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تعیین تکلیف داوطلبان 
با قوانین نانوشته همدان

 1- شــاید از نظر بسیاری آنچه در این 
دوره از انتخابــات برای مردم اهمیت دارد 
و مهم است، برنامه های اقتصادی داوطلبان 
انتخابات باشــد که البته با توجه به شرایط 
کشور این موضوع بسیار مهم است و باید 
داوطلبان در این زمینه برنامه داشته و برنامه 
خود را برای شــرایط تحریمی و شــرایط 

غیرتحریمی در حوزه اقتصاد ارائه کنند.
اما این موضوع کلی است و در تمام ایران 
و شــاید جهان اقتصاد اهمیــت یافته و در 

اولویت است...

یادداشت
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طبقه متوسط توسعه 
سیاسی و انتخابات

 طبقه متوسط نقشی برجسته در توسعه 
سیاسی و فرایندهای انتخاباتی دارد. از نگاه 
بسیاری از صاحب نظران مسائل سیاسی و 
اجتماعی، هر زمان طبقه متوسط ضعیف و 
الغر شــده، روند توسعه سیاسی کند شده 
و به محاق رفته  اســت. جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان نظامی مردم ســاالر در زمره 
کشورهایی است که نرخ مشارکت باالیی را 
در انتخابات گذشته تجربه کرده است. این 
مسأله به نوعی نشانه باال بودن میزان تعهد 

سیاسی مردم ایران ...
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تعیین تکلیف داوطلبان 
با قوانین نانوشته همدان

 1- شــاید از نظر بســیاری آنچه در ایــن دوره از انتخابات برای 
مردم اهمیت دارد و مهم است، برنامه های اقتصادی داوطلبان انتخابات 
باشد که البته با توجه به شرایط کشور این موضوع بسیار مهم است و 
باید داوطلبان در این زمینه برنامه داشته و برنامه خود را برای شرایط 

تحریمی و شرایط غیرتحریمی در حوزه اقتصاد ارائه کنند. 
اما این موضوع کلی است و در تمام ایران و شاید جهان اقتصاد اهمیت 
یافته و در اولویت اســت پس نگاه بعدی در اولویت ها متوجه مسائل 

استانی است. 
۲- استان همدان، اســتانی در حال توسعه است که زمانی با سرعت 
در این مسیر پیش می رود و زمانی سرعت توسعه آن چندان مطلوب 

نیست. 
در کنار این اولویت های توســعه در استان با هر دولتی تغییر می کند، 
زمانی فرهنگ و فعالیت های فرهنگی بین المللی، زمانی گردشگری و 
زمانی کشاورزی و توسعه آموزش عالی در اولویت محورهای توسعه 
اســتان تعریف می شود و این موجب رشدهای ناموزون در هر بخش 

می شود. 
3- تا پیش از این توســعه اســتان چندان برنامه محور و مستند نبوده 
است و معموال همه از توسعه سخن می گفته اند و هر اقدامی حرکتی 

توسعه ای محسوب می شده است. 
اما با تدوین ســند توسعه اســتان و رونمایی از آن اکنون هر بخشی 
می داند در توســعه به دنبال چیســت و باید به کجا برســد و به گفته 

مسئوالن سعی شده توسعه متوازن استان در دستور کار باشد. 
البته برای قضاوت درباره این نوع عملکرد توسعه ای، باید منتظر بود و 
گزارش ها و راستی آزمایی های آنها را توسط رسانه های مستقل مشاهده 

کرد. 
4-  اما جدای از مباحث توســعه که پرداختن به آنها توسط داوطلبان 
از مطالبات مردم است و انتظار بر ارائه برنامه در این زمینه از داوطلبان 
است، موضوع مهم و اولویت دار در استان برای داوطلبان تعیین تکلیف 
با قوانین نانوشته استان است که در عمل باالتر از قوانین رسمی کشور 

قرار گرفته و این قوانین را به حاشیه برده و ساری و جاری است. 
بســیار درباره این قوانین و اجرای آنها در استان، رسانه ها و مسئوالن 
ســخن گفته اند و از این دو قانونی در کشــور نالیده اند و از اینکه در 
اســتان قوانین دیگری بر قوانین رسمی کشــور ارجحیت یافته ابراز 

نگرانی شده است هرچند این اقدامات دردی را دوا نمی کند. 
5- در تمام ایران برگزاری جشــنواره های هنری و فرهنگی با استناد 
به قوانین کشور برگزار می شود و هیچ آسیبی هم به دنبال ندارد اما در 
همدان جشنواره هایی که نشــاط آفرینی آنها از شاخص قانونی استان 
باالتر باشد باید از همدان بروند و در همدان دیگر اجازه اجرا نخواهند 

