ــل پیش بین ــا عل ــه ب وی در رابط
ــی اقتصــاد کشــور همــواره در نوســانات  ــرد: وقت ــان ک همــدان، بی
ــوده  ــان ب ــون توم ــه 20 میلی ــی ک ــرار دارد و خودروی ــف ق مختل
امــروز در بــازار 65 میلیــون به فــروش می رســد، هیــچ بعیــد 
ــوان  ــن می ت ــد بنابرای نیســت کــه قیمــت مســکن هــم افزایــش یاب
ــاره  ــا درب ــرف و حدیث ه ــود ح ــل وج ــی از دالی ــی را یک بی ثبات

ــت. ــکن دانس ــی مس گران
رئیــس اتحادیــه مشــاورین امــالک همــدان بــا بیــان اینکــه تقاضــای 
ــده  ــد: مراجعه کنن ــادآور ش ــت، ی ــدان باالس ــکن در هم ــد مس خری
ــنده ای  ــا فروش ــده ام ــاد ش ــدان زی ــکن در هم ــد مس ــرای خری ب
وجــود نــدارد زیــرا مــردم از فــروش ملــک خــود نگــران هســتند 

ــت. ــازار اس ــی در ب ــل آن بی ثبات و دلی

بیش از ۱۸ هزار شغل در همدان ایجاد شده 
است

 مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی همدان گفــت: از ابتدای 
سالجاری تاکنون 18 هزار و 200 شغل در این استان ایجاد شده است.

احمد توصیفیان افزود: تعهد اشتغال این استان در سالجاری 19 هزار و 
206 نفر است که سهمیه 6 ماهه نخست 9 هزار و 167 نفر اشتغال بود 

که در نیمه اول سال 12 هزار و 68 نفر شغل ایجاد شد.
وی به ایرنا گفت: تســهیالت اشتغالزایی روســتایی در این استان 369 

میلیارد تومان است که از این میزان 349 میلیارد تومان در 9 ماه پرداخت 
شده است.

وی با بیان اینکه فعالیــت در عرصه تعاون موجب رونق تولید داخلی، 
اســتقالل و اســتفاده از ظرفیت های اقتصادی اســت، ادامه داد: تعاون 
موجب تجمیع ســرمایه ها، ســرمایه گذاری داخلی و مشارکت افراد در 

برابر فرصت ها است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان گفت: برای توسعه اقتصادی 
نیازمند کار جمعی، سختکوشــی، پشتکار، مسوولیت پذیری اجتماعی و 

تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی هستیم.

وی اضافــه کرد: باید باور تعــاون، فرهنگ کار و کار جمعی در جامعه 
تقویت شود، زیرا فعالیت در عرصه تعاون عالوه بر تاب آوری اقتصادی 
در شرایط اعمال تحریم ها با حاکم بودن روح جمعی سبب نقش آفرینی 

در پیشرفت کشور خواهد شد.
توصیفیــان بــا بیــان اینکــه یک  هــزار و 127 تعاونــی در اســتان 
ــدی،  ــی تولی ــداد 606 تعاون ــن تع ــزود: از ای ــد، اف ــت می کنن فعالی
ــی را  ــی توزیع ــداد 181 تعاون ــات و تع ــی خدم ــداد 340 تعاون تع
ــه پراکندگــی و گســتردگی موضــوع فعالیــت  شــامل می شــوند و البت

ــت ــوع اس ــتان متن ــرکت در اس ــن ش ای اقتصاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

بازار

توزیع

 دیروز در معامالت طال و سکه شاهد 
افزایش قیمت ها بودیم اما قیمت معامالت 

ارزی ثبات تقریبی را حفظ کرد.
به گزارش ایسنا، قیمت ســکه تمام بهار 
آزادی طــرح جدید در بــازار دیروز به 5 
میلیون و 65 هزار تومان رســید که نسبت 
به دیروز 35 هزار تومان بیشتر شده است. 
همچنین ســکه طرح قدیم 5 میلیون و 50 
هزار تومان داد و ستد می شود که 40 هزار 
تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است.

قیمت نیم ســکه 2 میلیــون و 580 هزار 
تومان اســت که 10 هزار تومان نسبت به 
روز شنبه افزایش قیمت دارد. ربع سکه نیز 
بــا افزایش 20 هزار تومانی، یک میلیون و 
570 هزار تومان فروخته می شود. اما سکه 
یک گرمی بدون تغییــر قیمت 930 هزار 

تومان مانده است.
آخرین  بازارهای جهانــی  در  همچنیــن 
قیمــت هر اونس طال هــزار و 570 دالر 

ثبت شده است.
در ایــن میان هر گرم طــالی 18 عیار نیز 
با افزایش نزدیــک به 5 هزار تومان، 517 
هزار تومان در طالفروشــی ها داد و ستد 

می شد.
اما در معامالت ارزی، دیروز نرخ ها ثابت 

ماند و فاصله قیمتی خریدو فروش دالر و 
یــورو در صرافی های مجــاز نیز همچون 

روز گذشته 300 تومان بود.
بانک ها دیروز هر دالر آمریکا را 13 هزار 
و 100 تومان خریدند که نســبت به روز 
گذشــته اندکی بیشتر شــده است. اما هر 
یورو 14 هــزار و 350 تومان خریدند که 

نسبت به روز شنبه کاهش یافت.
همچنین قیمت ارز مســافرتی در شــعب 
بانک های عامل با احتســاب کارمزد بانک 
مرکزی و بانک عامل نزدیک به 15 هزار و 
200 تومان بود که نسبت به دیروز تفاوت 

چندانی ندارد.
صرافی های مجاز بانک مرکزی هم امروز 

هــر دالر آمریکا را به قیمــت 13 هزار و 
200 تومــان خریدنــد و 13 هزار و 500 
تومان فروختند که نسبت به دیروز تفاوتی 
نکرده اســت. این صرافی ها همچنین نرخ 
خرید هــر یورو را 14 هزار و 700 تومان 
و نرخ فروش آن را 15 هزار تومان اعالم 

کردند.

 عملیــات آغاز پروژه طرح فاضالب 
شــهر فامنین به عنوان یکي از مهم ترین 
پروژه هاي اســتان همدان در دهه فجر با 

جمعي از مسئوالن کلنگ زني شد.
به گزارش روابط عمومي آبفاي اســتان 
همــدان، اســتاندار همــدان در آئیــن 
شــهرفامنین  فاضالب  طرح  کلنگ زني 
گفت: شــهر فامنین بر مدار توسعه قرار 
گرفته اســت و شهرستان فامنین به دلیل 
شرایط ویژه اي که دارد، از شهرستان هایي 

است که نگاه ما به آن نیز، ویژه است.
سید سعید شاهرخي افزود: برنامه ریزي ها 
و اهدافي براي توسعه این شهرستان در 
گرفته ایم تا بتوان عقب ماندگي هاي آن را 
جبران کنیم که این پروژه به عنوان یکي از 
شهرفامنین  توسعه  پروژه هاي  مهم ترین 

آغاز مي شود.
وي از تالش ها و پیگیري هاي مدیرعامل 
شرکت آب وفاضالب اســتان همدان، 
فرماندار و نماینده شهرســتان همدان و 
فامنیــن، به دلیــل پیگیري هایي که براي 
بهره برداري از این پــروژه انجام داده اند 

تشکر و قدرداني کرد.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان همدان هزینه هاي برآورد شــده 
طرح فاضــالب فامنین را حــدود 27 
میلیارد تومان عنوان کــرد که بیش از 2 
میلیارد تومــان آن مربوط به خط انتقال 
با  حســیني بیدار  مي باشد.سیدهادي  آن 
بیان اینکه سال مبدأ بهره برداري از طرح 
فاضالب فامنین ســال 1403 و ســال 
مقصد 1428 با جمعیت حدود 20 هزار 
نفر تعیین شده است، گفت: تولید سرانه 
فاضالب در سال مقصد برابر 148 لیتر در 

شبانه روز مي باشد.
وي افزود: شــبکه جمــع آوري و انتقال 
فاضالب شهر فامنین 92 کیلومترخواهد 
بود که شــامل خطوط انتقــال اصلي و 

فرعي مي باشد.
 افتتاح پروژه هاي آب وفاضالب 

شهرستان نهاوند
روز شنبه نیز ایســتگاه پمپاژ آب شهید 
قرباني و پروژه اصالح و توســعه شبکه 
آب و فاضالب خیابان ســعدي نهاوند 

افتتاح شد.
در ششــمین روز از دهــه فجر انقالب 

اســالمي که با عنوان معنویــت، ایثار و 
شهادت نام گذاري شــده است 2 پروژه 
مهم آب و فاضالب شهرستان نهاوند با 
حضور معاون استاندار همدان افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
همدان در آئین افتتاح پروژه ها عنوان کرد: 
امروز شــهر نهاوند به لطف تالش هاي 
صورت گرفته و حمایت هاي انجام شده 
یکي از برخوردارترین شــهرهاي استان 
اســت و ما عمال در 4 ســال گذشته در 
بخش فاضالب بالغ بر 16 میلیارد تومان 
هزینه کرده ایم که در آینده نزدیک در یک 
مراســم ویژه جزئیات بیشتر آن به سمع 

مردم عزیز نهاوند رسانده خواهد شد.
حســیني بیدار افزود: امروز در این شهر 
به یمــن دهه مبارک فجــر 2 پروژه در 
بخش آب و فاضــالب همزمان افتتاح 
خواهد شد. نخستین پروژه ایستگاه پمپاژ 
شهید جالل قرباني با هزینه کرد 5 میلیارد 
تومان که این ایستگاه پمپاژ، هدایت آب 
اســتحصالي از 8 حلقه چاه آب شرب 
باظرفیت 582 لیتــر در ثانیه به 4 مخزن 
زمینــي ذخیره به حجــم 21 هزار مت 

مکعب در سطح شهر نهاوند را به عهده 
خواهد داشت که این مخازن 50 درصد 
جمعیت شهر نهاوند را پوشش مي دهند 
و پروژه دوم، اصالح و توسعه شبکه آب 
و فاضالب خیابان سعدي با اعتبار 550 

میلیون تومان است.
وي ضمن تشکر از همدلي همه مسئوالن 
اســتاني و شهرســتاني یادآور شد این 
خدمات انجام شــده با همت پرســنل 
خدوم و پرتالش شرکت آب و فاضالب 
استان در جاي جاي استان عزیز به منصه 

ظهور رسیده است. 
در این مراسم آزادبخت معاون سیاسي و 
امنیتي استاندار همدان و ناصري فرماندار 
شهرستان نیز با تقدیر از اقدامات صورت 
گرفته از تالش هاي شــبانه روزي مدیر 
عامل و پرســنل شرکت آب و فاضالب 

تقدیر کرد. 
در پایــان نیز با اهدا لوحــي از خانواده 
شــهید جالل قرباني که ایســتگاه پمپاژ 
جدید شهر به نام این شهید بزرگوار شهر 
نهاوند مزین شــده است، تقدیر به عمل 

آمد.

حمله گسترده هکرها 
به زیرساخت های 

ارتباطی کشور
روز شــنبه  اجــاره ای،   هکرهــای 
گسترده ترین حمله تجربه شده در تاریخ 
ایران را علیه زیرســاخت های کشــور 
اجرا کردند که به گفته مسئوالن شرکت 

ارتباطات زیرســاخت ایران، پیش از این 
نظیر نداشــته اســت. به گزارش ایسنا، 
پیش از ساعت 12 ظهر روز شنبه، اینترنت 
در کشــور دچار اختالل شــد، به ویژه 
اینترنــت بین الملل و بیشــترین اختالل 
مربوط به اپراتورهای ثابت بود.در این باره 
حمید فتاحی،   معــاون وزیر ارتباطات و 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت 
ارتباطات زیرساخت در پستی در توییتر 

اعالم کرد که هکرهای اجاره ای، )شنبه( 
گســترده ترین حملــه تجربه شــده در 
تاریــخ ایران را علیه زیرســاخت های 
مبدأ،  میلیون هــا  کردند.  اجرا  کشــور 
میلیون هــا مقصد را هدف گرفته  بودند 
و با حمله SYN flood با نرخ 180 
میلیون PPS به دنبال اختالل سراسری 
در شــبکه اینترنت ایران بودند. حمله 

دفع شد و به دیوار خوردند.

درباره دلی این موضوع ازســوی سجاد 
بنابی، نایب رئیس هیأت مدیره شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت هم اعالم شد که 
در ساعت 11:44 روز شنبه به دلیل حمله 
منع سرویس توزیع شده، اینترنت برخی 
اپراتورهای همراه و ثابت برای مدت یک 
ساعت با اختالل مواجه شد که با مداخله 
ســپر دژفا و تالش همکاران شــرکت 

زیرساخت  این ارتباطات عادی شد.

مسیرارزوطال
دوبارهجداشد!

طرح فاضالب شهر فامنین كلنگ زني شد
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خبر جشنواره

تمبر یادبود هنرمندان پیشکسوت
 تئاتر همدان رونمایی شد 

 همزمان با برگزاری مراســم دورهمی هنرمندان پیشکســوت 
تئاتر اســتان با حضور سرپرســتان گروه های نمایشی و مسئوالن 
فرهنگــی و هنــری، از کاتالــوگ و تمبر یادبود ایــن هنرمندان 

رونمایی شد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان در این مراسم با 
بیان اینکه هنرمندان گروه مرجع جامعه هستند، اظهار کرد: هدف 
ما در اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی این است که شرایطی را 
فراهم کنیم تا بخشی از زحمات شما را جبران کنیم؛ زیرا معتقدم 
هنرمنــدان با همت و تــالش، جامعه را از نتیجــه این زحمات 

می کنند.  بهره مند 
احمدرضا احســانی تئاتر را هنر صاحبان اندیشه دانست و افزود: 
در بحــث قدردانــی و حمایــت از هنرمندان، بایــد برنامه هایی 
شایســته پیشکســوتان و اهالی هنر برگزار شود؛ این دورهمی ها 

به تبادل اندیشه و تجربیات کمک می کند. 
ــرد  ــر ف ــه ه ــان اینک ــا بی ــود ب ــای خ ــه صحبت ه وی در ادام
ــن  ــوب قوانی ــود در چارچ ــاص خ ــه خ ــر و اندیش ــا تفک ب
را  فعالیــت در جامعــه  امــکان  بایــد  اســالمی،  جمهــوری 
داشــته باشــد، اظهــار کــرد: تقویــت و حمایــت از همــه 
قــرار  توجــه  مــورد  بایــد  هنــری  و  فرهنگــی  گروه هــا 
ــترده  ــیار گس ــتان بس ــر در اس ــگ و هن ــوزه فرهن ــرد؛ ح بگی
ــات  ــری، مؤسس ــی و هن ــف فرهنگ ــای مختل ــت. انجمن ه اس
حــوزه  ایــن  و...شــامل  مســاجد  کانون هــای  قرآنــی، 
ــرای  ــت ب ــکان فعالی ــه ام ــم ک ــالش کنی ــد ت ــوند و بای می ش

ــود.  ــم ش ــزان فراه ــن عزی ای
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان همدان خاطرنشان کرد: 
کار فرهنگــی و هنری به همه دســتگاه ها مرتبط اســت و باید با 

هم افزایی برای توسعه فرهنگی استان گام برداریم. 
به گــزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان همدان مســئول انجمن هنرهای نمایشی استان همدان هم 
در این مراســم با بیان اینکه اهالی تئاتر استان امسال با همکاری 
و حمایت های اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان برنامه ها 
و جشــنواره های مختلفی برگزار کردند؛ تصریح کرد: جشــنواره 
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، همایش عاشــورائیان، جشنواره 
تئاتر اســتانی، جشــنواره نمایشــنامه خوانــی و... از جمله این 

برنامه هاست. 
کیانوش بهروزپور حمایت از گروه های ثبت شــده نمایشــی را از 
درخواســت های اهالی تئاتر دانست و درباره برگزاری این مراسم 
هــم گفت: تالش ما از برگزاری این مراســم ثبت معنوی یک اثر 
از تئاتر اســتان بود. در پایان این مراســم با اهدا تمبر اختصاصی 

آنان تجلیل شد.  از  هنرمندان پیشکسوت 

»سیدشهاب« روستای 
»دوستدار کتاب« کشور شد

 روســتای »سیدشــهاب« تویســرکان به عنــوان روســتای 
برگزیده »دوســتدار کتاب« کشــور انتخاب شــد. به گزارش 
ایسنا، مراســم اختتامیه ششمین جشــنواره »روستاها و عشایر 
دوســتدار کتاب ایران« در ســالن همایش هــای کتابخانه ملی 
ایران برگزار شــد که 10 روســتا و منطقه عشــایری به  عنوان 
روســتاهای برگزیده، 10 روســتا و منطقه عشــایری به  عنوان 
روســتاهای تقدیری و یک روستا به  عنوان برگزیده در بخش 

است.  شده  معرفی  استمرار 
در این مراســم روستای »سیدشــهاب« از توابع شهرستان تویسرکان 
به عنوان روســتای برگزیده انتخاب شد. همچنین روستای حسین آباد 
و داق داق آباد نیز در بخش تقدیر به عنوان روســتاهای دوستدار کتاب 

انتخاب شدند. 

درباره »ابر بارانش گرفته« مجید برزگر
عمیق، سخت و زیبا

حسين المعی «

 در دورانی که فیلم های ســینمای ایران پُر از آشوب، داد و هوار،  
قتل، تجاوز، خیانــت و کتک کاری اســت، در دورانی که فیلم های 
این ســینما، یکــی در میان پیرامــوِن رذالت و فروپاشــِی اخالقِی 
طبقه ی متوســط با نگاهِ نسبی گرای فیلمســاز به انحطاط و بدذاتِی 
کاراکترهاســت، »ابر، بارانش گرفته«ی مجیــد برزگر به راهی دیگر 
می رود. راهی که نه ژســت و اداست، نه فیگوری متفرعنانه و عاقل 
اندر ســفیه. این راهی ســت برآمده از جهان بینِی عمیق و شاعرانه ی 
فیلمی تلخ و حسرت آلود، که تا مغز استخواِن هرآنکس نفوذ می کند 
کــه ذهنش درگیِر مفاهیِم هســتی، مرگ، زندگــی، تاریخ، فرهنگ، 

جامعه، انسان و ذاِت بشر است. 
بــه گزارش فیلم نیوز، »ابر، بارانش گرفته« با فیلمنامه ی چند الیه اش، 
با کارگردانی سنجیده و سادگی مابعِد پیچیدگی اش، و با نقش آفرینی 
به انــدازه و درخشــان نازنین احمدی، لحظاتی یادآور آثار مســتقل 
سیاه و سفید کالســیک »اروپایی-فرانسوی« است که هیچگاه مطیع 

»محیط«، و همرنگ »بازار« نبوده اند. 
فیلم آرام و خودبَسنده در ستایش ایمان و معجزه، که غم آلود به ایمان 

به باد رفته ی خلق می نگرد.
ــه همــه دوســتش  ــم ســختی اســت ک ــه« فیل ــش گرفت ــر، باران  »اب
ــرد؛  ــد ک ــرار نخواهن ــاط برق ــا آن ارتب ــه ب ــت؛ هم ــد داش نخواهن
ــینما،  ــفه و س ــات، فلس ــاب، ادبی ــعر، کت ــا ش ــگان ب ــا آمیخت تنه
ــت. همچــون اشــعار ســخت  ــد یاف ــم خواهن ــه درون فیل ــی ب راه
نیمــا ]یوشــیج[ کــه هرکســی را تــوان ورود بــه جهــان پیچیــده اش 
ــه( هــم برآمــده از متــن  ــر، بارانــش گرفت ــام فیلــم )اب نیســت، و ن
ــه ام ابــری اســت«(.  ــه شــعِر »خان شــعر نیماســت )رجــوع شــود ب
باری؛ اگر در پی سینمای آلترناتیو هستید، اگر جنِس سینمای دیگری 
را می طلبید، حتما به تماشای فیلم جدید برزگر بنشینید. »ابر، بارانش 
گرفته« بهترین فیلم برزگر )که فیلم های درخشــان »فصل باران های 
موسمی« و »پرویز« در کارنامه ی اوست(، و از عمیق ترین و مهمترین 

آثار این سینماست. 