داشت. 
در عرصه موسیقی، نوازندگان زن در قانون مجاز به فعالیت هستند اما 
در همدان با محدودیت هایی مواجه می شــوند و کنسرت ها از عددی 

در بازه ای زمانی، نباید بیشتر شوند. 
اینها مواردی در عرصه فرهنگ است درحالی که در دیگر حوزه ها هم 

وضعیت اعمال قانون استان قابل رصد است. 
6- در حوزه تولید ســختگیری ها به حدی اســت که بومی ها معموال 
از اســتان فراری داده می شوند تا ســرمایه ای در استان نداشته باشند 
و پژوهش ها و تحقیقات برای حل این مشــکل هم تاکنون بی نتیجه 

بوده است. 
این نوع اعمال قانون در عرصه تولید به تنگ نظری در اســتان مشهور 
شــده که اجازه نمی دهد تولیدات مهم در اســتان شکل بگیرد یا اگر 
شکل گرفت متولی و ســرمایه گذار آن در استان آسایش و راحتی را 

تجربه کنند. 
7- موارد بسیاری از اعمال قوانین نانوشته با فشارهای معلوم و نامعلوم 
در استان وجود دارد که توسعه متوازن را دور از دسترس نشان می دهد. 
اکنون در زمان انتخابات بهترین فرصت برای تعیین تکلیف داوطلبانی 
کــه بالقوه نماینده آینده مردم هســتند با این قوانین اســت، آنها باید 
بگویند در فشــارها قوانین رسمی را برای اجرا انتخاب می کنند یا تن 
به قوانین اختصاصی استان که در مواقعی حتی مخالف قانون اساسی 

است، خواهند داد.
پاسخ به این سؤال روشن خواهد کرد که با انتخاب هر داوطلب آسمان 

استان به چه میزان کوتاه تر یا بلندتر خواهد شد. 

امام جمعه همدان:
زمینه حضور مردم در انتخابات فراهم شود

 متولیان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی مکلف به فراهم کردن زمینه 
حضور حداکثری مردم در انتخابات هستند زیرا میزان مشارکت بیانگر اعتماد به مسئوالن 

آن منطقه است. 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان در ستاد انتخابات استان همدان با بیان 
این مطلب افزود: معتقدیم که نظام و حکومت اسالمی با حضور مردم پیش می رود و این 

موضوع یک واقعیت غیرقابل انکار است. 

امام جمعه همدان با بیان اینکه در نظام اســالمی حضور مردم در پیشــبرد اهداف مؤثر 
اســت ادامه داد: هر جا مردم حاضر شــده و حمایت کردند آرمان های الهی محقق شد و 
هر جا مردم کنار کشیدند حتی پیغمبرانی همچون ابراهیم خلیل  ... نیز نتوانست حکومت 

تشکیل دهند. 
حجت االســالم حبیب ا... شــعبانی موثقی تأکید کرد: حضور مردم ما در انتخابات موجب 

انسجام و وحدت شده همچنین مؤلفه قدرت و امنیت را افزایش می دهد. 
وی گفت: حضور مردم در انتخابات ربطی به جناح سیاسی ندارد زیرا در 40 سال گذشته 

قدرت بین جناح ها دست به دست شده و در این بین مشارکت بسیار با اهمیت است. 
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه شــهر همدان افزود: رأی هر فرد فارغ از تفکر 

سیاسی و جناحی حق الناس است و باید این حق به خوبی صیانت شود. 
حجت االســالم شــعبانی موثقی گفت: در فضای انتخابات خیلی ها دنبال منافع هستند و 
خیلی ها هم قصد خدمت دارند در این بین بخشــی از فضای رقابت انتخابات به ســمت 
تخریب، توهین و ســیاه نمایی می رود با این وجود نباید برای دنیای دیگران آخرتمان را 
از بین ببریم.  وی اظهار کرد: با وجود اینکه اختالف سلیقه جریان های سیاسی قابل انکار 
نیســت اما همه ما در یک جبهه هستیم و باید بدانیم که دشمنان این ملت بین طرفدار و 

منتقد شورای نگهبان یا مذاکره تفکیک نمی کند. 
اســتان همدان با 10 شهرســتان و 7 حوزه انتخابیه اصلی در ۹ کرسی در مجلس شورای 

اسالمی است. 

مرکز پژوهش ها در انتخابات مجلس از 
هیچ فهرست انتخاباتی حمايت نمی کند

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در بیانیه ای اعالم کرد: 
ایــن مرکز در انتخابات پیش رو از هیچ فهرســت انتخاباتی یا فردی 

حمایت نمی کند. 
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، در بیانیه روز 
یکشــنبه این مرکز درباره انتشار فهرست کاندیداهای مورد حمایت 
کارشناسان این مرکز آمده است: در پاسخ به گمانه زنی ها و سواالت 
دریافتی از رســانه ها ضمن بیــان نکات زیر اعالم مــی دارد مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اســالمی در انتخابات پیش رو از هیچ 

فهرست انتخاباتی یا فردی حمایت نمی کند. 
این بیانیه افزود: مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی از زمان 
تأســیس تاکنون تالش کرده اســت تا به دور از نگاه های سیاسی و 
جناح بندی های معمول به ویژه در زمان کارزارهای انتخاباتی، تنها بر 
مبنای نظر کارشناســی و علمی، عمــل کند که این رویه مورد تأکید 

عموم کارشناسان این مرکز بوده است. 
مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرد: انتشــار هر فهرست و اسمی 
به نام مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی و یا با تأیید فرد یا 
افرادی از این مرکز یا منتسب به این مرکز خالف واقع بوده و ماهیت 

استناد و تأیید ندارد. 

مجلس يازدهم 
موانع ازدواج آسان جوانان را بردارد 

مهدی ناصرنژاد  «

  قرار اســت با انتخابــات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اسالمی تغییرات مهمی در جامعه اسالمی کشورمان اتفاق بیفتد و 
نمایندگان مجلس یازدهم به پشتوانه آرای مردم بسیاری مشکالت 
جامعه از جمله گره های کوری که در سر راه ازدواج آسان و بدون 

دغدغه برای جوان های کشورمان وجود دارد، باز کنند.
جامعه امروز ایران با مشــکالت و معضالت فراوانی دســت به 
گریبان اســت و مردم آنچنان غرق در این مشــکالت شده اند که 
از مســیرهای درســت زندگی و تصمیم گیری های تکاملی برای 
ادامه حیات خود و فرزندان خود منحرف شــده اند. در بحبوحه 
مشــکالت از جملــه تنگناهای اقتصادی که بر خانواده ها ســایه 
انداخته اســت، بســیاری از آداب و رســوم و فرهنگ ایرانی نیز 
قربانی می شــود و داریم شــیر بی یال و دم و شکمی می شویم که 
هویت ایرانی را به مخاطره می اندازد. یکی از ســنت های شیرین و 
انسان ساز و حیات آفرین انسان مسلمان ایرانی، ازدواج به موقع و 
تشکیل خانواده به امید پیشرفت و شکل گیری زندگی آباد و امن 
است که این روزها و در این سال و ماه دچار بالتکلیفی و خروج 

از اولویت های اصلی خانواده ها و جوان های ایرانی شده است.
ــران  ــاری پس ــی اجب ــی و بی میل ــه بالتکلیف ــن عارض اصلی تری
ــاال  ــا ب ــواده همان ــرای تشــکیل خان ــی ب ــران جــوان ایران و دخت
ــر و روی  ــر س ــری ب ــرد پی ــتن گ ــن ازدواج و نشس ــن س رفت
تحصیل کرده هــای  و  رشــید  و  نجیــب  پســران  و  دختــران 
ــر بســیاری  ــد ب ــه خــودی خــود مزی ــه ب ــا اســت ک ــه م جامع
ــکل ازدواج  ــه مش ــت ک ــن اس ــت ای ــت! واقعی ــا اس از علت ه
ــرپناه  ــتغال و س ــأله اش ــط مس ــط و فق ــا فق ــگام جوان ه به هن
نیســت و به وجــود آمــدن تشــریفات عجیــب و غریــب و 
گران قیمــت و تقلیــدی به نــام مراســم عروســی، خیلــی از 
جوان هــا را از ازدواج گریــزان کــرده اســت. امــروز هزینه هــای 
مــن درآوردی و کمرشــکن بــرای میهمانــی عروســی و مخــارج 
آرایــش و لبــاس عــروس و عکاســی و ارکســتر اگــر بیشــتر از 
ــروس  ــه ع ــن جهیزی ــرای تأمی ــی ب ــرمایه اصل ــت مایه و س دس
نباشــد، کمتــر از آن هــم نیســت و پــول و هزینــه ای کــه بــرای 
ــد  چنیــن عادت هــای غلــط و بیهــوده صــرف می شــود، می توان
موجــودی اصلــی بــرای خریــد یــک خانــه و یــا وســائل بســیار 