به مناسبت سالروز درگذشت بزرگ علوی
خاطره دیدار نخست علوی و هدایت

 23 ســال از درگذشــت بزرگ علوی گذشت. نویسنده ای که پس 
از این همه ســال همچنان رمانی دارد که هر ســال بین پرفروش ترین 
کتاب های سال قرار می گیرد. نکته جالب درباره رمان »چشمهایش« به 

شخصیت خود علوی برمی گردد.
 نویســنده ای که صادق هدایت را الگوی نویســندگی و رفتاری خود 
می داند چطور داستانی نوشته که سراسر با آثار هدایت متفاوت است؟ 
علوی در کتاب خاطراتش ماجرای مالقات نخســت خود با هدایت را 

اینطــور تعریف می کند: »با غالمعلی فریــور از بچگی، از وقتی که هر 
دو روی نیمکت اول کالس اول مدرسه جا گرفتیم، آشنا بودم و با هم 

دوست شدیم. 
در خانه اش کتابی یافتم به اسم »پروین دختر ساسان«. برای نخستین بار 
این اســم را خواندم. از دوستم پرسیدم که این نویسنده را می شناسی؟ 
گفت: بسیار آدم خوشمزه ایســت. باید او را به تو به شناسانم. چندی 
بعد در خیابان ناصریه از نزدیک یک کتاب فروشی رد می شدیم، فریور 
ایســتاد و گفت: خودش اســت، این صادق هدایت است، جوانی بود 
بلندقد، خوش لباس، شــوخ و بی افاده. گمان می کنم در سال 1309 یا 

1310 بــود و او تــازه در بانک ملی کار گرفته بود. طبیعی اســت که 
من برای خودشــیرینی و اظهار لحیه صحبت را به کتاب کشــاندم و 
می خواســتم به او بفهمانم که من هم آدم با معرفتی هســتم و در این 
رشته دست دارم. هدایت از این درآمد خوشش آمد، منتهی به شوخی 
برگزار کرد. به نظرم گفت: پس شــما هم آدم با کمالی هستید. اما من 
مطلب را دنبال کردم و امروز تصور می کنم که میل داشت بیشتر حرف 
بزنم. در آن زمان کســی او را نمی شــناخت و به او توجهی نمی کرد 
و کتاب خوان هــا به تازه به دوران رســیده ها توجهی نمی کردند. گمان 

فرهنگمی کنم تحسین من او را خشنود ساخت..«
 farhang@hamedanpayam.com

آگهیمناقصهخریدتجهیزاتامدادونجاتواطفاءحریقآتشنشانی

شهرداری همدان 

شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به خرید تجهيزات مورد نياز سازمان آتش نشانی و خدمات ایمينی با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. لذا 
از شرکت ها و فروشندگان واجد شرایط در زمينه فروش تجهيزات آتش نشانی دعوت به عمل می آید با مراجعه به سازمان آتش نشانی به آدرس همدان، ميدان 
قائم بلوار ارم روبه روی بوستان ارم و با مراجعه به سایت این سازمان به آدرس  WWW.125HAMEDAN.IRنسبت به دریافت مدارك مناقصه اقدام و اسناد و 
مدارك مناقصه را تا مهلت تعيين شده، تکميل و پاکت های مربوطه را به آدرس همدان، ميدان آرامگاه بوعلی دبيرخانه شهرداری همدان تسليم و رسيد دریافت 

نمایند. 9810810
سایر شرایط:

1-محل تأمين اعتبار از محل بودجه مصوب سال 98 شهرداری همدان می باشد.
2-تضمين معامله به مبلغ 900/000/000 )نهصد ميليون ریال( می باشد که بایستی به صورت واریز نقدی به حساب 100785561712 نزد بانک شهر یا ضمانت نامه 

بانکی به نفع شهرداری همدان یا سایر تضامين برابر آیين نامه معامالت دولتی ارائه گردد.
3-هزینه درج آگهی مناقصه به عهده برنده خواهد بود.

4-بهای پيشنهادی باید از حيث مبلغ مشخص، معين و بدون ابهام و قلم خوردگی باشد و در پاکت الك و مهر شده تسليم گردد در صورت مغایرت مبلغ حروفی 
یا عددی مبلغ با حروف معتبر خواهد شد.

5- شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد قيمت به منزله قبول شرایط و تکاليف شهرداری همدان می باشد.
6-چنانچه برنده اول یا دوم مناقصه اعالم انصراف نمایند، مبلغ تضمين شرکت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد.

7-شهرداری همدان در رد یا قبول پيشنهادها مختار است.
8-سایر اطالعات و جزیيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

9-ميزان تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد جهت شرکت برنده 10 درصد کل قرارداد می باشد.
10-متقاضيان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس سایت WWW.125HAMEDAN.IR مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.

11-جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 09189033299 علی محمدی تماس حاصل فرمایيد.

آخرین مهلت دریافت اسناد و ارسال پيشنهادات به دبيرخانه شهرداری همدان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/12/5 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 98/12/7 ساعت 17

محل بازگشایی پاکات: ميدان آرامگاه بوعلی، شهرداری همدان )م الف 1819(

شرایط مبلغ سپرده یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه )ریال(مقدار موضوعردیف 

خرید تجهيزات امداد و نجات 1
و اطفای حریق آتش نشانی 

مشخصات کاال و جزئيات فنی 900/000/000 ریال 68 قلم کاال 
در اسناد مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت توزعی نیروی 
ن ربق استان همدا

 تعداد فیلم هایی که امســال در جشنواره 
فجر خــط و ربطی بــه همدانی ها دارند به 
2 رســید. اگر »ابر بارانش گرفته« را مجید 
برزگر در تهران ساخت، حاال یک کارگردان 
کرد فیلم اش را در همدان و با لهجه همدانی 
ساخته است. »پدران« فیلمی است که »سالم 
صلواتی« ســاخته و حاال در بخش نگاه نو 
سی و هشــتمین دوره جشــنواره فجر به 

نمایش درآمده است. 
 "رویارویــی دو نســل می توانــد حادثــه 
بیافریند؛ در »پدران« حادثه ای دو نســل را 
رو در روی یکدیگــر قــرار می دهد." این 
خالصه ای از پدران اســت. علیرضا ثانی فر، 
هدایت هاشــمی، گالره عباســی، مهشید 
ناصری، کیوان پرمر، مهدخت موالیی، نوید 
الیقی، سارینا ترقی، یوسف یزدانی، مرتضی 
خانجانی، شــیدا مؤدب، سعید پورشعبانی، 
ســعید باغبان و طالب عبداللهی بازیگران 

فیلم سینمایی »پدران« را تشکیل می دهند. 
ســالم صلواتی، نویســنده، کارگــردان و 
تهیه کننده ســینما و تلویزیــون، در آثاری 
همچون فیلم سینمایی »زمستان آخر«، سریال 
تلویزیونی »اگر بروم« فعالیت داشــته است. 
»زمستان آخر« معروفترین اثر صلواتی است 
که تا به حال جوایز متعدد داخلی و خارجی 

کسب کرده است. 
 صلواتی: لهجه همدانی زیباست

نشســت نقد فیلم »پدران« بــه کارگردانی 
»سالم صلواتی« در ســومین روز از سی و 
هشــتمین جشــنواره فیلم فجر با حضور 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
و عوامل این فیلم در ســینما قدس همدان 

برگزار شد. 
صلواتی در این نشســت گفت: پیش تولید 
این اثر 5 ســال به طول انجامید و همدان به 
دلیل خوش آوایی لهجه، به عنوان محل اصلی 
تصویربرداری انتخاب شد؛ این شهر جدا از 
نگاه توریستی، فضای بسیار مناسبی دارد و 

می توانست لوکیشن خوبی برای داستان فیلم 
باشد. همچنین تالش ما این بود که تعدادی 
زیــادی از هنرمنــدان این فیلــم از همدان 
انتخاب شــود. وی ضمن ابراز رضایتمندی 
از ســاخت این فیلم در همدان، یادآور شد: 
مــا تمام تالش خود را به کار گرفتیم که آوا 
و لهجه هنرپیشه های این فیلم به درستی بیان 

شود.
کارگردان این فیلم با بیان اینکه ســازوکار 
ســاخت فیلــم بلنــد در تهــران متمرکز 
شــده اســت، گفت: »بــرای کارگردانان 
شهرســتانی، تولید فیلم بلند بسیار سخت 
اســت و اعتماد تهیه کنندگان به ســختی 
جلب می شــود؛ امــا فیلم »پــدران« پس 
از چند ســال تالش ســاخته شد. جذب 
ســرمایه بزرگترین معضل آثار ســینمایی 
اســت و امیدواریم شــرایطی در استان ها 
فراهم شــود که بتوان سرمایه گذاری الزم 
را برای تولید فیلم هایی در راستای معرفی 

آنها انجام داد.

وی با بیان اینکه همــدان منابع و هنرمندان 
خوبــی دارد، گفــت: با توجه بــه نزدیکی 
همدان به تهران، فضای گردشگری مناسب 
و تنوع لهجه ها، این اســتان ظرفیت باالیی 
برای تولید فیلم های بلند دارد که باید مورد 

توجه قرار بگیرد.
وی افزود: ما سعی کردیم همدان و افرادش 
را آدم هایی شــریف نشان بدهیم و در عین 
حال فیلممان رنگ و بوی همدان را داشــته 
باشد. همانطور که لهجه پیمان معادی برای 
مــن به عنوان یک کــرد در »درخت گردو« 
چندان خوب نبود ولی شــخصیت وی در 
فیلم موجب می شد دســت مریزاد بگویم. 
ما تیمی را از همدان برداشــتیم تا مشکالت 

لهجه را کاهش دهیم.
 پدران معمایی است

ایــن کارگــردان توضیح داد: مــا برای این 
فیلــم با 8 تهیه کننده صحبت کردیم و 2 بار 
پیش تولید در شــهرهای مختلف داشتیم. ما 
از همان اول خواستیم میدان یا خیابان هایی 

را نشــان دهیم که نشانگر همدان باشد ولی 
بیشــتر از آن ضرورتی نداشت. من معموال 
در آثارم اصراری ندارم برای اینکه بخواهم 
هیجان بیشتری بدهم. فیلم های من قصه های 

مردم سرزمین  من است. 
به فکر نامزد شــدن و ... نیســتم البته هیچ 
فیلمی ندارم که در جشــنواره های مختلف 
دیده نشــود ولی برای این قصه می خواستم 
یک فیلم ســاده و سرراســت بسازم همه 
فیلم های من روابط انســانی را بدون اغراق 

به تصویر می کشد.
این کارگردان گفت: فیلم سازوکار معمایی 
دارد و موجب می شــود قصه را دنبال کنیم 
اما نمی خواهد ســاختار معمایی را مو به مو 
انجام دهد. اگر الگویی ســینمایی را ببینید 
متوجه می شــوید تنها گاهــی پلیس دیده 
می شــود؛ ما ســعی کردیم به واسطه پدران 
مسأله این آدم ها را بیشتر به تصویر بکشیم 
اگر می خواستیم فیلم پلیسی بسازیم به سراغ 

پلیس می رفتیم.

 »شهرام صمدی نیا« بازیگر تئاتر همدانی به عنوان 
یکی از داوران جشــنواره تئاتر »یــاران محراب« 
انتخاب شــد. این جشــنواره 23 تــا 25 بهمن ماه 
در تهران برگزار می شــود. صمدی نیــا درباره این 
جشنواره گفت: جشــنواره تئاتر »یاران محراب« با 
موضوعاتی برگزار می شــود که در فضای اجرایی 
تئاتر کشــور کمتر شــاهد اجراهای تئاتــر با این 

موضوعات هســتیم. این جشنواره فرصت مغتنمی 
خواهد بــود تا هنرمنــدان دغدغه مند موضوعات 

ارزشی را نمایش داده و به رقابت بپردازند.
صمدی نیــا افزود: باید امید داشــته باشــیم که با 
فعالیت هنرمندانی که پیــرو کیفیت و موضوعات 
با محتوای غنی هســتند، فضای تئاتر کشور را به 
سمت تعالی رهنمون سازند. هنرمندان کشور وظیفه 

بسیار سنگینی در عرصه فرهنگی به عهده دارند و 
در حال حاضر که مردم سرزمین مان نیاز به بصیرت 
و تشخیص های حســاس در موضوعات مختلف 
دارنــد، هنر نمایش و هنرمندان به خوبی می توانند 
با تولید محتوای مناسب ســطح بصیرت عمومی 
را افزایش دهند. شــهرام صمدی نیا متولد شهریور 
53، دارای مدرک تحصیلی کاردانی مکانیک است. 
وی تجربــه بازی در نمایش های الف ب پ تنبل، 
روز قشنگ سارا، رنگ رنگ نقاشی، مرد فرنگی و 
سیاه رنگی، پرواز کاغذی، خورشید زیبا، ماجرای 
گلبهار، دیو ســیاه، تنبل زیر درخت زردآلو، من و 
مادر بزرگه، لپ گلی، کنسرت قورباغه ها، فضاپیما، 

شــهر بازی، افسانه بایبری، افســانه کولی، روایت 
خاکریز، قهوه قجری و نمایش های دیگر را داشته 
اســت. صمدی نیا مدتی پیش مشــغول بازی در 

نمایش »ملی« بود. 
 جشــنواره یاران چطور جشــنواره ای 

است؟
متولّی جشــنواره تئاتر »یاران محــراب« معاونت 
فرهنگی، هنری ســپاه محمدرســول ا... و سازمان 
بســیج هنرمندان تهران بزرگ است. این جشنواره 
در 3 بخــش، تئاتــر صحنــه، تئاتــر خیابانی و 
نمایشنامه نویســی برگــزار می شــود. موضوعات 
جشنواره شامل گام دوم انقالب اسالمی، فرهنگ و 

تفکر بسیجی، سبک زندگی اسالمی-ایرانی، عفاف 
و حجاب، اقتصاد مقاومتی، حماسه 9 دی، فرهنگ 
مقاومت، مهدویت و انتظار، مدافعان حریم اسالم، 
والیت مداری و پیروی از والیت، ایثار و شهادت، 
شخصیت واالی شهید سلیمانی است. این جشنواره 
با هدف اعتالی محتوایی تئاتر کشور و پرداختن به 
موضوعات جّدی فرهنگی و دور شــدن از فضای 
نگاه سخیف به هنر پرمعنا و تأثیرگذار تئاتر برگزار 
می گردد، زیرا متأســفانه در فضای نمایشی کشور 
شــاهد اجراهایی هســتیم که به واقع سطح سلیقه 
مخاطب و ذائقــه مخاطب را پایین می آورد و باید 

برای مخاطبان ارزش بیشتری قائل شد. 

فیلم »پدران« با گویش همدانی در جشنواره فیلم فجر اکران شد

تالشبرایاحیای
لهجههمدانی

قضاوت صمدی نیا در جشنواره یاران محراب

بازیگر همدانی داور جشنواره تئاتر شد

@bazarehamedan
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مردم با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن ضربه ای کوبنده بر دشمن وارد کنند

 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در بیانیه ای از مردم برای حضور 
پرشور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد تا با حضور عظیم خود در 
این راهپیمایی و نیز شرکت پرشور در انتخابات دوم اسفند، با تشکیل 
مجلسی قوی و انقالبی، ضربه ای کوبنده  بر سیاست های دشمن وارد 

کنند.
 به گــزارش ایرنا، دبیرخانــه مجلس خبرگان رهبری در آســتانه 
سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی مجلس خبرگان رهبری 
با صدور بیانیه ای ضمن تبریک یوم ا... بیســت ودوم از عموم مردم 
شریف ایران اســالمی خواست همچون40 سال گذشته با بصیرت 
باالی سیاسی و شــعور دینی و شــور انقالبی خود در راهپیمایی 
مردمی یوم  ا... بیســت ودوم بهمن، شرکت نموده و با حضور عظیم 
خــود در این راهپیمایی و نیز شــرکت پرشــور در انتخابات دوم 
اســفند، با تشــکیل مجلســی قوی و انقالبی، ضربه ای کوبنده  بر 

سیاست های دشمن وارد کنند.
این بیانیه افزود: بیســت ودوم بهمن در تاریــخ ملت بزرگ ایران،  
 روزی فراموش ناشــدنی اســت که بر قدرت ایمان مردم سرافراز 
ایــن مرز و بوم، گواهی می دهد. ملــت نجیب ایران در یوم ا... 22 
بهمن توانست با مدد الهی و رهبری حکیمانه امام راحل)ره(، بنای 
پوسیده و فاسد چندهزار ساله استبداد، ظلم، فساد، سلطه بیگانگان 
و لگدمال شــدن مــردم را واژگون و بنای مردم ســاالری دینی را 

به جای آن پایه ریزی کند.
بیانیــه مجلس خبرگان رهبری خاطرنشــان کــرد: در این روز عجز 
اســتکبار جهانی به ویژه آمریکای جهانخوار در برابــر اراده و اتحاد 
ملت ها، آشــکار شــد و فروغ امید و گرمی حیات در کالبد ســرد و 
افسرده مسلمانان و مستضعفان جهان دمیده شد. انقالب اسالمی ایران 
با ویژگی های منحصر به فرد خود، افق جدیدی به روی انسان هایی که 
از ستم استکبار به ستوه آمده بودند گشود و هویت اسالمی مسلمانان 
رنجیده و زجرکشــیده را بیدار کرد و آنان را به بازگشــت به فرهنگ 

اصیل خویش فراخواند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن؛ تدارک بیش از 5  هزار میعادگاه برای 
ادامه راه شهید قاسم سلیمانی

 امسال هزار شهر و شهرستان و 4 هزار و 200 روستا میعادگاهی برای ادامه راه شهید 
قاسم سلیمانی خواهد بود.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیعات اســالمی گفت: یکی از ویژگی های راهپیمایی 22 
بهمن حضور مردم در تجلی گاه ها و میعادگاه هایی برای ادامه راه سردار دل ها حاج قاسم 
سلیمانی و پرچمداری جبهه مقاومت در منطقه و همچنین هشدار جدی و قاطع به دشمن 

بزرگ یعنی آمریکاست.