ــد. ــن نمای ــی ایجــاد شــغل را تأمی ضــروری زندگــی و حت
چنانچه نامزدهای نمایندگی برای مجلس یازدهم، ایده و راهکار 
و اراده ای برای وضع قوانین مغفول در مجلس با هدف تســهیل 
در امر ازدواج جوان هــا و نجات جامعه از روند کاهش جمعیت 
و انقراض نســل داشته باشــند، می تواند به دنبال خود بسیاری از 
مشکالت اجتماعی جامعه ایران را به تدریج از سر راه پیشرفت و 

سربلندی کشورمان بردارد.
آیا در بین خیل داوطلبان نمایندگی مجلس یازدهم در گســتره 
کشــورمان که این رویه ها با شــعارهای جور واجور نظرها را 
به خود مشــغول می کنند، هستند کســانی که به فکر مشکالت 
اساســی جامعه ایران باشــند و این درد مزمن و غده ناسور را 

کنند. درمان 
برای ۹ حوزه نمایندگی استان همدان، 185 داوطلب با هم رقابت 
دارند که 65 نفر آنان مختص حوزه مشترک شهرستان های همدان 
و فامنین اســت و ۲ نماینده در همدان و فامنین و در مجموع 11 

نماینده در سطح استان انتخاب می شوند.

1- عبور از ائتالف توسط اصولگرایان در همدان سرعت یافته است. 
گویا احزاب اصولگرای استان در حال معرفی کاندیداهای اختصاصی 
هستند. گفتنی است عالوه بر این 7 تشکل اصولگرای استان نیز لیست 

مشترکی ارائه داده اند.
۲- تالش برای انصراف برخی داوطلبان اصولگرای اســتان آغاز شده 
است. گویا این تالش ها از سوی مسئوالن ائتالف اصلی اصولگرایان 
در حال انجام اســت. گفتنی اســت کثرت کاندیداهــا و تأثیر آن بر 

انتخابات دلیلی بر این اقدامات است
3- شــرط گذاری برای انصراف توسط داوطلبان در انتخابات همدان 
قابل تأمل اســت. گویا یکی از داوطلبان شرط انصراف خود و میدان 
دادن بــه جوانان را انصراف کاندیدای ائتالف اصلی اصولگرایان قرار 
داده اســت. گفتنی است بیشتر این شروط برای انصراف ندادن مطرح 

می شود. 
4-  سهمیه بندی بنزین بر تبلیغات انتخاباتی اثرگذار بوده است. گویا 
این مهم در ســفر نکردن چهره های ملی برای حمایت از داوطلبان به 
اســتان نمود داشته است. گفتنی است در انتخابات های گذشته استان 
همدان از مهمترین محل ها برای اعالم مواضع فعاالن سیاسی کشوری 

بود.
5- برخــی داوطلبان همچنان در مرحله اقناع فامیل برای رأی به خود 
مانده اند. گویا این داوطلبــان اولویت جذب را رأی طایفه و فامیل و 
آشنا قرار داده اند. گفتنی اســت رقابت های طایفه ای تأثیر چندانی در 

انتخابات استان همدان ندارد.

غزل اسالمي «

 مدیرکل امــور اقتصادي و دارایی اســتان 
همدان در نشســت خبري روز گذشته درباره 
فســاد اداري در همــدان، دلیل صادرنشــدن 
مجوزهاي یک ســاعته، نتیجه بررسي پرونده 
مالي بانک ملي و اوقاف در رابطه با شــاهزاده 
حسین توســط وزیر اقتصاد، شــرایط جذب 
سرمایه گذاري در شــرایط تحریم در استان و 

طلب پیمانکاران به خبرنگاران پاسخ داد.
سید محمود ناصري در پاسخ به سؤال خبرنگار 
همدان پیــام درباره وضعیت همدان در فســاد 
اداري گفت: تاکنون کار تحقیقي در این رابطه 
نداشــته ایم اما به جــرأت مي گویم که تاکنون 
ذي حساباِن مستقیم و غیرمستقیم تاکنون فسادي 
در ادارات شناسایي نکرده اند که منجر به ایجاد 

پرونده شود.
وي در پاســخ به ســؤال دیگر همین خبرنگار 
مبني بر اینکــه قرار بوده پــس از اینکه پنجره 
واحد در همدان تشکیل شــد سرمایه گذاراني 
که درخواســت مجوز مي دهنــد بتوانند تمام 
اســتعالمات خود را در همیــن محل بگیرند 
و در عــرض یک ســاعت مجــوز آنها صادر 
شــود، اما چرا پس از گذشــت چند سال هنوز 
مجوزها یک ســاعته صادر نمي شوند، گفت: 
در حال حاضر هم مجوزها از یک ســاعت تا 
یک هفته صادر مي شــوند. اما این هنر نیست 
کــه مجوز را یک ســاعته صادر کنیم ســپس 
سرمایه گذار مدت ها به دنبال گرفتن استعالم از 
اداره هاي مختلف باشــند. آنچه دنبالش هستیم 
این اســت که در همین محل تمام اســتعالم ها 
چه براي ســرمایه گذاران خارجي و چه براي 
ســرمایه گذاران داخلي از همــه ادارات گرفته 
شود که در تالش هســتیم این اتفاق به زودي 

رخ بدهد.
محمودي در پاسخ به یکي از خبرنگاران درباره 
وضعیت جــذب ســرمایه گذاري خارجي در 
شرایط تحریم، گفت: میزان جلب سرمایه گذاری 
در کشــور 50 درصد افزایش یافته اســت، در 
استان همدان در چندسال گذشته 116 میلیون 
دالر ســرمایه گذاری خارجــی در بخش های 

    مختلف صورت گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادي و دارایی اســتان همدان 
ادامــه داد: از 116 میلیون دالر ســرمایه گذاری 
خارجــی ۹5 میلیون دالر جذب شــده و ۲4 

میلیون دالر در حال طی فرآیند جذب است.
وی با اشاره به اشتغالزایی هزار و 554 نفری این 
سرمایه گذاری ها، افزود: ۹ طرح با سرمایه گذاری 
خارجی به بهره برداری رسیده است، یک طرح 
با ســرمایه  گذاری خارجی در دست پیگیری و 
دارای مجوز و ۲ طرح سرمایه گذاری خارجی 
در دست پیگری نیازمند تمدید در استان وجود 

دارد.
محمــودی در ادامــه گفــت: 77 فرصــت 
سرمایه گذاری در 3 بخش شناسایی شده که ۲4 

فرصت در اولویت است.
مدیــرکل اقتصــاد و دارایــی اســتان همدان 
خاطرنشان کرد: امسال با سرمایه گذاران کشور 
ترکیه و آلمان در زمینه تجهیزات پزشکی مذاکره 

اولیه صورت گرفته است که امیدواریم تا سال 
آینده به نتیجه برسد.

وی در پاسخ به ســؤال دیگري مبني بر اینکه 
آیا بــا افزایــش مالیات ها در شــرایط کنوني 
مي توانید آنها را وصول کنید؟ و در این صورت 
آیــا به بخش خصوصي فشــار مضاعف وارد 
نمي شــود؟ گفت: درآمد اســتان در سالجاری 
866 میلیاردتومان بوده اســت، که 18 درصد از 
درآمد اســتان مربوط به دستگاه های اجرایی و 

80 درصد مربوط به مالیات 
بوده است که اولویت استان، 
درآمدهای  تحقــق  در  اول 
همدان  بلکه  نیست  مالیاتی 
در این زمینه رتبه استان ۲4 
است. این نشان مي دهد که 
استان تأکیدش بر شناسایي 
مالیاتي  جدیــد  حوزه هاي 
اســت. به طوري کــه در ۲ 
سال گذشته تاکنون 6 هزار 
پرونده فرار مالیاتی شناسایی 
شده که امور مالیاتی در حال 

بررسی پرونده آنها است.
دارایی  و  اقتصــاد  مدیرکل 
استان همدان با تأکید براینکه 
باید به سمتی حرکت کنیم 
که بودجه کشــور از محل 

مالیات تأمین شــود، اظهارکرد: سیاســت های 
اصلــی اقتصاد مقاومتی این اســت که بودجه 
کشــور از درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی کسب 
شــود که این کار بدون کارشناسی انجام نشده 

است.
وی در پاسخ به سؤال دیگري درباره وضعیت 
فروش خانه هاي سازماني در استان، عنوان کرد: 
تاکنون ۲4 واحد از خانه های سازمانی اقتصاد و 
دارایی به فروش رسیده و به خزانه واریز شده 

است.
محمودی بــا تأکید بر مولدســازی و فروش 
دارایی های دولت، اظهــار کرد: امالک مازاد بر 
نیاز دولت 18 برابر نقدینگی دولت اســت که 
طرح مولدسازی دارایی های دولت در راستای 

سبک ســازی دولت اســت و برای این منظور 
ســامانه "سادا" ایجاد شده که تمام دستگاه های 
دولتی اموال خود را در این سامانه ثبت می کنند 
که در ۹۹ درصد از اموال دســتگاه های اجرایی 