به گــزارش ایرنا، نصرت ا... لطفی در نشســت خبری برنامه های 22 بهمن و جشــن 
چهل ویکمین ســالروز پیروزی انقالب اســالمی که در شورای تبلیغات اسالمی سخن 
می گفت، تفاوت دیگر راهپیمایی امســال را اعالم نفــرت همگانی از توطئه رذیالنه و 
ادعای معامله دروغین و خفت بار غرب دانســت و افزود:  در راهپیمایی امسال شاهد 
اعالم انزجــار همگانی از این اقدام آمریکایی و صهیونیســتی و حمایت همه جانبه از 

مقاومت فلسطین شجاع خواهیم بود.
ــراه  ــه )13 دی( به هم ــداد جمع ــلیمانی بام ســردار ســرافراز اســالم حــاج قاســم س
ــه  ــدت در حمل ــری مجاه ــس از عم ــت پ ــان مقاوم ــدس از فرمانده ــدی المهن ابومه
ــالم  ــاس اع ــر اس ــید. ب ــهادت رس ــداد به ش ــرودگاه بغ ــی در ف ــای آمریکای پهباده

ــپ،  ــد ترام ــی را دونال ــه هوای ــن حمل ــتور ای ــکا، دس ــاع آمری ــون، وزارت دف پنتاگ
رئیس جمهــوری و فرمانــده کل قــوای ایــن کشــور صــادر کــرده بــود. در پــی ایــن 
اقــدام تروریســتی حضــرت  آیــت ا... خامنــه ای مقــام معظــم رهبــری 3 روز عــزای 

ــد. ــی اعــالم کردن عموم
ــنبه )14 دی( در  ــش ش ــلیمانی و همراهان ــردار س ــر س ــر مطه ــییع پیک ــن  تش آئی
شــهرهای کاظمیــن، کربــالی معلــی و نجــف اشــرف و روز شــنبه )15 دی( پــس از 
ــه خــاک جمهــوری اســالمی ایــران در اســتان خوزســتان و مشــهد مقــدس  ورود ب
و دوشــنبه )16 دی( در تهــران برگــزار شــد، پیکــر شــهید ســلیمانی سه شــنبه شــب 

ــد. ــپرده ش ــاک س ــدش به خ ــل تول ــان مح )17 دی( در کرم گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

همراه با همدان پیام
اخبار ویژه انتخابات را دنبال کنید برای انتخابی اصلح

تخفیف ویژه

ارسال به موقع توسط تیم توزیع کننده

رزرو اشرتاک با هامهنگی مسئول مربوطه:

08138253510

طرحویژهاشتراکانتخابات

در صورت تمایل ارسال سایر روزنامه های محلی

نيلوفر بهرمندنژاد «

 روز سرنوشــت فرا رســید و در 22 
بهمن 1357، نظام پوســیده ستمشــاهی 
فرو ریخت و ریشــه های فاسد دودمان 
ســیاه پهلوی از این کشور اسالمی کنده 
شد. مبارزه 15 ساله ملت مسلمان ایران 
به رهبری امام خمینی)ره( به ثمر رســید 
و با ســرنگونی نظام 2 هزار و 500 ساله 
شاهنشــاهی، انقالب شکوهمند اسالمی 

ایران پیروز شد. 
در ســالروز چهل ویکمیــن فجر آزادی، 
انقالب عصر و نظــام مقدس جمهوری 
اسالمی پس از پشت سر گذاشتن 41سال 
همراه بــا تالطم حــوادث و کینه توزی 
مســتکبران و انواع دشمنی ها از تحریم، 
ترور، کودتا، جنــگ تحمیلی،  فتنه های 
مختلف و دسیســه های ایــادی داخلی،  
امروز با41 سال عزت، افتخار، استقامت 
و ایســتادگی در حالــی وارد پنجاهمین 
دهه از این انقالب الهی می شود که مردم 
انقالبی و همیشه در صحنه همدان گوش 
به فرمان ولی و مقتــدای خود، حضرت 
امام خامنه ای)مدظله العالی( در میعادگاه 
یوم ا... 22بهمن حضور پیدا خواهند کرد 
و به رسم دلدادگی و ارادت، با قلب هایی 
زهرایــی بار دیگر حماسه ســاز خواهند 

شــد و به فرمــوده رهبــری راهپیمایی 
دشمن شــکن و پرشــکوه تر از سال های 
گذشته برگزار خواهد شــد تا بار دیگر 
جبهه اغواگر اســتکباری و دشمنان قسم 
خورده این مرز و بوم را مأیوس تر کنند. 
 رژیم طاغوتی ســاقط شــد، 

جمهوری اسالمی برقرار شد
شــاه مرادی که یکی از کارمندان دولت 
و در این زمینه تخصــص کافی دارد به 
خبرنگار ما گفت: 22 بهمن حماســه ای 
ماندگار و جاویدان است زیرا در این روز 
در سال 1357 رژیم طاغوتی ساقط شد و 
به جای آن نظام جمهوری اسالمی ایران 
برقرار شد؛ ما همه ساله باید این روز را 
گرامی بداریم زیرا در آن عالوه بر سقوط 
اســتکبار جهانی  پهلوی،  خائــن  رژیم 
آمریکای خیانت کار هم در هم شکست 
و یکی از دالیل مخالفت 40 ســاله رژیم 
مستکبر آمریکا، با نظام جمهوری اسالمی 
ایران همین موضوع است. اما 22 بهمن 
اهمیت ویــژه ای دارد زیرا بــا توجه به 
تحریم هــای ظالمانه کــه حتی تا عرصه  
دارو و درمان کشور را شامل شده است 
و مردم را تحت فشارهای مضاعفی قرار 
داده اســت و در کل حتی می توان گفت 
یکی از اهداف راهبردی و اســتراتژیک 

رژیم مستکبر آمریکا از تحریم های تحت 
فشــار قرار دادن مردم اســت تا از این 
طریق بتوانند مردم را بــه زانو درآورند 
و با بــه زانو درآوردن مــردم علیه نظام 
جمهوری اســالمی دســت به اقدامات 

اعتراضی بزنند. 
بنابرایــن اهمیت شــرکت در راهپیمایی 
امسال بسیار بیشــتر از سال های گذشته 
اســت و همچنیــن با شــرکت در این 
راهپیمایی ترامپ و تیم وی در کاخ خود 
بــا دیدن این راهپیمایــی عظیم خواهند 
فهمید که نمی توان با زبان تهدید و زور 
با این ملت ســخن گفــت و ملت ایران 
همچنان بــر عزتمندی خــود در مقابل 

استکبار جهانی تأکید می ورزند. 
 ملت ما هرگز در مقابل توطئه های 

دشمن سرخم نخواهد كرد
یــک اســتاد دانشــگاه تاریخ شناســی 
کــه تمایلــی بــه معرفــی خــود نــدارد در 
ــاره  ــام در این ب ــا همدان پی ــو ب گفت وگ
ــی 22  ــرد: راهپیمای ــار ک ــن اظه این  چنی
بهمــن مــاه امســال اهمیــت باالیــی دارد 
ــن  ــرکت در ای ــا ش ــد ب ــا بای ــت م و مل
توطئه هــای  عمــاًل  عظیــم  حماســه 
اقتصــادی و تحریمــی جنایتکارانــه و 
ــی  ــا تمام ــر ب ــه مغای ضــد بشــری را ک

ــه  ــت را ب ــی اس ــد دین ــوق و قواع حق
ــران  ــت ای ــمنان مل ــش بکشــد، دش چال
ــا مردمــی کــه عــزم  بایــد بداننــد کــه ب
بــا  کــه  نموده انــد  جــزم  را  خــود 
آزادگــی و جدیــت زندگــی نماینــد 
ــران  ــت ای ــرد. مل ــارزه ک ــوان مب نمی ت
امــروز دیگــر نمی خواهــد نــوع بندگــی 
قدرت هــای مســتکبر جهانــی را بــر 
گــردن خــود بینــدازد. ملــت مــا هرگــز 
ــرخم  ــمن س ــای دش ــل توطئه ه در مقاب
ــا شــرکت  ــر ب ــن ام نخواهــد کــرد و ای
در راهپیمایــی 22 بهمــن امســال بــه 

ــود.  ــده ش ــمن فهمان دش
۲۲ بهمــن روز پاییــن آوردن 

مجسمه شاه توسط آیت ا... مدنی
یکــی از اســاتید حوزه علمیــه همدان 
حجت االســالم محمد جــوادی درباره 
وقایع ماندگار 22 بهمن 1357 این چنین 
بیان کرد: 22 بهمن 57 ســرآغاز پیروزی 

انقالب اسالمی ایران است و باید بدانیم 
که این پیروزی آســان به دست نیامد و 
همچنین دوســتان هم باور نمی کردند به 
این سرعت به پیروزی برسیم و همچنین 
دشــمن هم ایــن خیال را نداشــت؛ اما 
به خاطر زحمات و شــکنجه های فراوان 
یاران امام و انقــالب و بزرگان دین که 
رنج زندان ها و تبعیدگاه را تحمل کردند 
و همچنین اینکه خداوند به این پیروزی 

سرعت بخشید.
ســرانجام روز 22 بهمن کــه روز پیروزی 
انقالب بود رسید که امام خمینی)ره( و مردم 
برای آن زحمات بسیاری کشیدند و جوانان 

بسیاری هم در این راه شهید شدند.
امام خمینی همواره مســتضعفان را مورد 
توجه قرار می دادند تــا جایی که کمیته 
امــداد، کمیته انقالب اســالمی، ســپاه 
پاســداران و جهاد ســازندگی را برای 

محرومان و مستضعفان تأسیس کردند.

در شهر همدان هم، شهید آیت ا... مدنی را 
که به عنوان یک نماینده در این استان بود 
صبح روز 22 بهمن، مردم به کالنتری ها 
و شــهربانی ها ریختند و سالح ها و تمام 
امکاناتــی را که داشــتند غنیمت گرفتند 
و آنها را به منــزل آیت ا... مدنی تحویل 
دادنــد و یکی دو نفر از عزیزان را مأمور 
حفظ ایــن اموال کردند و زمانی که مردم 
انجام شد  برنامه ریزی هایی  آرام گرفتند، 
و در آخر توانســتند یک ستاد که مرکز 
عملیاتی نام داشــت را تشکیل دهند. در 
آن زمان سختی ها و مشکالت فراوان بود 
که با خواست خداوند متعال و با رهبری 
امــام خمینی)ره( در کشــور و همچنین 
مدیریت آیت ا... مدنی در اســتان همدان 
این مســأله تحقق پیدا کرد و نخســتین 
کاری که توسط آیت ا... مدنی انجام شد 
پایین آوردن مجسمه شاه از وسط میدان 

بود که روز 22 بهمن انجام شد. 

41 سال پس ازآن روز 

بازهممیآییم
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بهداشتنکتهدانشگاه
جزئیات تبدیل تحصیل دانشجویان دانشگاه آزاد 

به آموزشی
 دانشگاه آزاد اســالمی دستورالعمل تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان کارشناسی 

ارشد این دانشگاه از آموزشی - پژوهشی به آموزشی را اعالم کردند.
به گزارش ایرنا، این دســتورالعمل با هدف حفظ کیفیت آموزشی برای دانشجویان 

تمام ورودی ها براساس ضوابط آموزشی قابل اجرا است.
شرط بررســی درخواست دانشجو این اســت که تمام واحدهای آموزشی )شامل 
جبرانی، اصلی، انتخابی و تخصصی( را باید با کســب حداقل میانگین 14 گذرانده 
باشد و وظایف آموزشی خود را وفق مقررات آموزشی دانشگاه تا زمان ارائه تقاضا 

انجام داده و هیچ گونه منع آموزشی نداشته باشد.
در این دستورالعمل همچنین آمده است: دانشجو در ترمی که انتخاب واحد پایان نامه 
را انجام می دهد، درصورت تأیید اســتادراهنما مبنی بر ناتوانایی دانشــجو در انجام 

پایان نامه، می تواند به جای پایان نامه، 6 واحد درسی انتخاب کند.

فواید صبحانه خوردن
 بســیاری از مردم در دنیای پرمشــغله امروز به دالیل مختلف از خوردن صبحانه 
صرف نظر می کنند، در حالی که این کار تاثیرات جدی بر ســالمتی دارد و زمینه ساز 

بیماری های مختلف مانند چاقی و دیابت می شود.
یک متخصص تغذیه در گفت وگو با ایرنا افزود: بیدارماندن طوالنی در شب که برای 
بیشــتر مردم عادت شده، نتیجه ای جز دیر بیدارشدن های صبح را ندارد که در نتیجه 
یا وقتی برای صبحانه خوردن باقی نمی گذارد و یا به یکی دو لقمه خالصه می شود، 
تکنولوژی هــای مدرن مانند رایانه، تلویزیون، تبلت و موبایل مهم ترین عوامل برهم 

زدن خواب راحت شبانه و بیدارماندن های طوالنی است.
محمد صالحی اظهار کرد: برخالف ناهار و شــام، معموال صبحانه به تنهایی صرف 
می شــود و از آنجا که امروزه افراد مشــغله های زیادی دارند، هر فرد چند لقمه ای 
به تنهایی می خورد تا زودتر به محل کار و تحصیل برسد و یا بسیاری از افراد به رغم 

تحمل چندین ساعت گرسنگی نیازی به خوردن صبحانه احساس نمی کنند

ردپای دخانیات و الکل در بروز تومورهای 
سر و گردن

 عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی، بر این باور است 
مهم ترین عامل درمان توده های سرو گردن، تشخیص زودهنگام است.

بــه گزارش مهر، علیرضــا موحدی، با بیان اینکه توده های گردنی ممکن اســت با 
تیروئید، غدد بزاقی، حنجره، کیســت های گردنی و یا توده مادرزادی نمایان شود که 
کم کم بزرگ می شوند، توضیح داد: ممکن است این توده ها مربوط به عناصر اساسی 
گردن مثل کف دهان، زبان و یا حلق باشد که تظاهرات آن با توده گردنی مشخص 
شود. وی با بیان اینکه شایع ترین دلیل مراجعه بیماران به پزشک می تواند ظهور یک 
توده در گردن باشد، گفت: به صورت کلی بروز توده های و تومورها سر و گردن در 

2 جنس زن و مرد به یک اندازه ایجاد می شود.
وی،  یادآور شــد: معموال زمانی که سلول ها از رشد طبیعی خود خارج می شوند و 

وارد فاز رشد غیررشد غیرطبیعی می شوند، این توده ها ظاهر می شوند.

آموزش مهارت به بیش از ۱۲0 هزار هنرجو خارج از 
آموزش وپرورش

 بیشــترین میزان برون سپاری مربوط به مراکز دولتی سازمان آموزش فنی وحرفه ای 
است.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی وحرفــه ای و کاردانش وزارت آموزش وپرورش با بیان 
اینکــه اکنون بیش از 120 هزار هنرجوی ما خارج از آموزش وپرورش آموزش مهارت 
می بینند، گفت: در حال حاضر بیشــتر قوانین ما ناظر بــر کاهش نرخ بیکاری در میان 
دانش آموختگان دانشگاهی است، اظهار کرد: باید با کمک دستگاه های متولی مهارت، 
عزم ملی و تصویب و اجرای قوانین و مصوبات در مجلس شــورای اسالمی و هیأت 

وزیران به اشتغال بیشتر فارغ التحصیالن هنرستان ها کمک شود. 

افتتاح 45 مرکز مشاوره ازدواج و خانواده در کشور 
همزمان با دهه فجر

 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توســعه اجتماعی جوانــان وزارت ورزش وجوانان از 
افتتاح 45 مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در سراسر کشور خبر داد.

اعظم کریمی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه توســعه کمی و کیفی مراکز تخصصی 
مشاوره ازدواج و خانواده از سیاست های این وزارتخانه است، گفت: فرهنگ مشاوره 
در جامعه نهادینه شده است و از این رو باید میان جمعیت جوان در هر استان و تعداد 
مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده تناسب وجود داشته باشد.کریمی افزود: این 
مراکز مجوز فعالیت خود را در ماه های اخیر دریافت کرده اند و همزمان با دهه مبارک 

فجر فعالیت رسمی خود را آغاز خواهند کرد.

داروی بیماران خاص در داروخانه های منتخب 
توزیع می شود

 به زودی با راه اندازی سامانه داروی بیماران خاص، همه داروهای این بیماران فقط 
در داروخانه های منتخب شهرها توزیع می شود تا بازار سیاه این داروها حذف شود.

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سامانه اینترنتی داروهای 
خاص به زودی راه اندازی و در سراسر کشور از طریق داروخانه های منتخب و به صورت 
الکترونیک داروهای این بیماران توزیع می شــود. قاسم جان بابایی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: ســاماندهی و مســئولیت توزیع داروهای بیماران خاص و صعب العالج شامل 
بیماران تاالسمی، هموفیلی، کلیوی، پیوندی، ام.اس و سرطان با معاونت درمان وزارت 

بهداشت است که فهرست اسامی این بیماران را در اختیار دارد.

خرافه پرستی، سپردن حال به بخت و اقبال
 بسیاری از جامعه شناسان معتقدند با رشد تفکر و اندیشه، تقویت 
ایمان، بصیرت و توسعه فرهنگ و همچنین تفکیک اعتقادات مذهبی 
از باورهای غیرعقالنی می تواند پدیده خرافه پرستی را در جامعه مهار 

کرد.
خرافه به عنوان یک پدیده اجتماعی که همواره در طول تاریخ با بشــر 
همراه بوده به اعتقاد شماری از تحلیلگران اجتماعی و روانشناختی این 
روزها در ظاهر متحول و مدرن شده است، مانند سقوط شهاب سنگ 
و تحقق آرزوها، لمس چوب به منظور دســتیابی به آرمان ها، یونجه 4 
برگ و گشــودن بخت و اقبال و نحســی شکسته شدن آئینه و شیشه، 

نحسی عدد 13 و تقدس عدد7.
به گفته برخی کارشناسان این خرافه پرستی به سبب ناآگاهی و جهل، 
تقلید کوکورانه از سنن پیشینیان، ضعف ایمان و اعتقاد، تنبلی و کاهلی، 
ناتوانی، کاهش اضطراب و هیجان، کسب آرامش و دستیابی به اهداف 
و خواست ها بروز می کند و موجب کاهش اعتماد به نفس، خودبینی و 
خودباوری، درک نکردن نقاط قوت و ضعف و اختالل در عزم و اراده 

و کسب موفقیت می شود.
بسیاری از صاحب نظران همچنین اشــتیاق بشر برای فهم آینده را 
نیز یکی از مهم ترین دالیل توســعه و گســترش خرافه در جوامع 
ذکر می کنند که بازار کار فالگیران، رماالن و دعانویســان را رونق 
می بخشــد و آدمی را برای دســتیابی به پیشرفت در انتظار بخت و 

طالع قرار می دهد.
این آسیب اجتماعی که در سطح جامعه هم بی شک با توسعه ایستایی 
و ســکون پیشرفت کشــور را تحت تأثیر قرار می دهد، گاه گریبانگیر 
جوانان، روشنفکران و فرهیختگان نیز می شود؛ آسیبی که به طور حتم 

باتقویت ایمان، فرهنگ و دانش بشری کاهش می یابد.
یک روانشــناس و استاد دانشگاه در این باره به ایرنا گفت: خرافات از 
باورها و اعتقادات اشــتباه آدمی نشأت می گیرد. یکی از مه ترین علل 
شکل گیری این اوهام سســتی و کاهلی است؛ در برخی مواقع آدمی 
برای دســتیابی به اهداف و خواســت ها با دشواری روبه رو می شود و 
بنابراین نقاط ضعف و عدم توانمنــدی را به اوهام و خرافات ارتباط 

می دهد.
مهدی عســکری پور افزود: تکرار مداوم این اقدام که به منظور کاهش 
و رفع اضطراب انجام می پذیرد به تدریج و با گذشــت زمان به باور و 
اعتقاد آدمی تبدیل می شود. به عنوان مثال انتخاب عدد 7 در قرعه کشی 
به عنوان عدد مقدس که در برخی از جوامع رایج است به سبب کاهش 

هیجان و اضطراب است. 
در حقیقــت آدمی برای دســتیابی بــه آرامش نیازمنــد یک قدرت 
ماوراءالطبیعی اســت و این هدف با بهره گیری از رمل، اســطرالب و 

خرافه محقق می شود.
این مدرس با بیان اینکه اعتقاد به وهم و خرافه گاه در قشــر جوان و 
فرهیخته نیز مشــاهده می شود، افزود: ظاهر خرافات به تدریج متحول 
شد؛ به عنوان مثال اعتقاد به دعانویسان به منظور پیش بینی برخی مباحث 
به اعتقاد به فال قهوه و تاروت تغییر شــکل داد، به عبارت دیگر ظاهر 
این باور متحول و مدرن شد؛ اما اعتقاد به افسانه و خرافه از بین نرفت.

عســکری پور اضافه کرد: گاه برخی عالمان نجوم و مفسران دینی نیز 
به ســبب تعابیر اشــتباه و افراطی دین و همچنین علم نجوم و ستاره 
شناســی گرفتار موهومات می شــوند. یکی از مهم ترین آثار و تبعات 
مخرب اعتقاد بــه خرافه تضعیف باورهــا، هنجارها و عملکردهای 
اجتماعی است که بی شــک توسعه و پیشرفت یک جامعه را موجب 
می شود. این آسیب همچنین در سطح فردی و اجتماعی موجب توقف 
و رکود می شود زیرا آدمی برای دستیابی به اهداف و خواست ها وابسته 

به زمان معین توسط فال گیران است.
به گفته عســکری پور ضعف، سستی و کاهلی نیز از نتایج این اعتقاد 

محسوب می شود و جامعه را از پویایی خارج می کند.
 خرافه پرستی خودباوری را كاهش می دهد

وی افــزود: اعتقاد و باور بــه خرافه همچنین ســبب عدم پذیرش 
مسئولیت و شکســت در سطح فردی اســت؛ به عبارت دیگر آدمی 
مسئولیت اقدامات خود را نمی پذیرد و آن را به طالع نسبت می دهد.