استان ثبت شده است.
وی در ادامه در پاســخ به سؤال یکي دیگر از 
خبرنگاران درباره نتیجــه حضور وزیر اقتصاد 
و بررســي پرونده ملکي بانک ملي و شاهزاده 
حســین، گفت: اختالف حقوقی بین اوقاف و 
بانک ملی وجــود دارد که 
اوقاف ادعــا دارد این ملک 
از لحاظ وقفــی مربوط به 
شاهزاده حسین)ع( است که 
وزیر اقتصاد در ســفری که 
به استان داشته از این مکان 
بازدیــد کرد و دســتور داد 
کارگروهی برای حل وفصل 

موضوع تشکیل شود.
دارایی  اقتصــاد و  مدیرکل 
 ۲ افــزود:  همدان  اســتان 
پیشنهاد در این رابطه وجود 
دارد کــه قــرار اســت در 
کارگــروه مربوطه مطرح و 
نتیجه نهایــی به وزیر اعالم 

شود.
تهاتــر 50 میلیــارد تومانی 

بدهی و مطالبات بخش خصوصی از دولت
وی درباره گالیه اســتاندار همدان از بانک های 
    خصوصی اســتان در زمینه هزینه ســپرده های 
استان در سایر استان ها، تصریح کرد: بانک های 
    خصوصی باید 50 تا 60 درصد از ســپرده های 
اســتان را در همان اســتان هزینه کنند که این 

موضوع به جد پیگیری می شود.
محمــودی از تهاتر 50 میلیــارد تومانی بدهی 
و مطالبــات بخش خصوصــی از دولت خبر 
داد و یادآور شــد: اشخاص حقیقی و حقوقی 
و نهادهــای خصوصی در صورتی که به بخش 
دولتی بدهی داشــته یا از دولــت طلب دارند، 
می توانند اطالع دهنــد تا میزان بدهی یا طلب 

آنها را تهاتر کنیم.

وی با بیان اینکه رتبه کســب وکار استان رو به 
بهبود بود اما تحت تأثیر شرایط بین الملل قرار 
گرفته است، خاطرنشان کرد: رتبه کسب وکار 
اســتان همدان در سال ۹5 از ۲۲ به 11 رسیده 
بود که در سالجاری رتبه استان ۲0 شده است.

محمودی با اشــاره به اینکه با یک کارتخوان 
نمی توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد، گفت: 
سازمان امور مالیاتی برای نصب کارتخوان در 
مطب پزشکان سازوکار دارد و در ستاد درآمد 
اســتان به دنبال راهکارهایی برای واقعی کردن 
کارتخوان در تمام صنوف هســتیم البته فعاًل 
برای کنترل حســاب های     مشتریان خود ورود 

نکرده ایم.
افزایش۱۲درصدیدرآمداستان

درسال۹۹
وی با اشاره به اینکه درآمد استان در بودجه ۹۹ 
نسبت به سال گذشــته 1۲ درصد رشد داشته 
است، بیان کرد: هزار و 50 میلیارد تومان درآمد 
در بودجه ۹۹ برای استان همدان دیده شده که 
از  هزار و 50 میلیارد تومان درآمد استان، ۹40 

میلیارد تومان درآمد مالیاتی بوده است.
محمــودی با بیــان اینکه در اســتان همدان 
بیش از 150 هزار نفر از دریافت ســهام سود 
عدالت جامانده اند، گفت: فرم ســهام عدالت 
یک میلیون و 561 هزار نفر در استان همدان 
تکمیل شده است که از این تعداد یک میلیون 
و 36۲ هــزار نفر ثبت نام خود را قطعی کرده 
اند و در سال های     86 و 87 هم 476 هزار و 
7۹4 نفر از مشموالن 345 میلیارد ریال سود 

سهام عدالت دریافت کردند.
وی از صــادرات 86 میلیون دالری در ۹ ماهه 
امســال خبر داد و گفت: در ۹ ماهه امســال 
477 هزار تن کاال بــه ارزش 86 میلیون دالر 
صادرات از استان همدان صورت گرفته است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با بیان 
اینکه در سال ۹8 هدفگذاری صادرات استان 
همدان هزار میلیون دالر بوده اســت، یادآور 
شــد: همچنین در این مدت 5/6 هزار تن کاال 
به ارزش ۲7/6 میلیون دالر وارد اســتان شده 

است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان:

فساد اداري در همدان 
شناسايي نشد

 معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتانداری همدان بر تشــدید بازرسی و 
نظارت از بــازار عید نــوروز تأکید کرد و 
گفت: ایــن نظارت و کنتــرل باید منجر به 

رضایت مردم شود.
ظاهر پورمجاهد در کمیســیون تنظیم بازار 
اســتان به گروه های     بازرســی توصیه کرد 
در برابر تخلف های صنفــی کوتاه نیایند تا 

رضایت مردم جلب شود.
 بــه گزارش ایرنــا، وی خاطرنشــان کرد: 
عملکــرد قوی بازرســان موجــب نظم و 
انســجام بازار و ضعف و مماشــات آنها با 
متخلفان منجر به افسار گسیختگی و افزایش 

قیمت ها می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
همدان بــا بیــان اینکه هیچ کــدام از اقالم 
مصرفی مردم در آســتانه عید نوروز افزایش 
قیمت ندارند، افزود: نرخ اجناس موجود در 

بازار به شدت کنترل می شود.

پورمجاهد دلســوزی و دقــت را الزمه کار 
بازرســان دانســت و گفت: همدان شــهر 
گردشــگری اســت و عالوه بر تأمین نیاز 
مبرم استان باید به فکر مایحتاج مسافران در 

تعطیالت نوروز هم باشیم .
وی به شــیفت  بندی نانوایی ها در ســطح 
شهرها و روستاها تأکید کرد و گفت: لیست 
نانوایی های     فعال در ایام نوروز اطالع رسانی 
شود تا مسافران و مردم برای تهیه نان معطل 
نماننــد. پورمجاهد خواســتار رفع نواقص 
بین راهی  موجود در مجتمع هــای     خدماتی 
شــد و افزود: پیش از فرارسیدن عید نوروز 
کم و کســری این مراکز جبران، تا خدمات 

بهینه به مسافران ارائه شود.
انتظــار در ســخت مجــازات 

رستورانهایبینراهیمتخلف
هم  همدان  تعزیــرات حکومتــی  مدیرکل 
از برخورد شــدید قانون با رســتوران ها و 
متخلف خبر  بین راهی  مجتمع های خدماتی 

داد و گفت: در ایام منتهی به پایان ســال و 
تعطیالت عید نوروز، این واحدهای خاطی 

به شدت مجازات می شوند.
علیرضا حسن پور اظهار کرد: از هم اکنون تا 
پایان تعطیالت نوروز گشــت های     بازرسی 
از دادن اخطــار و تذکــر به رســتوران ها و 
مجتمع هــای     خدماتی بیــن راهی متخلف 
خــودداری کــرده و به صورت مســتقیم 

مجازات می شوند.
وی تأکید کرد: بی تردید اینگونه واحدها در 
بازرسی های     قبلی برای رفع نواقص صنفی و 
بهداشتی تذکر و اخطارهای الزم را دریافت 
و از تمکیــن به قانون ســرپیچی کرده اند و 
باید به عنوان متخلف به عملکردشان  اکنون 

رسیدگی شود.
مدیرکل تعزیــرات حکومتی همدان گفت: 
در گشــت های     بازرســی که بــا همکاری 
دســتگاه های     اجرایی انجام می شود، یکی از 
قضات همراهی کرده و تخلف های     صورت 

گرفته را اعمال قانون می کند.
حسن پور خاطرنشان کرد: هرگونه مشکل و 
نقص در سیستم بهداشتی، کمیت و کیفیت 
غذا، نارضایتی مردم از ارائه خدمات و کاال 
در مجتمع هــای     بین راهی، تخلف انضباطی 
شــناخته شــده و بخشــش و تخفیف در 
مجازات صاحبان این واحدها امکان ناپذیر 

است.
وی بــه میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی، پایانه هــا و شــرکت پخش 
فرآورده های     نفتی به عنوان صادرکننده مجوز 
فعالیت، توصیه کرد: در طول ســال عملکرد 
مجتمع های     بین راهی را زیــر نظر گرفته تا 

نواقص و کمبودهای آنها جبران شود.
به گفته حسن پور مجازات سخت عالوه بر 
مجتمع های     بین راهی شــامل تمام اصناف و 
بازاریان متخلف در عید نوروز می شــود و 
در ایــن ایام اخطار و تذکر از دســتور کار 

گروه های     بازرسی خارج می شود.