این روانشــناس گفت: این امر اعتماد و عزت نفس را تحت تأثیر قرار 
می دهد؛ موفقیت ها را ناشــی از بخت و اقبال می بیند و بر این اساس 

خودبینی و درک نقاط ضعف و قوت را از بین می برد.
عسکری پور همچنین در مورد کاهش و رفع خرافه پرستی گفت: اعتقاد 
به خرافه در برخی جوامع با باورها و اعتقادات دینی - مذهبی عجین 
شــده است. بر این اســاس گاه برخورد و مواجهه با خرافه پرستی به 

رویارویی با دین و اعتقادات دینی و مذهبی تعبیر می شود.
وی افزود: بنابراین آسیب شناسی درباره تمایز خرافه و باورهای مذهبی 
باید از طریق کارشناســان دینی - مذهبی و روانشناســی و اجتماعی 
انجام پذیرد؛ به عبارت دیگر یک تعریف دقیق و جامع از وهم و خرافه 

و چگونگی پیدایش مشخص و به جامعه بازتاب داده شود.

تجارت: قاچاق کاال خنجری بر پشت تولید
 حواست باشــه اونایی رو که خنجر رو تیز می کنن شناسایی 

کنی!!
جوان:  اصالح طلبان مشغول تنظیم لیست

 پس انشاشون خوبه؟؟!
همدان پیام: خودروهای برقی پیاده راه غیب شدند

 رفتن تعطیالت بهمن!!
شهروند: بولدوزرها در 370 قدمی »گنبد نمکی«

 اونا رفتن مسابقه ماشین ها 
کیهان: رفوکاری دروغ های اروپا در روزنامه زنجیره ای

 هنر رفوگری، قاطی سیاست شد
جوان:  ترامپ، رئیس جمهوری خواهان ماند

 احتماأل هدیه زیاد داده!!
تجارت: کمک معیشتی برای خانواده های دارای چندقلو

 آقای گرفتار روی بورس آمد
مستقل: نفع برخی در پایین بودن مشارکت مردم است

 مردم چه راحت سود می کنن!!
همشهری: داللی آموزشگاه ها با اطالعات دانش آموزان

 این هم از هنر آموزشگا ه ها
گل ورزشی: برانکو اسکوچیچ می تواند با ایران به جام جهانی صعود کند

 ایران همیشه برای خارجی ها پله صعود بوده!!
آفتاب اقتصادی: زنگ گرانی به صدا درآمد

 حداقل آهنگ زنگش رو تغییر بدید مردم نترسن
آفتاب: راز چمدان های دالر در کابین خلبان
 گذاشتن اونجا خلبان مواظبشون باشه

تجارت: مدیر اتوکشیده نمی خواهیم 
 چرا؟حتمًا خودتون اتو ندارین لباس چروک می پوشین؟؟!

ابتکار: بازگشت به احمدی نژادی ها؟
 حداقلش اینه که یارانه می ده 

آفتاب اقتصادی: 90 درصد کارگران بسته حمایتی دریافت نکردند
 اونا دیگه از حمایت دولت نا امید شدن!!

محدودیت ثبت طالق
 خالف قانون اساسی است

 یک وکیل دادگســتری بخشــنامه محدودیت ثبت طالق، را مخل 
آزادی های مشــروع دانسته و بر این باور است که برخالف اصل نهم 

قانون اساسی است.
سعید دهقان در گفت وگو با ایسنا درباره اعمال محدودیت ثبت طالق 
گفت: محدودیت هایی از این دســت موجب کاهش طالق نمی شود. 
چنین تصمیماتی هیچ وقت نتوانسته مستقیما و یا حتی غیرمستقیم در 

کاهش آمار طالق تأثیرگذار باشد. 
وی افزود: تا پیش از ســال 71 زوجین بــرای ثبت طالق های توافقی 
مســتقیماً به دفترخانه ها مراجعه می کردند، اما در این ســال، مقررات 
ماده واحده طالق تصویب شد که به موجب آن، طالق های توافقی هم 
باید مســیر قضایی را طی کند و از طریق دادگاه، نخست گواهی عدم 
امکان سازش صادر شود و سپس به دفترخانه طالق مراجعه کنند. در 
این مقرره، حداقل یک منطقی برای این مســأله وجود داشــت؛ برای 
اینکه زوجین به سرعت و به دلیل عصبانیت، تصمیم عجوالنه نگیرند و 

زندگی ها به آسانی از هم نپاشد.
وی ادامه داد: با وجود قانون سال 71 و منطق حاکم بر آن، آمار طالق 
تغییر آنچنانی نکرد. پس از آن هم در قانون حمایت از خانواده ســال 
91، بحث مشــاوره را مطرح کردند که مراحل اداری را بیشتر می کند. 
حتی تالش شد که مشاوره های اجباری به نحو طوالنی انجام شود. اما 
می بینیم که این قانون و اجبارها و محدودیت ها هم نتوانست به کاهش 

آمار طالق کمک کند.
دهقــان تصریح کرد: واقعیت آن اســت زوجینی که تصمیم می گیرند 
به صورت توافقی از هم جدا شــوند، عماًل تصمیمشان را گرفته اند و 
اگر قرار بود به نتیجه برســند، پیــش از دادگاه و از طریق گفت وگو یا 
مذاکرات دو یا چندجانبه خانوادگی و حرفه ای مشکلشان حل می شد 
و کارشان به مراجع قضایی نمی کشید. تجربه هم در این حدود 7 سال 
نشان داده است که مشاوره های اجباری که غالباً فاقد عنصر مهم اعتماد 
بوده و غیرحرفه ای اســت، فقط وقت زوجین را می گیرد و تدثیری در 

تصمیم آنها ندارد.
این وکیل دادگســتری ادامه داد: باید عوامــل و دالیل موضوع طالق 
بررســی شــود که نیاز به بحث های همه جانبه اعم از حقوقی، جامعه 
شناختی، روان شناختی، آسیب شناسی اجتماعی و ... دارد و به عواملی 
نظیــر فقر اقتصادی و فرهنگی، عدم آموزش های کافی، عدم داشــتن 

مهارت های الزم برای زندگی و ... بستگی دارد. 
وی افزود: اگر ریشــه ها بررســی نشــود، این گونه تصمیمات و 
مصوبات هیچ ارزشــی ندارد. صرف نظر از اینکه معلوم نیست این 
اعــداد و ارقام در قالب محدودیت های اعمال شــده بر چه مبنا و 
با چه شــاخص هایی تعیین و ابالغ شــده است. آنچه مسّلم است 
اینکه، اگر حکم طالق و یا گواهی عدم امکان ســازش صادر شده 
باشــد، یعنی مراحل قضایی آن کاماًل طی شــده و از اینجا به بعد، 
دیگر مســأله ثبت طالق یک امر اداری و تشریفاتی است؛ بنابراین 

حکم قطعی باید اجرا شود.
وی افزود: طبق قانون، طالق های توافقی3  ماه بیشــتر اعتبار و مهلت 
ندارد؛ بنابراین پس از آنکه تمام مراحل برای طالق زوجین طی شــد 
و به گواهی عدم امکان ســازش منتهی شــده، محدودکردن آن، فقط 
یک بــازه زمانی را به طول زمانی قبلی اضافه می کند و همین موجب  

می شود که احتمال بروز خطا و حتی وقوع جرم بیشتر شود.

افزایش ۳ تا 4 برابری قیمت 
وسایل توانبخشی

 با افزایش جمعیت 
معلوالن مواجه 

هستیم
 تحریم هــا موجب افزایش 3 تا 4 برابری 

قیمت وسایل توانبخشی شده است.
رئیــس انجمن حمایــت از حقوق معلوالن 
ایران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با درباره 
اجرای قانون حمایت از معلوالن گفت: آنچه 
مسلم است، متأسفانه عدم تخصیص بودجه 
کامل برای اجرای قانون حمایت از معلوالن 
موجب شده اســت که زندگی افراد دارای 

معلولیت با چالش مواجه شود.

علی همت محمودنژاد با اشــاره به مشکالت 
افراد دارای معلولیت درباره تأمین وســایل 
توانبخشی ادامه داد: در حالی که گرانی وسایل 
توانبخشی در کشــور بیداد می کند، سازمان 
برنامــه و بودجه تنهــا 50 درصد از بودجه 
حمایت از حقوق افــراد دارای معلولیت را 
پرداخت کرده اســت. همچنین با توجه به 
افزایش 3 الی 4 برابری قیمت های وســایل 
توانبخشی بر اثر تحریم ها و عدم تخصیص 
بودجه الزم، اجرای این قانون نتوانسته است، 
مشــکالت افراد دارای معلولیت را برطرف 

کند.
رئیــس انجمن حمایــت از حقوق معلوالن 
ایران تصریح کرد: همچنین کمبود وســایل 
توانبخشــی در بازار به طور محسوس افراد 
دارای معلولیت را رنج می دهد، در حالی که 

وسایل توانبخشی تولید کارخانه های داخلی 
پاســخگویی  برای  را  اســتانداردهای الزم 
به نیازهــای افــراد دارای معلولیت ندارند. 
متأسفانه نبود وسایل توانبخشی و عدم ورود 
وســایل و تجهیزات توانبخشی نوین بر اثر 
تحریم نیز به شدت مشــکالت افراد دارای 

معلولیت را 2 چندان کرده است.
محمود نژاد با اشاره به کاهش فعالیت مراکز 
خصوصی گفت: واقعیت امر این اســت که 
به دلیل گرانی وســایل توانبخشی و افزایش 
هزینه های خدمات، معلــوالن دیگر قادر به 
استفاده از مراکز خصوصی نیستند و مراجعه 
معلوالن به این مراکز به شدت کاهش یافته و 
همین موضوع هزینه های دفاتر توانبخشی را 

افزایش داده است.
وی در بخش دیگــری از صحبت هایش با 

بیــان اینکه کارت های جدید ســهمیه بندی 
بنزین معلوالن آماده شــده اســت، تصریح 
کرد: معلوالنی که این کارت ها به دست شان 
نرسیده است، پیگیری کنند و قطعا به آنها نیز 

تحویل داده خواهد شد.
رئیــس انجمن حمایــت از حقوق معلوالن 
ایــران گفــت: برخی افــراد همیشــه در 
سخنرانی هایشان به گونه ای صحبت می کنند 
که مدافع افراد دارای معلول هســتند، بدون 
اینکــه کاری برای معلوالن انجــام دهند و 
به رغم اینکه همایش های مختلفی از ســوی 
ســازمان بهزیستی، بنیاد شــهید و ایثارگران 
برگــزار می شــود، اما بزرگ تریــن چالش 
فراروی افــراد دارای معلولیت و بزرگ ترین 
دغدغه آنها همچنــان عدم ظرفیت پذیری و 

مناسب سازی است.

 مبلــغ یارانــه فرزندان بی سرپرســت و 
بدسرپرست در مراکز »شبه« خانواده از بهمن 
مــاه از ماهانه 450 هزار تومــان به ازای هر 
فرزند به 650 هــزار تومان معادل 55 درصد 

افزایش یافت. 
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: این مبلغ 
یارانه ماهانه برای فرزندان دارای معلولیت با 
توجه به اجرای قانون حمایت از حقوق افراد 
دارای معلولیــت از 570 هزار تومان به 924 
هــزار تومان معادل 62درصــد افزایش یافته 

است. 
وحید قبادی دانا خاطرنشــان کرد: با توجه به 
مخارج بیشتر فرزندان بزرگ تر مبلغ این یارانه 
بــرای فرزندان 12 تا 18 ســال از 420 هزار 
تومان به 750 هــزار تومان معادل 79 درصد 

افزایش خواهد داشت. 
وی یادآور شد: در مجموع یارانه مراکز »شبه« 
خانواده از 55 درصد تا 79 درصد با توجه به 
سن فرزندان و وجود معلولیت افزایش می یابد 
و امروز یکشنبه روی کارت مدیران مراکز شبه 

خانواده شارژ می شود. 
بــه گزارش ایرنا، قبادی دانــا افزود: همچنین 
یارانــه مراکز شــبه خانواده از اردیبهشــت 
ســال آینده به صورت الکترونیکی و متمرکز 

پرداخت می شود. 
 افزایش مبلغ امــداد خانواده های 

جایگزین 
رئیس سازمان بهزیســتی کشور گفت: میزان 
مبلغ امداد خانواده های جایگزین از مبلغ یارانه 
مراکز »شــبه« خانواده کمتر بوده، به طوری که 
میزان مبلغ یارانه مراکز »شبه« خانواده برای هر 
فرزند حداقل 420 هزار تومان اما مبلغ امداد 
خانواده های جایگزین 370 هزار تومان بود که 
حــال از 370 هزار تومان به 650 هزار تومان 

معادل 76 درصد افزایش یافت. 
 قبادی دانــا افزود: ایــن افزایش ها محصول 
شــفافیت و انضباط مالی در بهزیستی بوده و 

از محل صرفه جویی ها نبوده است. 
وی تصریح کرد: هر ماه بیش از 300 میلیارد 
تومان به صــورت الکترونیکی، کارت گروه 
هدف بهزیستی شــارژ می شود که با کد ملی 
از سایت شفافیت بهزیستی قابلیت رهگیری 

دارد. 
قبادی دانا خاطرنشــان کرد: اطالعات 2 هزار 
و 800 ملک بهزیســتی در ســایت شفافیت 

بهزیستی ثبت شده است. 
وی درباره اشتغال فرزندان بهزیستی نیز گفت: 
با توجه به اینکه هر سال 750 نفر از فرزندان 

بهزیســتی به سن باالی 18 ســال می رسند، 
پرداختن به اشتغال آنها کار سختی نیست اما 

نیاز به برنامه ریزی دارد. 
قبادی دانــا درباره لزوم دســتور قضائی برای 
مالقات خانواده ها با کودکان ارجاع داده شده 
به مراکز بهزیستی از طریق اورژانس اجتماعی 
افزود: یکی از درخواســت های ما این بود که 
فرآیند های موجود برای تسریع و تسهیل در 
این زمینه و موانع قانونی آن بررسی شود که 

نیاز به پیگیری دارد. 
 تشکیل مراكز مثبت زندگی 

رئیس سازمان بهزیستی کشور از تشکیل مراکز 
مثبت زندگی در آینــده ای نزدیک خبر داد و 
گفت: این مراکــز در حقیقت مراکز خدمات 
بهزیستی براساس مقررات مالی دولت است. 
بهزیستی متولی سالمت اجتماعی و مأموریت 

آن به زیستن مردم است. 
قبادی دانا افزود: مراکز مثبت زندگی در بستر 
فناوری اطالعات شــکل می گیــرد و در آن، 
پرونده های مددجویان الکترونیکی می شــود. 
توزیــع این مراکز براســاس توزیع جمعیت 

هدف بهزیستی خواهد بود. 
وی خاطرنشــان کــرد: این مراکــز در قالب 
مؤسسات غیردولتی اداره می شوند و هر مرکز 
500 پرونده در اختیار خواهد داشــت و در 
آن مددکاران به خانواده ها مراجعه و امکانات 
بهزیســتی را به آنها ارائــه و ثبت می کنند و 
پرونده از قالب فرد تبدیل به پرونده خانواده 
می شــود. نظارت بر این مراکز با اســتفاده از 

فناوری اطالعات انجام خواهد گرفت. 

 فعالیت ۶۶۰ مركز »شبه« خانواده 
در كشور

رئیس ســازمان بهزیستی کشــور با اشاره به 
وجود 660 مرکز »شــبه« خانواده در کشــور 
گفت: مطلوب ما این است که در هر مرکز 7 
تا 10 کودک نگهداری شوند که اکنون به طور 

میانگین 13 کودک نگهداری می شوند. 
قبادی دانــا افزود: اینکه مــددکاران و مربیان 
کودکان مراکز »شــبه« خانــواده تغییر کنند، 
مطلوب نیست و مربیان باید در کنار کودکان 
باشند و نسبت به مراکز شــبه خانواده تعلق 
بهزیســتی  فرزندان  باشــند.  داشــته  خاطر 
هنگامی که از مراکز جدا می شــوند احساس 
می کنند که جمعی به فکر آنها هســتند و این 
نشــان می دهد که در این سال ها مفهوم شبه 

خانواده، جاری و ساری شده است. 
وی ادامــه داد: هدف گــذاری ما این اســت 
که فرزنــدی درون خانواده مراحل رشــد و 
تکامــل خود را طــی کند؛ بنابرایــن به رغم 
اینکه تعــداد فرزندان همواره افزایش می یابد 
اما تعداد فرزندان در مراکز شــبه خانواده در 
20 ســال گذشته تقریبا ثابت نگاه داشته شده 
اســت و حدود 10 هزار نفر اســت. چون یا 
به فرزندخواندگی می روند یا در خانواده های 

جایگزین ادغام می شوند. 
 سامانه ملی فرزندخواندگی 

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سامانه 
ملــی فرزندخواندگــی در روزهــای آینده 
افتتاح می شــود که با راه انــدازی آن فرآیند 

فرزندخواندگی تسریع خواهد شد. 

قبادی دانا افزود: ســامانه ملی فرزندخواندگی 
اکنون به صورت آزمایشــی کارمی کند و در 

حال ثبت اطالعات است. 
وی درباره خانواده های جایگزین گفت: اگر 
مسئولیت فرزندی بر عهده بهزیستی است و 
این فرزند بســتگانی مانند مادربزرگ یا عمو 
دارد آنگاه ارجحیت بهزیســتی این است که 
به خانواده های جایگزین سپرده شوند. به این 
خانواده ها وجهی موسوم به »امداد« پرداخت 
می شود که اکنون پشت نوبتی داریم اما نباید 
داشــته باشــیم و از همین دهه فجــر، تعداد 
خانواده جایگزین پشت نوبت دریافت امداد 

را صفر می کنیم. 
قبادی دانــا افزود: تعیین ســن 25 ســالگی 
برای اســتقالل فرزندان مراکز شبه خانواده و 
تقسیم بندی این فرزندان به گروه های سنی 6 
تا 12 ســال، 12 تا 18 سال و 18 تا 25 سال، 
شمشیر دولبه است چون ممکن است موجب 
وابستگی فرزندان به مراکز شبه خانواده شود؛ 
بنابراین از 18 تا 25 سال باید دوره گذار این 
فرزندان باشد تا با چالش ها دست و پنجه نرم 

کنند و وارد دوره استقالل شوند. 
وی با اشــاره به اختصــاص مبلغ 20 میلیون 
تومان برای دوره استقالل فرزندان مراکز شبه 
خانواده گفت: افزایش این مبلغ باید با حساب 
و کتاب باشد؛ آینده شغلی و زندگی اجتماعی 
آینده این فرزندان برای ما مهم است. در رابطه 
بــا ازدواج فرزندان مراکز شــبه خانواده نیز 
جهیزیه در اولویت قرار گرفته اســت. در این 

زمینه نباید پشت نوبتی داشته باشیم.

یارانهکودکانبیسرپرست
650هزارتومانشد
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قطعی ها و قحطی ها... 
 قطعی های عمدی اینترنت در سال 2019 که به دستور دولت ها 
صورت گرفته، ضرری 8 میلیارد دالری به اقتصاد دنیا وارد کرده 
است و البته انتظار می رود در ســال 2020 حتی شرایط بدتر نیز 

بشود. 
این روزها اینترنت بستر توسعه صنعت آی تی و پیشرفت کشورها در 
جهان اســت و هرگونه اختالل عمدی یا غیرعمدی در آن، می تواند 
خسارت هایی جبران ناپذیر به دنبال داشته باشد. در همین راستا کمپانی 
Top10VPN که تعداد زیادی از محققان اینترنت را گردهم آورده 
است، نگاهی به تبعات زیان بار خاموشی های اینترنت در جهان داشته 
و به این نتیجه رســیده اســت که قطعی های عمدی اینترنت در سال 
2019 که به دســتور دولت ها انجام شده، ضرری 8 میلیارد دالری به 
اقتصاد دنیا وارد کرده اســت. در این گزارش همچنین آمده است که 

انتظار می رود در سال 2020 حتی شرایط بدتر نیز بشود. 
 18هزار ساعت قطعی اینترنت

محققان کمپانی Top10VPN برای تهیه این گزارش، از اطالعات 
 The Internet Societyو همچنین Netblocks و داده هــای
استفاده کردند. پیشــتر، این 2 مؤسسه با همکاری یکدیگر از ابزاری 
به نــام Cost of Shutdown Tool )COST( رونمایی کردند 
تــا بتوانند هزینه خاموشــی های عمدی اینترنت را بهتر و ســریع تر 
اندازه گیــری کنند تا به این ترتیــب دولت ها را تحت تأثیر قرار دهند 
که به خاطر اقتصاد کشورشان هم که شده، این مسدودسازی را انجام 

ندهند. 
این گزارش مفصل نشــان از حدود 18هزار و 225 ســاعت قطعی و 
اختالل عمدی اینترنت در سرتاسر جهان در سال 2019 دارد و عنوان 
شده که این تعداد ساعات معادل 8/05 میلیارد دالر خسارت به اقتصاد 

جهان وارد کرده است. 
 خاورمیانه و آفریقای شمالی، متضررترین

در گزارش Top10VPN میزان خاموشــی های اینترنت در مناطق 
مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته و عنوان شده است که خاورمیانه 
و آفریقای شمالی، بزرگ ترین ضربه اقتصادی را از قطعی های عمدی 
اینترنت در ســال 2019 متحمل شده و سهمی 39درصدی از مجموع 
خســارت های اقتصاد جهان را به خــود اختصاص داده زیرا این رقم 

خسارت از 3میلیارد دالر نیز فراتر رفته است. 
پــس از این منطقه نیز منطقه جنوب صحرای آفریقا قرار دارد و 8/26 
از سهم زیان های اقتصادی قطعی عمدی اینترنت به این منطقه رسیده 
زیــرا ضرر اقتصادی این منطقه، 2/2میلیارد دالر اســت. این درحالی 
اســت که 21 درصد از مجموع خسارت های اقتصادی جهان به آسیا 

مربوط می شود. 
 عراق، صدرنشین خسارت های اقتصادی

این گزارش، کشورها را نیز به تفکیک مورد مطالعه قرار داده و یادآور 
شده اســت عراق، باالترین میزان خسارت ناشی از خاموشی عمدی 
اینترنت را داشته زیرا اقتصاد این کشور ضرری 2 میلیارد و 300 میلیون 
دالری متحمل شده است. عراق 263ساعت قطعی اینترنت عمدی در 
سال گذشته داشته است که بر روند زندگی 19میلیون کاربر اینترنت در 
این کشــور تأثیر گذاشت. گسترده ترین خاموشی های اینترنت مربوط 
به اکتبر سال گذشته و اعتراض مردم به بیکاری، فساد و نبود خدمات 

عمومی بود. 
گفتنی اســت ایران درگذشــته نامش در میان کشورهایی با خاموشی 
عمدی اینترنت قرار نداشت اما در ســال 2019 پسی از ناآرامی های 
آبان ماه با 240ساعت قطعی اینترنت و خسارت 611/7 میلیون دالری 

اقتصادی، اسم کشورمان در این لیست دیده می شود . 
 تأثیر بر تولید ناخالص داخلی كشورها

نیــز   The Global Network Initiative مؤسســه 
در گزارشــی میــزان تولید ناخالــص داخلی کشــورهای درگیر 
خاموشــی های عمدی اینترنت را مورد بررسی قرار داد و عنوان 
کرد: این گزارش نشــان می دهد که کشورهایی با ارتباط اینترنتی 
باال بــه ازای هــر روز قطع کامل همــه ســرویس های اینترنتی 
1/9درصــد از تولید ناخالص داخلی)GDP( خود را از دســت 
می دهند. میزان این خســارت در کشورهای متوسط، به ازای هر 
روز قطعی اینترنت یک درصد تولید ناخالص داخلی اســت و در 
کشــورهایی که از نظر اینترنت وضعیت چندان پیشرفته ای ندارند 
این میزان خســارت اقتصادی به4دهم درصــد از تولید ناخالص 
داخلی محدود می شــود. این گزارش همچنین اشــاره ای به سال 
2016 داشــته و یادآور شــده اســت اتیوپی، هند، برزیل، ترکیه، 
مراکش، پاکســتان، کنگو و عربستان سعودی در این سال بیشترین 

خســارت ناشی از قطعی عمدی اینترنت را داشتند. 

در دنیای پزشکی چه می گذرد؟
 محققان اســپانیایی برای نخستین بار ایمپلنت هایی را برای استفاده 
افــراد نابینا طراحی کردند که با اتصال مســتقیم به مغز زمینه را برای 
ایجــاد بینایی فراهم می کند. تولید چنین ایمپلنت جدیدی راه را برای 
بینایــی مجدد افراد کور فراهم می کند. به گــزارش دیجیاتو ایمپلنت 
مذکور به طور آزمایشی در ســر یک داوطلب نابینای اسپانیایی به نام 
برنادت گومز کار گذاشــته شده اســت. وی که از 15 سال پیش تا به 
امروز نابینا بوده است با استفاده از روش جدید مذکور توانسته خطوط 

سیاه رنگی را بر روی یک صفحه کاغذ سفید تشخیص دهد. 
البته باید توجه داشــت دســتیابی به این موفقیت 6 ماه بعد از نصب 
ایمپلنت های یادشــده و پس از انجــام آزمایش های مختلف صورت 
گرفته است. وی پس از آزمایش ها و تالش های بیشتر خواهد توانست 
برخی اشــکال هندسی دیگر را نیز که پیش از این به هیچ وجه امکان 

مشاهده آنها را نداشت، ببیند. 
■  ویروس خطرناک و کشــنده کرونا موجب شــد شرکت فاکسکان 
به عنوان تولیدکننده گوشی های آیفون، نیز به سمت تولید ماسک های 
بهداشــتی روی بیاورد. به گزارش ایســتگاه آی تی، شرکت فاکسکان 
که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گوشی های آیفون اپل در چین به 
شــمار می رود در اقدامی غیرمنتظره و غیرعادی اعالم کرده است که 
تحت تأثیر شیوع گسترده ویروس خطرناک و کشنده کرونا در چین و 
مناطق گسترده ای از جهان به سمت و سوی تولید ماسک های بهداشتی 
روی آورده است. این شرکت همچنین اعالم کرده است که می خواهد 
خط تولید قطعات الکترونیکی خود را که موقتا به دلیل شیوع ویروس 

کرونا تعطیل و متوقف اعالم کرده بود، دوباره از سر بگیرد. 
■ روبرت اشمرلینگ از دانشگاه هاروارد با گردآوری اطالعاتی از صد 
بیمارستان دریافت صدمات به ســر و گردن به دلیل استفاده از تلفن 
همراه، در طول 20 سال گذشته، بیش از 2 هزار و 500 نفر از مردم را 

راهی این بیمارستان ها کرده است. 
به گزارش ایسنا، یک آسیب مکانیکی مستقیم همچون انفجار باطری 
گوشــی تلفن همراه، 47 درصد موارد را شــامل می شــد در حالیکه 
جراحات مرتبط با اســتفاده از گوشی، 57 درصد مابقی را ایجاد کرده 
بود. آمار این آسیب های مرتبط با استفاده از تلفن همراه از سال 2007 
به بعد که گوشــی آیفون به بازار معرفی شــد به شدت افزایش یافته 
اســت. با این حال، گوشی تلفن همراه جذاب است؛ منبع دردسترس 

اطالعات، ارتباطات و مستندسازی است. 
برنامه های ســالمت قادرند افراد را به داشتن رفتار های سالم ترغیب 
کنند. همچنین GPS این گوشی ها به سالمت کودکان کمک می کند. 

FBI چگونه یکی از بزرگترین مجرمان 
دارک وب را شکار کرد؟

 پلیــس فدرال 
با در هکم  آمریکا 
الیه های  شکستن 
ســرویس  امنیتی 
TOR موفــق به 
یکی  دســتگیری 
معروفتریــن  از 

خالفکاران دارک وب شد اما آنچه فعاالن و حقوقدان ها را نگران کرده 
این است که سازمان های امنیتی نه تنها حاضر به افشای آسیب پذیری ها 
نیســتند بلکه از آن به عنوان یک سالح اســتفاده می کنند؛ سیاستی که 
امنیت کاربران عادی، روزنامه نگاران و دیگر فعالن را به خطر می اندازد. 
»اریــک مارکوس« یکی از معروف ترین تبهــکاران دنیای دارک وب 
بود که با راه انــدازی Freedom Hosting محفلی برای فروش 
موادمخدر، پولشــویی، رد و بدل کردن اطالعــات هک و میزبانی از 

تصاویر سوءاستفاده از کودکان ایجاد کرده بود. 
به گزارش دیجیاتو، این بازار ســیاه اینترنتی از دســترس موتورهای 
جســتجو خارج بوده و وبگردی در آن مســتلزم استفاده از مرورگری 
به نام تــور )Tor( بود که به لطف مســیریابی پیازی هویت، مکان و 
آدرس پروتکل کاربر را پنهان می ســازد. این مرورگر به منظور مخفی 
ســازی هویت کاربر داده ها را رمزنگاری کرده و بین رله های مختلف 
شبکه جابه جا می کند.  مارکوس به خیال خود پشت سد ایمن سرویس 
TOR پنهان شــده بود و دست کسی به او نمی رسید. در سال 2013 
 Freedom رد TOR اما ســازمان های امنیتی با نفوذ به مرورگــر
Hosting را در فرانســه زده و خود مارکوس را هم در ایرلند به دام 

انداختند تا در نهایت به 30 سال حبس محکوم شود. 

بدون مزاحم صدا ضبط کنید

TileRec  باریک تریــن و ســبک ترین دســتگاه ضبط  کننــده صــدای جهــان 
بــا بهره گیــری از سنســورهای هوشــمند، صداهــای مزاحــم را فیلتــر کــرده و صــدای 
ــران از  ــا بهتریــن کیفیــت ممکــن ضبــط می کنــد. امــروزه اغلــب کارب موردنظــر را ب

ــد.  ــتفاده می کنن ــدا اس ــط ص ــرای ضب ــمند ب ــای هوش تلفن ه
ــوده و در  ــت ب ــب بی کیفی ــراه اغل ــن هم ــا تلف ــده ب ــط ش ــدای ضب ــا ص  ام
از  را  مختلــف  افــراد  مکالمــات  نمی تــوان  ســهولت  بــه  مــوارد  برخــی 
ــط تخصصــی  یکدیگــر تفکیــک کــرد. از ســویی دیگــر اغلــب سیســتم های ضب

صــدا، بــا وجــود پیشــرفت های فناورانــه هنــوز بــا وزن ســبک طراحــی نشــده 
ــخت  ــیار س ــران بس ــرای کارب ــتی را ب ــا کوله پش ــف ی ــل آن در کی و حمل ونق
ــبک ترین  ATTO DIGITAL س ــی  ــکل کمپان ــن مش ــل ای ــرای ح ــد. ب می کن
ــران  ــا کارب ــط صــدا را طراحــی و ســاخته اســت ت ــن سیســتم ضب و باریک تری
بــدون هیــچ مشــکلی آن را در کیــف یــا جیــب خــود قــرار داده و محــاورات 
ــط  ــت و ضب ــن ثب ــت ممک ــن کیفی ــا بهتری ــود را ب ــر خ ــات موردنظ و مکالم

ــد.  کنن
بــه گــزارش ایــران آنالیــن، ایــن فنــاوری بــه کمــک سنســورهای هوشــمند صداهــای 
ــکوت در  ــی س ــای طوالن ــرده و در دوره ه ــایی ک ــدا را شناس ــط ص ــدوده ضب مح

ــود. ــف می ش ــک متوق ــور اتوماتی ــخنرانی ها به ط ــات و س جلس
ــری  ــن سیســتم جلوگی ــت( ای ــی )8 گیگابای ــر شــدن حافظــه داخل ــدام از پ ــن اق  ای

ــرد.  ــر می ب ــیاری باالت ــد بس ــا ح ــی آن را ت ــرده و کارای ک
ــر 1/5 ســاعت به طــور کامــل شــارژ  ــی براب ــری داخلــی ایــن سیســتم در زمان بات
شــده و بــرای اســتفاده در زمانــی برابــر 24 ســاعت آمــاده می شــود. باریک تریــن 
ــی  ــا قیمت ــده صــدای جهــان TileRec درحال حاضــر ب ــط  کنن و ســبک ترین ضب
می شــود.  پیش فــروش  اســتارتر  کیــک  ســایت  در  آمریــکا  دالر   45 برابــر 
پیش بینــی شــده اســت ایــن فنــاوری تــا مــاه مــارس 2020 بــه بازارهــای جهانــی 

عرضــه شــود. 

 تکنولوژی واقعیت افزوده یکی از جلوه های 
فناوری در دنیای مدرن است که برای قرار دادن 
اطالعات اعــم از صدا، تصویر و متن، بر روی 
جهانی اســت که برای ما قابل مشاهده است. 
واقعیــت افزوده یک تصویر از شــیوه تعاملی 

فیلم های مرد آهنین یا گزارش اقلیت است. 
واقعیت افزوده به یک نمای تعاملی با کاربر و از 
نظر فیزیکی زنده گفته می شود که عناصری را 
بــه دنیای واقعی پیرامون افراد اضافه می کند. از 
واقعیت افــزوده می توان در آموزش، بازی های 
کامپیوتــری و نرم افزار ها بهــره برد. عناصری 
که افزوده می شــوند توســط رایانه و با تجزیه 
و تحلیــل اطالعات کاربــر و به صورت صدا، 
 GPS ویدیو، تصاویر گرافیکی و یا داده های

ساخته می شوند. 
تفــاوت واقعیت افــزوده بــا واقعیت مجازی 
)virtual reality( بســیار مشــهود است. 
واقعیــت مجازی محیطی اســت که توســط 
کامپیوتر تولید شده اســت تا شما با آن تعامل 
داشته و حتی در آن حضور داشته باشید؛ اما در 
واقعیت افزوده )AR( به جای جایگزین کردن 
چیزی با دنیای واقعــی، عناصری را به  محیط 

پیرامون آن اضافه می کنیم. 
 هر آنچــه از تکنولــوژی واقعیت 

افزوده )AR( می دانیم
واقعیــت افزوده در دنیای امــروز به عنوان یک 
تکنولوژی متعلق به آینده معرفی می شــود، اما 
جالب است بدانید در سالیان گذشته  فرم هایی 
از آن در اطراف انســان ها وجود داشــته است. 
به عنوان مثال، در بسیاری از هواپیما های جنگنده 
که حتی به دهه 90 میالدی نیز تعلق داشــتند، 
پیام هایی نمایش داده می شد که محتویات آنها 
اطالعاتی را در مورد ارتفاع، جهت و ســرعت 
هواپیما در اختیار می گذاشــت. تنها چند سال 
بعد با اســتفاده از این پیام ها می شد اهدافی را 
که در زاویه دید قرار داشــتند، شناســایی کرد. 
در حال حاضر بیشترین رخ نمایی از تکنولوژی 
واقعیت افــزوده در زندگی مردم را می توان در 
اسمارت فون ها و تبلت ها مشاهده کرد. توسعه 
هولوگرام هــا یــک گام رو به جلــو در زمینه 
تکنولــوژی واقعیت افزوده اســت. هولوگرام 

می تواند در یک جمع، تصویری ســه بعدی از 
تمامی زوایا به نمایش درآورد. 

 دالیل اســتفاده از واقعیت افزوده در 
تبلیغات

دنیای مدرن، دنیای دیجیتال است. طبق گزارشی 
که از ســوی We Are Social منتشر شده 
است، تقریبا 3/8 میلیارد کاربر فعال اینترنت در 
سراســر جهان وجود دارد. این مسأله زمینه ی 
خوبی برای تبلیغات و بازاریابی ایجاد می کند. 
پس جای تعجب نیســت که بــازار تبلیغات 
دیجیتال پررونق است. در بخشی از این گزارش 
عنوان شده است که "انتظار می رود که در سال 
جــاری هزینه های تبلیغاتی دیجیتــال به 229 
میلیــارد دالر و در ســال 2020 به بالغ بر 335 

میلیارد دالر برسد. "
 ارتباط عاطفی با مشتریان

بی شــک آنچه که مشخص اســت این است 
کــه تبلیغات بــر پایه واقعیت مجازی بســیار 
چشم گیر هســتند و با جذابیت خاص خود به 
خوبی توجه مشتریان را جلب می کنند. به این 
ترتیــب بازاریابان می تواننــد ارتباط خاصی با 
مشتری هایشان ایجاد کنند. بر خالف تصاویر 
یا آگهی های سنتی، تبلیغات با AR تعاملی و در 

عین حال واقعی هستند. 
تصور کنید قرار اســت یک بیلبورد چشم نواز، 
فیلم تازه منتشر شــده ای را تبلیغ کند. حاال به 
جادویی که واقعیت افزوده می تواند انجام بدهد 
فکر کنید. تصورش را بکنید عابران پیاده بتوانند 
دوربین گوشــی خود را مقابل بیلبورد گرفته و 
تریلر فیلم را در صفحه گوشــی هوشمند خود 
تماشــا کنند! به نظر شــما کدام یک از این دو 
استراتژی )بلیلورد ساده یا یک آگهی تبلیغاتی 
واقعیت افزوده توجه مخاطب را بیشتر تحریک 

می کند؟ بدون شک تبلیغ واقعیت افزوده. (
تبلیغ واقعیت افزوده این حس را به مشــتریان 
القا می کند که در حال انجام یک بازی ویدئویی 
جذاب هستند. به این ترتیب می توانیم با ایجاد 
شدن ارتباط عاطفی با مشتریان، آنها را تشویق 

به خرید کنیم. 
  صرفه جویی در هزینه تبلیغات

هرچند تبلیغات دیجیتال با رشــدی سریع در 

حال تثبیت جایگاه خود در بین سایر روش های 
تبلیغات است، با این حال تبلیغات چاپی سنتی 
هنوز هم طرفداران خاص خودش را دارد. مانند 
تبلیغات مجله ای یا روزنامه ای. با این حال، قرار 
دادن تبلیغات در مجالت چاپی محبوب هنوز 
هم می تواند نســبتا گران باشد. درحالی که یک 
تبلیغ بر پایه ی AR می تواند برایتان به صرفه تر 

تمام شود. 
بــه طور کلی 2 نوع از واقعیــت افزوده وجود 
دارد: واقعیت افزوده مبتنی بر نشانگر و واقعیت 
افزوده مبتنی بر مکان. تبلیغات AR را می توان 
بــا هر یک از این 2 مــدل تولید کرد. تبلیغات 
AR مبتنی بر نشــانگر به یک نشــانگر )یعنی 
یک تصویــر هدف( نیاز دارد که مشــتریان با 
دوربین های تلفن هوشمندشــان آن را اسکن 
می کنند و محتوا مجازی بــرای آنها بارگذاری 
می شــود. تبلیغات AR مبتنی بر مکان به هیچ 
مارکری نیــاز ندارند )بنابراین نیازی به تصویر 
چاپی نیست(، زیرا محتوای مجازی را بر اساس 

مکان کاربر )با کمکGPS ( ایجاد می کند. 
راه اندازی یک کمپیــن تبلیغاتی AR معموال 
ارزان تر از گذاشتن یک آگهی چاپی در مجالت 
پرفروش است. عالوه بر این، می توان از برنامه 
AR مشابه در بسیاری از کمپین های دیگر هم 

استفاده کرد. 
 افزایش فروش

تبلیغات واقعیت افزوده تنها راه تبلیغ محصوالت 
یا خدمات نیســتند. AR راه های دیگری هم 
بــرای افزایش حجــم فروش بــه بازاریابان و 

تبلیغ کنندگان ارائه می کند: امتحان مجازی!
آگهی های متعــارف را در نظــر بگیرید؛ مثال 
تبلیــغ یک عینک آفتابی را تصور کنید، شــما 
عکس های زیبا از عینک ها را مشاهده می کنید، 
اما آیا می توانید مطمئن باشید که آنها اصال برای 
شما مناسب هستند یا نه؟ حال همین تبلیغ را به 
صورت واقعیت افزوده متصور شــوید. در این 
صورت شــما قادر خواهید بــود تا عینک های 
بســیاری را به صورت مجــازی روی صورت 
خود امتحان کنید و آن را که بیشتر دوست دارید 
انتخاب نمایید. نیازی به گفتن نیســت که این 
خاصیت فقط به عینک محدود نبوده و مشتری 

می تواند به صورت مجازی سایر اقالم پوشاکی 
و. . . را نیــز امتحان کنــد. مانند: کفش، لباس، 

جواهرات، ساعت و ... 
 آینده تکنولوژی واقعیت افزوده چه 

خواهد بود؟
مطمئنا اســمارت فون ها و تبلت ها، تنها بســتر 
توسعه واقعیت افزوده نخواهند بود. هدف نهایی 
واقعیت افزوده این است که مخاطب را هرچه 

طبیعی تر و راحت تر درون تصاویر غرق کند. 
اگر کلمــه »واقعیت مجــازی« را در اینترنت 
جســتجو کنید، با این تعریف مواجه خواهید 
شد: نمای فیزیکی زنده، مستقیم یا غیرمستقیم و 
معموالً در تعامل با کاربر، که عناصری را پیرامون 
دنیای واقعی افراد اضافه می کند. این عناصر بر 
اساس تولیدات کامپیوتری که از طریق دریافت 
و پردازش اطالعات کاربر توسط سنسورهای 
ورودی مانند صدا، ویدئو، تصاویر گرافیکی یا 
داده های GPS می باشــد ایجاد می شود. ساده 
شده این تعریف به این شکل خواهد بود؛ آنچه 
که بــه صورت فیزیکی در یــک مکان خاص 
وجود نداشــته اما به صورت مجازی از طریق 
موبایل و کامپیوتر شــما در همان مکان خاص 

قابل مشاهده است. 
 )Augmented Reality( واقعیت افزوده
در حال حاضــر به یک کلمــه کلیدی در جهان 
فناوری تبدیل شده است. با این حال، واقعیت 
افزوده فقط در مورد بازی ها نیست بلکه فراتر 
از بازی و ســرگرمی رفته و چشم انداز وسیعی 
در بسیاری از صنایع از جمله آموزش، سالمت 
و ساخت وســاز دارد. آنچه که موجب شده تا 
واقعیت مجازی مورد توجه کارشناسان بازاریابی 
قــرار گیــرد، ورود این تکنولــوژی به عرصه 
بازرایابی و تبلیغات اســت. روندهای بازاریابی 
در 2 ســال گذشته نشــان دهنده تمرکز و رشد 
تبلغیات دیجیتال به کمک واقعیت افزوده است. 
اینگونــه می توان گفت کــه واقعیت افزوده، 
تبلیغــات را تعاملی کرده و بــه بازاریابان و 
تبلیغ کنندگان اجازه می دهد که به روش های 
جدیــد با مشــتریان ارتبــاط برقــرار کنند. 
درحال حاضــر بســیاری از شــرکت ها این 

تکنولوژی پیشرفته را پذیرفته اند. 

استفاده از واقعیت افزوده در تبلیغات، برگ برنده شما!

تکنولوژیواقعیتافزودهچیست؟
)Augmented reality(
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تدارک هواداران الشرطه 
برای دیدار برابر استقالل

 هواداران تیم عراقی به دنبال حضور باشکوه در دیدار برابر استقالل 
در لیگ قهرمانان آسیا هستند. 

به گزارش ایســنا، در یکی از دیدارهای حساس مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آســیا، 2 تیم استقالل و الشرطه به مصاف هم خواهند رفت. 
این دیدار امروز به میزبانی الشرطه و در ورزشگاه فرانسوا حریری در 

اقلیم کردستان عراق برگزار خواهد شد. 
باشگاه الشــرطه اعالم کرد برای حضور گســترده هواداران الشرطه 
اتوبوس هایــی برای انتقال هواداران از بغداد بــه اربیل در نظر گرفته 

شده است. 
قرار بود که بازی در ورزشــگاه بزرگ بصره برگزار شود که به خاطر 

ناامنی و اعتراضاتی که در عراق وجود دارد مکان آن تغییر کرد. 
الشــرطه برای نخستین بار اســت که در لیگ قهرمانان آسیا به میدان 

می رود و پیش از این در AFC کاپ رقابت می کرد. 

کاوانی پیشنهاد بارسلونا را رد کرد!

 مهاجم اروگوئه ای پاری سن ژرمن با وجود آنکه با پیشنهاد باشگاه 
بارسلونا مواجه شد اما تصمیم گرفت که راهی این تیم نشود. 

به گزارش ایســنا، ادینسون کاوانی در فصل نقل وانتقاالت زمستانی تا 
آستانه جدایی از پاری سن ژرمن پیش رفت. روزنامه اکیپ مدعی شد 
که بارســلونا به کاوانی پیشــنهاد داد اما وی دوست داشت که راهی 
اتلتیکو مادرید شود و به همین خاطر پیشنهاد بارسلونا را نپذیرفت و 

ترجیح داد که راهی آبی اناری ها نشود. 

ستاره الهالل دیدار با شهرخودرو
 را از دست داد

 بازیکن کلیدی و تأثیرگذار الهالل به خاطر آسیب دیدگی دیدار برابر 
شهر خودرو را از دست داد. 

در یکی از دیدارهای حســاس هفته نخســت مرحلــه گروهی لیگ 
قهرمانان آســیا الهالل مدافع عنوان قهرمانی به مصاف شــهر خودرو 

خواهد رفت که نخستین حضور آسیایی خود را تجربه می کند. 
محمد الشلهوب بازیکن کلیدی و تأثیرگذار الهالل در تمرین این تیم 

مصدوم شد و نمی تواند در دیدار برابر شهرخودرو به میدان برود. 

پیروزی پر گل شارلوا با هت تریک رضایی

 شــارلوا با هت تریک مهاجم ایرانی اش توانســت زولته وارگم را 
شکســت دهد.  شارلوا در هفته بیســت و پنجم لیگ یک بلژیک به 

مصاف زولته وارگم رفت و 4 بر صفر مهمانش را شکست داد. 
کاوه رضایی که در ترکیب اصلی شــارلوا حضور داشت در این بازی 

خوش درخشید و 3 گل به ثمر رساند. 
شارلوا با 44 امتیاز در جایگاه چهارم قرار دارد. 

شکست غیرمنتظره یوونتوس در سری آ

 یوونتوس نتوانســت پیروزی اش را برابر ورونــا حفظ کند و از 
میزبانش در سری آ ایتالیا شکست خورد. 

به گزارش ایســنا، یوونتوس در هفته بیســت و سوم سری آ ایتالیا به 
مصاف ورونا رفت و 2 بر یک مغلوب میزبانش شد. 
یوونتوس با 54 امتیاز صدرنشین سری آ ایتالیا است. 

تساوی برایتون و واتفورد با بازی موثر 
جهانبخش

 برایتون در دیداری خانگی برابر واتفورد به تســاوی یک بر یک 
رسید. 

به گزارش ایسنا، در ادامه دیدارهای هفته جاری لیگ برتر انگلیس تیم 
برایتون که علیرضا جهانبخش را از دقیقه 73 در ترکیب خود داشــت 
برابر واتفورد به تســاوی یک بر یک رسید.  گل برایتون روی حرکت 
جهانبخش و پاس طولی وی به سمت دروازه برایتون و اشتباه مدافع 

حریف به ثمر رسید تا بازیکن ایرانی روی این گل مؤثر باشد. 

باشگاه استقالل: 
گل دوم پرسپولیس آفساید بود

 باشــگاه اســتقالل با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که نســبت به 
قضاوت بیژن حیدری در داربی اعتراض کرده است. 

متن این اطالعیه به شرح زیر است:
با توجه به اعتراض های به حق و ادامه دار هواداران استقالل به قضاوت 
دربی گذشته و پس از بررسی مجدد صحنه های مسابقه و مشورت با 
کارشناس های بی طرف، باشگاه استقالل اعتراض رسمی خود را به تیم 

داوری مسابقه اعالم و از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد. 
باشگاه اســتقالل روی گل دوم پرسپولیس به شدت معترض است و 
اعتقاد داد کــه گل دوم تیم رقیب در موقعیت کاماًل آفســاید به ثمر 

رسیده است. 

پاداش ۲00 میلیونی برای کمانداران 
مدال آور در المپیک

 کمان دارانی که موفق به کســب مدال در بازی های المپیک توکیو 
اعم از بخش انفرادی یا تیمی شوند از سوی فدراسیون 2 هزار یورو 
پای ســکو و پس از بازگشت نیز 200 میلیون تومان به عنوان پاداش 

پرداخت خواهد شد.
رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان با اعالم این مطلب به ایرنا گفت: 
به منظور افزایش انگیزه کمانداران ایــن پاداش جدا از پاداش تعیین 
شده از ســوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برای مدال آوران 

و قهرمانان المپیکی  است.
غالمرضا شعبانی بهار افزود:  کمان دارانی که در آخرین فرصت کسب 
سهمیه، یعنی مسابقات جام جهانی آلمان که اواخر خرداد ماه در سال 
99 برگزار می شود موفق به کسب سهمیه شوند درصورتی که سهمیه 
انفرادی باشد،  50 میلیون تومان و در صورتی که سهمیه تیمی باشد به 

هر یک از نفرات 60 میلیون تومان پاداش داده می شود.  

بازی فرعون کوچک در المپیک توکیو 

 ستاره لیورپول معروف به فرعون کوچک در المپیک 2020 توکیو 
تیم ملی امید مصر را همراهی خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال مصر توانسته است که جواز حضور 
در رقابت های المپیک توکیو را به دســت آورد. شوقی غریب مدیر 
امیدهــای مصر در یک برنامه تلویزیونــی خبر داد محمد صالح در 
المپیک توکیو برای مصر به میدان خواهد رفت و این موجب می شود 

تا این رقابت ها از جذابیت بیشتری هم برخوردار باشد.
صالح یکی از بهترین بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان است که در 

لیورپول عملکرد درخشانی از خود نشان داده است.

نمازخانه سیار در المپیک ۲0۲0

 یک شــرکت ژاپنی برای تســهیل نمازخواندن شرکت کنندگان 
المپیک 2020 توکیو اختراع جالبی را به بهره برداری رسانده است.

به گزارش  شبســتان، ژاپن با اقلیت مسلمان، با اندکی بیش از 105 
مسجد در این کشور، یک راه حل برای پیروان اسالم پیدا کرده است 
تا در بازی هــای المپیک 2020 توکیو به مراجعه کنندگان پیشــنهاد 

دهند.
عالوه بــر ایجــاد نمازخانه برای ورزشــکاران مســلمان در دهکده 
بازی ها، در اقدامــی جالب »نمازخانه روی چرخ ها« برای تســهیل 
شــرکت کنندگان و مســئوالنی که در مکان هــای دور از نمازخانه 

مرکزی قرار دارند، ایجاد شده است .
مســـجد ســـیار بـــا انتقـــال کامیون هـــا ایجـــاد مـــی شـــود کـــه 
ـــه یـــک منطقـــه پوشـــیده از 48 متـــر مربـــع  بـــرای برگـــزاری نمـــاز ب
ـــیر آب  ـــد ش ـــی مانن ـــر امکانات ـــه ه ـــون ب ـــد. کامی ـــترش می یاب گس

ـــت. ـــز اس ـــن الزم مجه ـــو گرفت ـــرای وض ب
مسجد سیار توسط شرکت Yasuharu Inoue ایجاد شده است. 
این شــرکت تقریبًا 2 ســال جلوتر از برگزاری بازی ها از نخســتین 
مسجد سیار رونمایی کرده بود که از 24 ژوئیه تا 9 اوت امسال مورد 

استفاده قرار گرفت.
اتاق 48 متر مربعی )515 فوت مربع( این کامیون ها که امکان 2 برابر 

شدن هم دارند، می تواند 50 نمازگزار را در خود جای دهد.

استانداری قهرمان داژبال بانوان 
 باشــگاه استانداری قهرمانی مسابقات داژبال بانوان استان را کسب 

کرد. 
این رقابت ها با حضور 31 تیم و با مشــارکت امور بانوان استانداری و 

باشگاه کارگران همدان برگزار شد. 
در پایان این پیکارها که 200 ورزشــکار در ســالن ورزشی کارگران 
همدان رقابت کردند، باشــگاه اســتانداری عنوان قهرمانی را به دست 
آورد و باشگاه های خضر و علوم پزشکی به طور مشترک با امتیاز برابر 
دوم شدند.  همچنین تیم باشگاه کارگران نیز برسکوی سوم این دوره 

از مسابقات قرار گرفت. 
داژبال )وسطی( یکی از رشته های زیر مجموعه فدراسیون ورزش های 

همگانی کشور است. 

قهرمانان پینگ پنگ بانوان همدان 
مشخص شدند

 قهرمانان مسابقات انتخابی پینگ پنگ انتخابی نونهاالن و خردساالن 
همدان با برگزاری یک دوره مسابقه مشخص شدند. 

در این پیکارهای و در رده سنی نونهاالن مارال فتاحی عنوان قهرمانی را 
کسب کرد، پرنیان سرکانیان دوم شد، آنیتا خضریان و مائده گل محمدی 

نیز به ترتیب سوم و چهارم شدند. 
مارال فتاحی، پرنیان سرکانیان، آنیتا خضریان به همراه نازنین مرتضایی 
به عنوان تیم منتخــب هوپس نونهاالن جواز حضــور در رقابت های 

منطقه ای قم را کسب کردند. 
همچنین مسابقات تنیس روی میز خردساالن همدان برگزار شد و مرسا 
رضایی عنوان قهرمانی را به دســت آورد و آنیتا مهری بر سکوی دوم 
ایستاد و سوما کاظمی و پرستش رحیمی هم به ترتیب مقام های سوم 

و چهارم را کسب کردند. 
این 4 پینگ پنگ باز برتر قرار است به مسابقات منطقه ای اعزام شوند. 

1

2

3

4

5

6

پیشخوان
وزیر ورزش وجوانان:

استان همدان از وضیعت خوبی در حوزه 
ورزشی برخودار است

 وزیر ورزش و جوانان در آئین افتتاح اســتخر شهید سلیمانی استان 
همدان اعالم کرد که استان در حوزه ورزش از ظرفیت خوبی برخوردار 

است.
مسعود سلطانی فر، که به مناسبت دهه فجر و برای افتتاح 6پروژه استانی 
به همدان آمدند، در مراسم افتتاح استخر اسدآباد گفت: استان همدان از 

ظرفیت خوبی در حوزه ورزشی برخوردار است و این استان به همت 
مدیر کل ورزش و جوانان ســرانه خوبی دارد.وی افزود: استان همدان 
قهرمانان خوبی در ســطح کشوری و بین اللملی دارد و امیدواریم که به 
تعداد آنها افزوده شود.سلطانی فر با تأکید بر ورزش وجوانان افزود: باعث 
افتخار است که این استان در حوزه ورزش بانوان در جایگاه خوبی قرار 
دارد و در یک سال ونیم گذشته پروژه های این استان 59درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته اند. وزیر ورزش وجوانان با اشاره به تحریم ها خاطرنشان 
کرد: کشور شرایط نامناسبی در حوزه اقتصاد و درآمد دارد؛ به طوری که 
مجموعه حاصل درآمدهای امســال حدود ده درصد از درآمدهای سال 

90 است و اعتبار و درآمد امسال یک دهم سال گذشته است.
وزیر ورزش وجوانان گفت: در نظرداشــتیم تا پایان سال 700 پروژه به 
بهره برداری برســد که با 294پروژه که در دهه فجر بهره برداری شــد، 
توانستیم700 پروژه را به بهره برداری برسانیم.سلطانی فر گفت: در نظر 
داریم با افزایش فضاهای ورزشی موجبات شادی و نشاط را درجامعه 
فراهم کنیم. وی با اشــاره به برنامه های در پیش رو این وزارت مطرح 
کرد: برنامه های ورزشی زیادی را پیش رو داریم، از جمله المپیک 2020 
که امید زیادی به درخشــش قهرمانان داریم تا با این افتخارات بتوانند 

ملت ایران را شاد کنند.

افتتاح استخر سرپوشیده 
شهید سلیمانی اسدآباد

 استخر سرپوشیده شــهید سلیمانی 
اسدآباد با حضور وزیر ورزش و جوانان 

افتتاح شد.
شــایان ذکر است این که استخر در سال 
88 به ابعاد هــزار و 291 و اعتباری بالغ 
بر 55 میلیارد ریال کلنگ زنی شده بود و 

امسال به بهره برداری رسید.
از امکانات این استخر می توان به رختکن، 
سرویس بهداشتی، دوش ، سونای خشک 

و جکوزی و اتاق مدیریت اشاره کرد.

افتتاح زمین چمن فوتبال 
اسدآباد

 زمین چمن مصنوعــی مینی فوتبال 
اسدآباد با حضور وزیر ورزش و جوانان 

به مناسبت دهه فجر افتتاح شد.
به همت دولت تدبیر و امید و با حضور 
ورزش و جوانان و مسئوالن استانی زمین 
چمن مصنوعی مینی فوتبال اسدآباد افتتاح 

شد.
این طرح به مساحت 1 هزار و 8 متر مربع 
و با اعتباری بالغ بر5 میلیارد و 500میلیون 
ریال از محل اعتبارات استانی در سال 97 
کلنگ زنی شــده و در دهه فجر سال 98 

بهره برداری شد.

افتتاح سالن ورزشی 
شهدای روستای سمین 

 ســالن ورزشی شــهدای روستای 
سمین با حضور وزیر ورزش و جوانان 

بهره برداری شد.
به همــت دولت تدبیر و امیــد و وزیر 
ورزش و جوانان در این ســفر با حضور 
استاندار و فرماندار بهار و مسئوالن استانی 
و مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان 
بهار سالن ورزشی شهدا روستای سمین 

را افتتاح کردند.
این پروژه که از ســال 90 به وســعت 
969 متر مربع و اعتبــار ده میلیارد ریال 
کلنگ زنی شده بود در دهه فجرسال 98به 

بهره برداری رسید.

دعوت بانوان کماندار 
همدان به اردوی تیم ملی

 2 بانوی کماندار همــدان به اردوی 
تیم ملی تیروکمان رشته کامپوند دعوت 
شدند. در مسابقات انتخابی تیم ملی تیر و 
کمان که به میزبانی تهران برگزار شد، تینا 
صالحی پور در رده سنی نوجوانان در این 
مسابقات سوم شد و مهدیس مسعودی 
در رده سنی نونهاالن دوم شد و هر دو به 

اردوی تیم ملی دعوت شدند.

مسابقات دارت 
در تویسرکان

 مسلبقات دارت بانوان شاغل ادارات 
به مناسبت دهه فجر در تویسرکان برگزار 

شد.
هیــأت ورزش همگانــی تویســرکان 
رقابت های دارت بانوان شاغل ادارات این 
شهرســتان را برگزار کرد. این مسابقات 
به منظور توسعه ورزش همگانی در بین 
بانوان در سالن قائم شهرستان تویسرکان 
و با حضــور فرمانــداری، ادارات بنیاد 
شــهید، مرکز بهداشت، بهزیستی، جهاد 
کشاورزی، کتابخانه و ورزش و جوانان 
برگزار شد. بنیاد شهید، مرکز بهداشت و 

کتابخانه عناوین برتر را کسب کردند.

مسابقات والیبال 
دهه فجر در بهار 

 به مناســبت ایام ا... دهه مبارک فجر 
سالگرد  گرامیداشت  والیبال  مســابقات 
پیروزی انقالب در سالن امیرالمؤمنین)ع( 

بهار برگزار شد.
همزمــان با ایــام ا... دهه مبــارک فجر 
سالگرد  گرامیداشت  والیبال  مســابقات 
پیروزی انقالب اسالمی با حضور 6 تیم 

در سالن امیر المؤمنین بهار برگزار شد.
آموزش وپرورش  رقابت ها  این  پایان  در 
به مقام نخست دست یافت و آموزشگاه 
امام مهدی)عج( و علیگلی به ترتیب دوم 

و سوم شدند.

سليمان رحيمی «

   مســابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان 
استان به مناســبت دهه مبارکه فجر در خانه 
کشتی همدان برگزار شــد، در این رقابت ها 
106 کشــتی گیر نوجوان از شهرهای همدان، 
اســدآباد،  بهار،  تویســرکان،  نهاوند، مالیر، 
فامنیــن و کبودراهنگ حضور داشــتند که با 
انجام 146 مسابقه در 4 دور به میزبانی سالن 
غیراســتاندارد خانه کشتی همدان با یکدیگر 

سرشاخ و نفرات برتر معرفی شدند.
کشتی گیران نوجوان با شور و حرارت خاصی 
به مصاف هم رفتند و بــرای حضور در تیم 
اســتان و شــرکت در قهرمانی کشور تالش 

کردند.
متأســفانه به غیر از چند کشتی این مسابقات 
چنگــی بــه دل نزد و نشــان داد کــه برای 
بارورکردن کشــتی در استان باید بیش از این 
تالش کرد تا بتوانیم در قهرمانی کشور حرفی 

برای گفتن داشته باشیم.
در ایــن رقابت ها که به مــدت 2 روز در 11 
وزن برگزار شد غیبت حمیدرضا یاری رئیس 
هیأت کشتی استان و داریوش چلوئیان رئیس 
کمیته داوران کشــتی چشــم گیر بود به ویژه 
یاری که در طول یک ســال گذشته در تمامی 

مسابقات کشتی حضوری ثابت داشت.
محمدسلطانی از قهرمانان اسبق کشتی استان 
و سرمربی کشــتی نوجوانان استان در سالن 
حضور داشت و به دقت کشتی ها را زیر نظر 

داشت تا بهترین ها را به اردو دعوت کند.
برخی ناهماهنگی ها نیز در سالن چشم گیر بود 
که نمونه آن دخالت سرپرســت مسابقات در 
بازبینی فیلم کشتی ها که حتی به بحث و جدل 
با یکی از داوران انجامید که این خوشــایند 

ورزش پهلوانی کشتی نبود.

خانه کشــتی همــدان هر چند مهد کشــتی 
شهرستان همدان است اما محل مناسبی برای 
مسابقات نیســت که باید اداره کل ورزش و 
جوانان و هیأت کشتی، سالن مناسبی را برای 
مسابقات در نظر بگیرند هر چند اجازه سنگین 
سالن موجب شده تا هیأت شهرستان همدان 
از خانه کشتی برای مســابقات استفاده کند. 
همدان نیاز به یک خانه کشتی مدرن و درخور 
نام همدان دارد که آرزوی دست نیافتنی برای 

اهالی کشتی شده است.
علی محمد مالمیر سرمربی تیم کشتی جوانان 
استان نیز در سالن حضور داشت و از نزدیک 

کشتی ها را رصد کرد.
عبدالرضــا رضایــی رئیــس هیأت کشــتی 
شهرستان همدان نیز از حاضران مسابقات بود.

محمد سلطان ســرمربی تیم کشتی نوجوانان 
اســتان در حاشــیه این رقابت ها به خبرنگار 
ما گفت: نفرات نخســت و دوم مسابقات به 
اضافه تنی چند از کشــتی گیران مستعد را به 
اردوی آماده ســازی دعــوت خواهیم کرد تا 
کشــتی گیران که به هر دلیل در این رقابت ها 
نتوانستند توانایی خود را نشان دهند در اردو 
یک شانس مجدد خواهند داشت تا توان خود 

را نشان دهند.
وی افزود: پس از 2 هفته اردو نفرات منتخب 
به مســابقات کشوری که 17 و 18 اسفند ماه 
در مشــهد مقدس برگزار خواهد شــد اعزام 

می شوند.
ســلطانی گفت: اواخر هفته اردویی خواهیم 
داشت و در تالش هستیم تا شروع مسابقات 
کشــور چند مســابقه تدارکاتی داشته باشیم 
ضمن اینکه کشتی استان از رشد 30 درصدی 

در چند ماه گذشته برخوردار بوده است.
در پایان ایــن رقابت ها نفرات برتر اوزان 11 

گانه معرفی شدند:
45 کیلوگرم: 1-محمدحسام حاصلی)همدان( 
2-امیرعلــی شــعبانی)همدان( 3- ابوالفضل 

سوری راد)تویسرکان( و رضا محبی )بهار( 
)مالیر(  کیلوگــرم: 1-آریــن رضایــی   48
2-محمدامیــن رجبی )همــدان( 3-محراب 

پرویزی )نهاوند(
51 کیلوگرم: 1-سینا زندی )مالیر( 2-محمد 
قاســمیان  )تویســرکان( 3-امیررضا  قربانی 

)اسدآباد( و محمدمهدی اسدی )بهار(
55 کیلوگــرم: 1-امیرحســین عبــدی راد 
)همدان( 2-احمدرضــا جهانگیری )نهاوند( 
3-فرشــید مرسلی )اسدآباد( و محمد زارعی 

)همدان(
60 کیلوگرم: 1-امیرعباس دارابی)نهاوند( 2- 
میالد باقری)همدان( 3-احسان محمدظاهری 

)تویسرکان( و محمدامین درخشان )همدان(
صادقی)بهــار(  1-مهــدی  کیلوگــرم:   65
3-ابوالفضل  ورمزیار)همــدان(  2-محمــد 
عظیمی جم  امیرحسین  و  چهاردولی)نهاوند( 

)همدان(
71 کیلوگرم: 1-علی رضایی)همدان( 2-عباس 
زندی)مالیر( 3-امیرحســین فتحی)همدان( و 

امیرمحمد عبدالملکی)تویسرکان(
دارابی)نهاوند(  1-ابوالفضــل  کیلوگرم:   80
2-رضا احمدی)همــدان( 3- دانیال بیات و 

ابوالفضل شهبازی)مالیر(
92کیلوگــرم: 1-ســهیل جاودانی)همدان( 
2- علــی غفاری)مالیر( 3-امیرمحمد مرادی 

)اسدآباد( و امیرمحمد زارعی )همدان(
1-محمدمهــدی  کیلوگــرم:   110
زنگنه)تویسرکان( 2- بهروز مهرپویان)نهاوند( 
و  )مالیــر(  شــاهمرادی  3-امیرمهــدی 

محمدحسین حسینی )همدان(

کشتیگیراننوجواناناستان
درهمدانسرشاخشدند

پاس در بابلسر 
متوقف شد

 هفتــه هجدهم رقابت های لیگ دســته 
دوم قهرمانی باشگاه های کشور جام آزادگان 
روز گذشته با انجام 9 بازی دنبال شد که در 
یکی از این دیدارها تیم فوتبال پاس همدان 

در بابلسر میهمان شهدای این شهر بود.
پاســی ها که رقابت شانه به شانه ای با چوکا 
برای صدرنشــینی دارند، در ایــن دیدار با 
چهره ای تهاجمی قدم به میدان گذاشــتند و 
از همان دقایق نخســت دروازه تیم شهدای 

بابلسر را هدف قرار دادند.
بازی در میان وزش شــدید باد و باران آغاز 
شــد و پاس از همان دقایق نخســت نبض 
بازی را در دســت داشت و هنوز دقایقی از 
بازی نگذشته بود که پاس در یک موقعیت 
خطرناک روی دروازه میزبان ظاهر شد که با 
واکنش خوب سنگربان بابلسر به اوت رفت.

در ایــن دیدار که عارف اکبری مهاجم پاس 
مقابل همشــهریانش بازی می کرد، به شدت 
تشویق شــد. پاســی ها هر لحظه به شدت 
حمــالت خود افزودنــد و در دقیقه 20 در 
درون محوطه جریمه توپ به دســتان مدافع 
بابلسر خورد که در میان تعجب همگان داور 

اعتقادی به پنالتی نداشت.
پس از این صحنه رضا کاشفی، هافبک دونده 
پاس با شوتی سرکش دروازه شهدای بابلسر 

را هــدف قرار داد که بــا اختالف ناچیزی 
راهی اوت شــد. باد جهت این توپ را به 

بیرون هدایت کرد.
تیم میزبان که زیر فشــار حمالت پاس بود 
در دقیقه 30 نفس کشید و در موقعیت گل 
قرار گرفت که صابــری، دروازه بان پاس با 

واکنشی عالی آن را دفع کرد.
در ادامه بــازی و به دنبــال اعتراض بهمن 
طهماســبی، کمک مربی پاس، داور وی را با 
کارت قرمز از نیمکت پاس اخراج کرد. در 
دقیقه 35 بازی بار دیگر بابلسری ها مرتکب 
خطای پنالی شدند که این بار نیز داور خطای 
مدافع میزبان را به روی عارف اکبری پنالتی 
تشــخیص نداد و به ادامه بازی فرمان داد تا 

نیمه اول بدون گل، مساوی تمام شود.
با شــروع نیمه دوم پاس بر شدت حمالت 
خود افزود و در دقیقه 55 مسعود رمضانی، 
مهاجــم گلــزن و آماده پاس قفــل دروازه 

حریف را باز کرد.
در یــک ضدحمله حمید حیــدری توپ 
را پشــت مدافعان بابلســری ارسال کرد و 
رمضانی را در موقعیــت گلزنی قرار داد و 
مســعود رمضانی نیز توپ را به تور دروازه 

دوخت و پاس پیش افتاد.
پــس از این گل، تیم میزبان برای جبران گل 
خورده بر شــدت حمالت خــود افزود اما 
راه به جایی نبرد. در دقیقه 80 بازی مســعود 
رمضانی می توانست پیروزی پاس را قطعی 
کند که فرصت تک به تک را ازدســت داد. 

پس از این موقعیت تیم بابلسر در دقیقه 90 
موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند و پاس 
پیروزی را ازدســت بدهد. حتی پس از این 
گل پاس تا یک قدمی باخت نیز پیش رفت 
اما بخت با این تیم یار بود و ضربه ســنگین 
تیم میزبان را تیرک دروازه مانع از گل شدن 
شد و ســرانجام پاس با کسب یک امتیاز به 

خانه بازگشت.
در دیگر دیدارها چوکای صدرنشــین 2 بر 
یک مس شهر بابک را شکست داد و با 35 
امتیاز صدرنشین شد و با پاس اختالفش را 

به 5 امتیاز افزایش داد.
ملی حفــاری مقابل شــهرداری بندرعباس 
نیز یک بر یک شــدند. ایران جوان بوشهر 
و شــهرداری ماهشهر مقابل حریفان خود با 
یک گل به برتری رسیدند. بعثت کرمانشاه 2 
بر یک نفت امیدیه را شکست داد و بوکان و 

نفت وگاز بدون گل مساوی کردند.
در گروه نخســت نیــز اســتقالل مالثانی 
صدرنشــین رقابت ها با یــک گل مغلوب 
مس کرمان شد و خیبر و آواالن یک بر یک 

مساوی شدند.
پس از گذشــت 18 هفته از رقابت ها چوکا 
با 35 امتیاز صدرنشــین است و پاس با 30 
امتیاز دوم است. شهرداری ماهشهر با 26 و 
سردار بوکان و ایران جوان بوشهر نیز با 25 

امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتند.
در انتهای جدول نیز بعثت کرمانشاه و نفت 

امیدیه قرار دارند.
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واکسن آنفوالنزای ایرانی تجاری سازی 
می شود/ صرفه جویی ارزی باال

 این واکسن پس از دریافت مجوزها و تأییدیه ها شهریورماه سال 
آینده به بازار وارد می شود. 

مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان از ورود واکسن آنفوالنزای ایرانی 
بــه بازار خبر داد و گفت: ما پس از 10 ســال توانســتیم دانش فنی 
واکسن آنفوالنزای ایرانی را به دست آوریم و آن را به تولید برسانیم. 
بــه گزارش مهر، اســماعیل صابرفر با بیان اینکه تمــام تأییدیه ها و 
مجوزهای تولید واکسن آنفلوآنزا دریافت شده است، خاطرنشان کرد: 
تولیدکنندگان این واکســن در کشور فرانسه، آلمان، بلژیک، امریکا، 
ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی هستند؛ درحال حاضر در کشور از نمونه های 

خارجی استفاده می شود. 

نخستین عکس ماهواره سیاره یاب اروپا 
ثبت شد

 ماهواره ســیاره یاب سازمان فضایی اروپا برای نخستین بار از یک 
ستاره عکس گرفت. البته این عکس به عمد تار ثبت شده تا دقیق تر 
 )CHEOPS( باشد. ماهواره سیاره یاب جدید سازمان فضایی اروپا
برای نخســتین بار از ستاره ای عکس گرفته است. به گزارش مهر، این 
ماهواره برای رصد ســیاره های خارج از منظومه شمســی در دسامبر 
2019 به فضا پرتاب و هفته گذشــته پوشش دوربین آن برداشته شد. 
اکنون نیز ماهواره مذکور تصویربرداری از ستاره های دوردست را برای 
رصد نشانه هایی از سیاراتی که دورشان مدار می زند، آغاز کرده است. 
ویلی بنز استاد ستاره شناسی در دانشگاه برن و محقق ارشد این پژوهش 

می گوید: نخستین تصاویری که روی نمایشگر ظاهر می شدند .

شناسایی۳ اختالل برای شکست پرتاب 
آزمایشی کپسول بوئینگ

 تحقیقات اولیه درباره آزمایش شکســت خورده پرتاب کپسول 
استارالینر به فضا حاکی از 3 اختالل در این عملیات است. 

 100-CST به گزارش ایسنا، 7 هفته پس از آنکه کپسول استارالینر
در مأموریت ارسال به ایستگاه فضایی بین المللی شکست خورد، ناسا 
و مقامات بوئینگ نتایج اولیه تحقیقات درباره دالیل این شکست را 

اعالم کردند. 
این کپسول بدون سرنشــین در 20 دسامبر 2019 به سمت ایستگاه 
فضایی بین المللی پرتاب شــد. هدف آن بود کــه مأموریت مذکور 
توانایی فضاپیما بــرای انتقال ایمن فضانوردان به ایســتگاه فضایی 

بین المللی و بازگرداندن آنها را نشان دهد.

گسترده ترین حمله سایبری به 
زیرساخت های کشور دفع شد

 روز گذشــته گسترده ترین حمله ســایبری تجربه شده در تاریخ 
ایران علیه زیرساخت های کشــور توسط هکرها اتفاق افتاد که دفع 
شــد.  معاون وزیر ارتباطات گفت در توییتر نوشت: هکرهای اجاره ای 
گســترده ترین حمله تجربه شده در تاریخ ایران را علیه زیرساخت های 
کشــور اجرا کردند. حمید فتاحی گفت: ایــن هکرها میلیون ها مبدأ و 
میلیون ها مقصد را هدف گرفتند و با حمله SYN FLOOD با نرخ 
180 میلیون PPS به دنبال اختالل سراسری در شبکه اینترنت هستند. 
فتاحی تصریح کرد: این حمله دفع شده و هکرها به دیوار می خورند. به 
گزارش مهر، روز گذشته حمله سایبری به گیت وی بین الملل زیرساخت 

ارتباطی کشور موجب بروز اختالل در دسترسی به اینترنت شد. 

نوکیا خدمات صوتی مبتنی 
بر Wi-Fi ارائه می دهد

 برخی گوشی های نوکیا از این پس خدماتی موسوم به صوت از طریق  
Wi-Fiارائه می دهند که به کاربران امکان می دهند تا به طور مستقیم با یک 
گوشی یا تلفن ثابت دیگر با استفاده وای فای تماس بگیرند. به گزارش 
ایسنا، گلوبال سازنده گوشــی های نوکیا از ارائه خدمات جدید صدا از 
طریق Wi-Fi یا Vo Wi-Fi خبر داده که با فعال کردن آن تماس گرفتن 
Wi- با سایر کاربران گوشــی های هوشمند یا تلفن های ثابت از طریق
Fi تسهیل می شود. این خدمات از طریق برخی اپراتورها در کشورهای 
مختلف در دسترس قرار گرفته است. از جمله گوشی های نوکیا که چنین 
قابلیتی دارند می توان به نوکیا 9 پیورویو، نوکیا 8 سیروکو، نوکیا 8/1،  نوکیا 

7/2، نوکیا 7 پالس، نوکیا 6/1پالس و نوکیا 6/1 اشاره کرد. 

فعاالن توریسم ۸ کشور در نمایشگاه 
گردشگری ایران حاضر می شوند

میزبانی ۲ منظوره در بازار 
گردشگری

 همــدان در یک قدمی ســیزدهمین نمایشــگاه 
بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی 
صنایع دســتی است که قرار برگزاری آن از 23 تا 26 
بهمن ماه در نمایشگاه بین المللی تهران مشخص شده 
است. اهداف مهم این نمایشگاه عبارتند از: »معرفی 
به توریست های داخلی«،  ناشناخته های گردشگری 
»پالس مثبت از بازار گردشگری ایران به آژانس های 
خارجی توریســت فرست در 8 کشــور اروپایی و 
آســیایی درباره امنیت ایــران« و »معرفی ابعاد بازار 
گردشگری به خارجی ها و آشنایی فعاالن گردشگری 
داخلی با نحوه کار فعاالن حوزه گردشگری در سایر 

کشورها« که در طی اجرای آن دنبال می شود. 
پویــا محمودیــان، معــاون صنایع دســتی وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری گفت: 
سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشگری امسال 
با یــک تفاوت برگزار خواهد شــد کــه آن ادغام 
سی وسومین نمایشگاه ملی صنایع دستی با سیزدهمین 
نمایشــگاه بین المللی گردشگری است که به دستور 
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
این گونــه اجرا خواهد شــد. این نمایشــگاه از 23 
بهمن ماه آغــاز و تا 26 همین ماه ادامه دارد که طبق 
برنامه ریزی انجام شــده لوح 4 شــهر جهانی و برند 
گردشگری ایران که توسط صنعتگران صنایع دستی 
ساخته شــده اســت، در این نمایشــگاه رونمایی 
میراث فرهنگی،  معاون گردشگری وزارت  می شود. 
صنایع دســتی و گردشگری عنوان کرد: 985 شرکت 
داخلی و 43 شرکت خصوصی از طرف 5 کشور و 
عالوه بر آن 18 نمایندگی از طرف 13 کشور خارجی 
دیگر در این نمایشــگاه شــرکت خواهند کرد. ولی 
تیموری گفت: یکی از اهداف این نمایشگاه توسعه 
گردشگری داخلی اســت؛ زیرا با این کار می توانیم 
موجب توســعه گردشگری بین المللی در کشور نیز 
شویم. این نمایشگاه به صورت استان محور برگزار 
می شود که در هریک از غرفه های مربوط به استان ها 
با لباس محلی از بازدیدکنندگان اســتقبال می کنند و 
صنایع دســتی خود را به نمایش می گذارند تا با این 
روش بتوانند گردشگران را برای سفر به استان خود 

ترغیب کنند. 
وی تصریــح کرد: ما نمی خواهیــم بگوییم که همه 
چیز گل و بلبل اســت، بلکه همه کشورها از جمله 
ایران از ویروس کرونا متأثر شــده اند؛ اما متأســفانه 
کشور ما 10تا12اتفاق ناگوار را نیز پشت سر گذاشته 
اســت و در همین راســتا نیز بازار گردشــگری ما 
تحــت تأثیر قرار گرفته اســت. تورهای ورودی به 
ایران صددرصد سفرهای خود را لغو نکردند، بلکه 
ســفر به ایران را به زمان دیگر موکول کرده اند. این 
نمایشــگاه بیشــتر به دلیل افزایش سفرهای داخلی 
اســت که نوع شــرکت کننده های آن نیز به شکلی 
است که پس از معرفی استان های مختلف مردم آن 
استان را به عنوان مقصد هدف خود قرار دهند. وی 
درباره برند گردشگری تأکید کرد: این برند از روی 
ســایر برندها کپی برداری نشده است، بلکه با توجه 
به مطالعات علمی انجام شــده و برند گردشــگری 
شکل گرفته است. در واقع در برند ملی گردشگری 
کشــور تمام صاحب نظران علمی و فرهنگی کشور 
روی آن بحــث کرده و با تجمیع نظرات آنها به این 
برند دست یافته ایم. بنابراین نمی توان گفت این برند 
از روی برند جشــنواره فیلم فجر کپی شــده است. 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی 
و جهانگردی افزود: نمایشگاه بین المللی گردشگری 
و نمایشــگاه ملی صنایع دستی 13 سالن دارد که در 
آن 9 کشور شامل ترکیه، مالزی، اندونزی، افغانستان، 
سوئیس، ویتنام، چین، روســیه و پاکستان در قالب 
شرکت های خصوصی یا نمایندگی در این نمایشگاه 
شرکت خواهند کرد. در این نمایشگاه 390 شرکت 
صنایع دستی، 75 شرکت دیجیتال گردشگری، 148 
آژانــس، 72 هتل، 124 بوم گردی و 165 شــرکت 

حمل ونقل حضور دارند.

یک همدانی در سرزمین کفر
ابوعطا «

 دیشــب خوابی عجیب دیدم، در خواب تبدیل به آدم دیگری 
شده بودم و خیلی احســاس موفقیت داشتم، سوار بر خودرویی 
طویل و ســیاه رنگ کــه در آن انواع و اقســام امکانات رفاهی و 
اطعمه و اشــربه وجود داشت، داشــتم خیابان های پر از رنگ و 
نور شــهر را تماشــا می کردم و نمی دانم چطور بود که خیابان ها 
آســفالتی تمیز و بدون چاله چوله داشــت، غرق در این فکر بودم 
کــه چقدر نهضت آســفالت شــهرداری موفقیت آمیــز بوده و ما 
هی بیخود گیــر دادیم به این بندگان خــدا، که راننده خودروی 
الکچری ام گفت: »قربان رسیدیم منزلتان«، اینجای خواب نزدیک 
بود از تعجب شــاخ در بیاورم چون خانــه ای به هیبت یک کاخ 
سفید مقابلم ظاهرشده بود، پیاده شدم و دیدم از ورودی خانه که 
کمی تاریک بود تا یکی از اتاق ها، ردیفی از شــمع چیده شده و 
تمام مســیر به گل های سرخ پرپر شده مزین است، در عوالم رؤیا 
حس می کردم یک جای کار می لنگد اما راســتش تجاهل العارف 
کردم و گفتم: »به درک که خواب اســت حاال یک بار شانس در 
خانه ما را زده و قرار شــده حالی ببریم به کســی چه مربوط«، با 
این حال افکارم حتی در خواب هم رهایم نمی کرد، داشــتم فکر 
می کــردم حاال با این خانه قصر مانند چقدر برایم مالیات می برند؟ 
نکند مشــمول طرح »از کجا آورده ای؟« شــوم، اگر سراغم بیایند 
چطــور قانون را دور بزنم که اثبات کنم این خانه را با وام »طرح 

ملی مســکن« خریده ام؟! نکند یارانه ام را قطع کنند؟ 
در همین افکار بودم که به ورودی اتاق رســیدم، چشمتان روز بد 
نبیند، خدا هیچ مســلمانی را گرفتار ُخطوات شیطان نکند، دور از 
جان شما، با عرض معذرت، من خود به چشم خویشتن دیدم که 
پری روی در آینه مشغول مشــاطه جمال بود، راستش در خواب 
گشــت ارشاد درونم به خودم گیر داد اما شیطان رجیم در گوشم 

زمزمه می کرد «.
 با این حال نمی دانم چرا مرتبًا صحنه های دادگاه شــهردار سابق 
تهران از مقابل چشــمم می گذشــت، خالصه ما گیر ندادیم شما 
هــم گیر ندهید، خواب که اســتنطاق ندارد برادر من، به ســمت 
تخــت رفتم و چند باری باال و پایین پریدم و لحاف ابریشــمین 
را روی خود کشــیدم و از نرمی تخت حســابی کیفور شــدم که 
ناگهان بوی بســیار بدی مشــامم را آزرد، رو به آن خانوم خیلی 
زیبا و وجیه کــردم و گفتم مادام جان! اگر اشــتباهی رخ نداده، 
لطــف بفرمایید پنجره ای را باز کنید کــه این بوی بد عیش ما را 
منقص نکند، چشــمتان روز بد نبیند وقتی خانوم از پشت آینه به 
ســمتم برگشت چنان نگاه خشــمناکی به من کرد که تنم لرزید و 
به یک بــاره رگباری از کلمات نامفهوم بر ســرم باریدن گرفت که 
فقط 2 کلمه »جانی« و »پوپ« را از آن فهمیدم، خانوم به ســمت 
آشــپزخانه رفت و در همان حال من از کلمه »پوپ« یاد »پی پی« 
افتــادم و لحاف را کنار زدم و چشــم شــما روز بــد نبیند دیدم 
هیچ تپه دریده و ندیده ای باقــی نمانده، به بخت کج خود لعنت 
فرســتادم که سناریونویس ذهنم حتی نمی تواند دمی ما را به حال 
خــود بگذارد و یک پایان خوش و غیرمســتراحی برای فیلم نامه 
خوابم بنویســد، گالب به روتون، با لباس هایی به غایت بویناک 
و به گند کشــیده از تختخواب بیرون آمــدم و به یک باره در آینه 
چشــمم به خودم افتاد، یا للعجب این که »جانی دپ« است، دیگر 
پایان کار دســتم آمد، اگر من »جانی دپ« شده ام یعنی آن بانوی 
محترمه همســر پنجم »جانی« یعنی بنده سرکار خانم مکرمه »آمبر 
هرد« است، یک لحظه تمام ســکانس های مرتبط با دوستعلی خان 
در ســریال »دایی جان ناپلئون« و بالیی که عزیزالســلطنه بر سر 
او آورد از مقابل چشــمانم گذشــت، خانوم با چاقویی بزرگ از 
آشپرخانه بیرون آمد و من دیگر رسمًا داشتم خودم را می زدم که 

از این کابوس کوفتی بیدار شوم.
 بااین حــال به هــر بدبختی بود چند کلمه انگلیســی که در ذهنم 
مانــده بود را با لکنت تکرار  کردم،... »نو ، نو، میســیز ِهرد، پلیذ، 
آیــم نات جانی، آی اَم ایرانی، زن و بچــه دار، به امامزاده عبدا... 
قســم َمه اشــتباهی آمدم میانه ای ویالن مانده ... وان دقیقه پلیذ«، 
خالصه کنم که در آن احواالت که برای بقای نفس و نسل تالش 
می کردم با خدا عهد بســتم و نذر و نیازی کردم و حتما کار خود 
خدا بود که سرانجام خیس عرق از خواب بیدار شدم، خدا رحم 
کرد، االن هم که نیمه شــب است بیدار نشســتم و اینها را نوشتم 
که به شــما هم توصیه کنم همیشه حتی در خواب مسائل اخالقی 
را رعایــت کنید، حتی در عالم رویا هــم اینجور جاها نرید، فردا 
دســت زن و بچه را می گیرم و مــی روم نذر خودم را ادا می کنم، 

خدایا شکرت، خدایا غلط کردم. 

■ دوبيتی باباطاهر 
زشورانگيزی چرخ و فلک بی                                   که دایم چشم بختم پر نمک بی
دمادم دود آهم تا سما بی                                          پياپی سيل اشکم تا سمک بی

■ حدیث:
امام علی)ع(:

هرگاه بنده ای بخواهد چيزی بخواند و یا کاری انجام دهد و بسم الّل الرحمن الرحيم 
بگوید در کارش برکت داده می شود.
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مریم مقدم «

 بررسی نواقصی در مراحل پیش فروش بلیت 
قطار 

 احیای زیرســاخت های تبادل گردشگر در 
مسیر ریلی بین همدان و مقاصد سفری

 راه اندازی قطارهای گردشــگری نوروز به 
مقصد پایتخت و بالعکس

 هماهنگی و همراهی تأسیســات گردشگری 
استان همدان برای جذب گردشگر

 از همــدان به تهران با ریــل باس تورهای 
2روزه نوروز تعریف می شود 

 تورهای همدان مشهد دوطرفه اجرا می شود 
این موارد از جمله موضوعــات مهمی بود که در 
نشســت بین دفاتر خدمات مسافرتی استان همدان 
و مدیرکل راه آهن غرب کشــور با حضور معاون 

گردشگری در نشستی مطرح شد. 
در سال های گذشــته پس از فعال شدن مسیر ریلی 
همدان، تورهای گردشگری به مقاصد تعریف شده 
متقاضی بسیاری دارد و این بازار پویای گردشگری 
موجب شــده اســت برنامه ریزان ســفر برای ارائه 
راهکارهای تأثیرگذارتر بیشــتر پای کار باشند. این 
روزهــا که پیش فروش بلیت قطار بــرای نوروز از 
مهمترین فعالیت های فعاالن گردشــگری در دفاتر 
خدمات مسافرتی فرصتی پیش آورد تا انجمن صنفی 
دفاتر با متولیان گردشگری استان در میراث فرهنگی 

و راه آهن جلسه مشترکی را برگزار کنند. 
بر اســاس گفته های مدیرکل راه آهن همدان که در 
گفت وگوهــای پیش از این بــا همدان پیام مطرح 
کــرده اســت، بالغ بر 3 هــزار میلیــارد تومان از 
سرمایه های ملی به شــکل زیرساخت های راه آهن 
در اختیار مردم اســتان همدان قرار گرفته است که 
اگر این ســرمایه کالن هرچه زودتر به ســوددهی 
کامل و واقعی برســد، قاعدتًا باید اقتصاد و سایر 

زیرساخت های اجتماعی استان را متحول نماید. 
مســتندات موجود می گوید، شــبکه ریلی راه آهن 
کشورمان حداقل 0/5 قرن دیرتر به همدان رسیده 
اســت و وجود راه آهــن برای اتصال این اســتان 
پراســتعداد به شــبکه تولید و تبدیل و اشتغال و 
ارزش افزایی در کشــور بســیار ضروری و الزامی 

است. 
سیدســعید ابراهیم نــژاد افــزود: درحال حاضــر 
ســاعت های رفت و برگشــت قطــار از همدان 

به مشــهد تغییرات مطلوبی داشــته است و حاال 
همدانی ها می توانند همه روزه ســاعت 18 راهی 
مشهد شــوند و بالعکس ساعت 16 نیز این مقصد 

را ترک کنند. 
ابراهیم نژاد در این ارتبــاط بارها از دفاتر خدمات 
مسافرتی بارها استان دعوت کرده است تا با شرایط 
بســیار ســاده ای اقدام به برقــراری چارتر دائمی 
ریل باس و قراردادهای ساالنه با راه آهن جمهوری 
اســالمی برای جابه جایی مســافران و گردشگران 
ایرانی و خارجی داشــته باشــند و در همین حال 
هیچ محدودیتی نیز برای برقراری قطار مســافری 
در این مســیر وجود ندارد به ویژه اینکه قطارهای 
گردشگری بین همدان و تهران بهترین فرصت هم 
برای توســعه گردشگری استان و هم رونق اقتصاد 

ریلی در استان می باشد. 
به گفتــه مدیــرکل راه آهن غرب کشــور، وجود 
عــده زیــادی دانشــجو در همدان که بــه تهران 
رفت وآمد می کنند و همچنین تورهای گردشگری 
ویژه دانش آمــوزان و خانواده ها بــرای دیدن آثار 
تاریخــی و فرهنگــی در تهران زمینه مســاعدی 
برای ســرمایه گذاری در این حوزه و ایجاد چارتر 

ریل باس فراهم ساخته است. 
ابراهیم نــژاد همچنیــن اظهار کرد: برای توســعه 
ایســتگاه راه آهن همدان و رفاه حال مسافران قطار 
6 هکتار زمین در جوار ترمینال مسافری اتوبوس ها 
در همدان تملک شده و کارهای مربوط به جانمایی 
و طراحی یک ســاختمان بزرگ و شــکیل با تمام 

امکانات رفاهی و تفریحی در حال انجام اســت و 
در همین حال بودجه اولیه طرح ایستگاه مسافری 
راه آهن همدان از محل اعتبارات ملی تأمین شــده 

است. 
معاون گردشــگری همدان در این نشست گفت: 
یکی از بخش های مهم سیستم حمل ونقل در اغلب 
شــهرها و اســتان ها که نقش زیربنایی و غیرقابل 
انکاری در توسعه پایدار و عرصه های گوناگون ایفا 

می کند، حمل ونقل ریلی است. 
علی خاکسار گفت: این سیستم به دلیل مزایای نسبی 
که در مقایسه با دیگر بخش های حمل ونقلی مانند 
جاده ای، هوایی و دریایی دارد، سهم خاصی را در 
بخــش حمل ونقل به خود اختصاص داده اســت؛ 
به گونه ای که در بیشــتر شهرها و استان های مترقی 
در عرصه هــای اقتصادی، راه آهن یک مکانیســم 
مهم و کارآمد در زمینه حمل ونقل درون شــهری و 

برون شهری محسوب می شود. 
 نقــش تعیین كننــده دفاتــر خدمات 

مسافرتی در توسعه صنعت گردشگری
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی همدان 
در این نشست گفت: آژانس های مسافرتی به عنوان 
واسطه گردشگری نقش مهمی را در توسعه صنعت 

گردشگری ایفا می کنند. 
مرادی گفت: باید با پای کار آمدن خدمات رسانان 
گردشــگری در همدان اتحاد بین آنها برای معرفی 
ظرفیت های همدان رقم خورد با همکاری فعاالن و 
مدیران گردشگری به ایجاد زیرساخت های مناسب 

گردشگری و ایجاد تسهیالت پرداخته و راه را برای 
ورود گردشگران هموار کرد. 

وی اظهار کرد: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری 
وظیفه دارند تا با فراهم کردن زمینه ارتباطی با دفاتر 
خدمات مســافرتی و جهانگردی داخل و خارج از 
کشــور و با ایجاد تعامل و ارتباط بیشتر در راستای 
جذب گردشگران فعالیت کنند و حاال راه آهن برای 
گردشــگری همدان یک فرصت اســت.  وی بیان 
کرد: دفاتر خدمات مســافرتی به عنوان واسطه میان 
عرضه کننــده و متقاضی نقــش پررنگی در صنعت 
گردشــگری ایفا می کننــد و می تواننــد با تعریف 
تورهای گردشگری از مشــهد به مقصد همدان در 

جذب گردشگر اتفاقی متمایز را رقم زنند. 
گفتنی اســت، راه آهن در همدان نیز در زمان های 
گذشته فرازوفرودهایی داشت و بعد گذشت بیش 
از 13 سال، باألخره در تیرماه 96 امکان بهره برداری 

فراهم شد. 
بنابراین با توجه به موقعیت اســتراتژیکی همدان 
در منطقه، گســترش و پیشرفت سیستم حمل ونقل 
ریلی نقش به سزایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و زیست محیطی خواهد داشــت؛ اما در سال های 
گذشــته همواره این زیرســاخت درگیر مشکالت 
متعددی ازجمله بحث انتقال ایستگاه، عدم تکمیل 
زیرســاخت ها همچون راه دسترســی و خدمات 
حمل ونقل درون شهری برای رســیدن به ایستگاه 
بوده اســت؛ که امیدواریم ایــن موارد یکی پس از 

دیگری حل و فصل شوند. 

در نشست هم اندیشی دفاتر مسافرتی و مدیر راه آهن مطرح شد 

رونقسفرهایریلیبههمدان
■ آژانس های مسافرتی مشهدی ها را به سفر به همدان با قطار ترغيب کنند

ارسال پیام ها 
و اطالعیه های 
مشوق سفر

 »گاهی اوقات برخی پیام ها و اطالع رسانی های 
نامناســب موجب تأثیر نامطلوب در ســفر مردم 
می شود. به عنوان مثال ڪاز سفرهای غیرضروری 
پرهیز کنیدڪ یکی از پیام هایی است که می توان 
به شــکل بهتری آن را منتقل کرد؛ زمان انتقال این 
پیام به مردم اعالم می کنیم تصور گردشــگران این 
است که نباید سفر بروند درصورتی که پیام را باید 
به گونه ای تنظیم و تعریف کرد که ســفر هدفمند 
و برنامه ریــزی انجام شــود نه اینکه مردم ســفر 
نروند.« معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی با عنوان این مطلب 
گفت : »با توجه به نقش ســفر در نشاط اجتماعی 
نباید مردم را از سفر محروم کرد بلکه باید سفرها 
را هدایت کرد تا با یک برنامه ریزی مناســب مردم 

به سفر بروند.«
وی با بیان اینکه در نوروز 98 شاهد وقوع سیل در 
برخی استان ها بودیم که به اشتباه پیام هایی از سوی 

برخی دستگاه ها به مردم اطالع رسانی می شد که از 
سفر خودداری کنند، ادامه داد: 

تیموری در ادامه با اشاره به فعالیت سامانه 09629 
گفــت: »در این ســامانه گزارش هــای مختلفی از 
ســوی گردشگران به دست ما می رسد که بخشی از 
این گزارش ها شــکایات هم دربرمی گیرد؛ ازاین رو 
پیشنهاد من این است که به منظور سرعت بخشیدن 
برای پاســخ به شــکایات احتمالی گردشــگران و 
مسافران از هر دستگاه عضو ستاد یک نفر به عنوان 
مسئول رسیدگی به شکایات تعیین و معرفی شود.«

سامانه ملی 09629
مدیرعامــل کانــون جهان گــردی و اتومبیل رانی 
جمهوری اسالمی ایران گفت: »کانون جهان گردی 
و اتومبیل رانی به عنوان یکی از شــرکت های تابعه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  وزارت 
در حوزه گردشــگری و سفر فعالیت های مستمری 
دارد که به عنوان نمونه یکی از مهم ترین فعالیت های 
این کانون سامانه 09629 است که امروز  پس از 11 
سال از شکل گیری این سامانه شاهد این هستیم که 
به خوبی این سامانه توانسته است نیازهای مرتبط با 

یک گردشگر را پاسخ دهد.«
حســین اربابی با عنوان اینکه در این ســامانه تمام 
نیازهایی که یک گردشــگر احتیاج دارد در اختیار 

او قرار می گیرد، اضافه کرد: »مخاطبان ســازمانی، 
دستگاه های خدمات رسان و مردم 3 گروه مخاطب 

اصلی در این سامانه هستند.«
وی ادامه داد: »درمجموع در ســالجاری 146هزار 
و 774 تماس از ابتدای ســال تا پایان دی ماه 98 با 
این سامانه داشــته ایم که نشان دهنده افزایش حجم 
تماس هاســت و نشــان دهنده اعتماد مردم به این 

سامانه است.«
مدیرعامل کانون جهان گردی و اتومبیل رانی با اشاره 
به اینکه فعالیت این ســامانه به صورت شبانه روزی 
است و تالش بر این بوده که در حوزه گردشگری 
تمام اطالعات آن را به روز کنیم. افزود: »از استان ها 
درخواست کردیم که تابلوهای اطالع رسانی مربوط 
به این ســامانه را افزایش دهند و در هر استان 50 

تابلو به منظور معرفی این سامانه نصب شوند.«
وی در ادامه بیان کرد: »در نوروز 99 سعی کرده ایم 
این سامانه را تقویت کنیم و با هماهنگی شهرداری 
تهــران در بنرهای تبلیغاتی 09629 بیشــتر نمایان 

خواهد شد.«
اربابــی در بخش دیگــری از صحبت های خود به 
سایت گردشگری ویزیت ایران اشاره کرد و گفت: 
»این ســایت به دستور دکتر علی اصغر مونسان وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راه اندازی 

شــده و قصد داریم تمام کنشــگران حوزه سفر و 
گردشــگری از طریق این ســایت حضور دائمی و 

فعال داشته باشند.«
 سفر ایمن با بستن كمربند ایمنی

معاون اجتماعی پلیس راهور نیز در این نشست در 
سخنانی با اشــاره به اهمیت ایمنی در سفر گفت: 
»یکــی از مواردی که به ایمنی ســفر کمک می کند 
بستن کمربند ایمنی است زیرا بررسی حوادث نشان 
می دهد افرادی که در ایــن حوادث فوت کرده اند، 

کمربند ایمنی نبسته بودند.«
عین ا... جهانی افزود: »آمارها نشان می دهد تعدادی 
از تصادف هــا به دلیل خســتگی و خواب آلودگی 
اســت ازاین رو درخواســت پلیس راهور ناجا از 
دســتگاه های برگزارکننده تور و سفر این است که 
از رانندگانی اســتفاده کنند که اســتراحت الزم را 

انجام داده باشند.«
وی با بیــان اینکه رانندگان و گردشــگران برای 
اطالع رســانی از وضعیت راه ها می توانند با تلفن 
کــرد:  بگیرند، خاطرنشــان  تمــاس   88255555
»رعایت ســرعت مطمئنه، رعایت فاصله قانونی، 
در اختیار داشــتن تجهیزات الزم و رعایت قوانین 
راهنمایــی و رانندگی می تواند به برگزاری ســفر 

ایمن کمک کند.«