نتیجهبازرسیازبازاربایدرضایتمردمباشد

درحالحاضرهممجوزها
ازیــکســاعتتایک
ميشــوند. صادر هفته
اینهنرنیســتکه اما
مجوزرایکساعتهصادر
کنیمسپسسرمایهگذار
مدتهــابهدنبالگرفتن
اســتعالمازادارههــاي

مختلفباشند

اصالحیه 

 در چــاپ اســامی کاندیداهای انتخاباتی  روزنامه شــماره 3637 
مدرک تحصیلی وحید یادگاری ســرور مدرک دکتری می باشــد که 

بدین وسیله اصالح می گردد.
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۶۷ سردخانه برای محصوالت کشاورزی 
در حال ساخت است

 67 واحد ســردخانه برای محصوالت کشاورزی و مواد غذایی با 
ظرفیت ۲00 هزار تن در نقاط مختلف این اســتان در حال ســاخت 

است.
وی افزود: در حال حاضر نیز 65 واحد سردخانه با ظرفیت 167 هزار 

تن در استان همدان فعال است.
به گزارش ایرنا، مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی همدان 
گفت: ۹ هزار میلیارد تومان ارزش فروش محصوالت کشاورزی استان 
همدان است و۲0 هزار میلیارد تومان ارزش سرمایه گذاری محصوالت 

بخش کشاورزی از زراعت تا فرآوری محصوالت است.
علی اصغر نقــی ای در جمع خبرنــگاران مدیر گفــت:۲ هزار و 
400 میلیارد تومان طرح های در دســت ساخت و یا آماده پروانه 
تأســیس در ســطح اســتان همدان وجــود دارد و در 10 ماهه 
ســالجاری 380 میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

استان ایجاد شد.
نقی ای اظهار کرد: در سالجاری ۲ هزار و 466 شغل در بخش های 

مختلف کشاورزی استان ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه توســعه آبیاری نوین یکی از موفقیت ها در بخش 
کشــاورزی اســت، گفت: 151 هزار هکتار آبیاری نوین در این 
اســتان انجام شده است که توانسته سطح عملکرد در واحد سطح 

تولیدات کشــاورزی را تا چندین برابر افزایش دهد.
نقی ای خاطرنشــان کرد: براســاس سند توسعه اســتان باید ۲10 
هکتار گلخانه در استان همدان ایجاد شود که تاکنون بیش از 360 

هکتار گلخانه در اســتان همدان زمینه سازی شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 13 نقطه برای ســاخت شــهرک 
گلخانه ای اســتان اســتعدادیابی و شناسایی شــده است، افزود: 
نخســتین اولویــت اســتان در پرداخــت تســهیالت در بخش 
کشاورزی ارائه تســهیالت به گلخانه داران است که در این زمینه 
اســتقبال خوبی نیز شده به طوری که ۲۲4 هکتار تقاضای تصویب 

شده ساخت گلخانه در بانک های استان وجود دارد.

چتر حمايت دولت 
بر سر4  تولیدکننده همدان

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در جلسه ستاد 
تسهیل همدان گفت: 4  واحد تولیدی این استان با گرفتاری های 
عدیده مالی و بانکی مواجه بودند که با حمایت کارگروه تسهیل و 

رفع موانع تولید مشکالتشان برطرف شد.
حمیدرضا متین اســتان اظهار کرد: شهرک گلخانه ای نیکوسخن، 
واحد پرورش بلدرچین، تولیدکننده قاب عکس و کارخانه کلید و 

پریزهای مینیاتوری 4 واحدی هستند که امروز زیر چتر حمایت 
دولت قرار گرفتند. 

به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: این واحدهای تولیدی با مالیات، 
بیمه تأمین اجتماعی، برق و بانک ها مسائلی دارند که از حل و فصل 
آنها عاجز بودیم و برای رسیدگی به این کارگروه تخصصی ارجاع 

شدند.
متین با اشــاره به اینکه بیشــتر مشــکالت واحدهای یادشده با 
بانک های     اســتان اســت افزود: این تولیدکننده ها ســال ها پیش 
تســهیالتی دریافت کرده و به دالیل گوناگــون قادر به پرداخت 

اقســاط خود نبودند و حاال مشمول جریمه های     سنگین و حجم 
باالیی از بدهی معوق هستند.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان یادآوری کرد: 
طبق مصوبه های     کارگروه ستاد تسهیل میزان 10 تا 30 درصد کل 
بدهی از طریق صاحبان این واحدها پرداخت و مابقی استمهال 

می شود.
به گفته وی بخشی از گرفتاری های     صنایع با بخشنامه های     استانی 
رفع نشده و نیازمند پیگیری و صدور دستورالعمل های     جدید از 
سوی وزرای دولت است که توسط استاندار همدان انجام می شود.

خواهر خواندگی 
با هدف نامگذاری یک خیابان و دیگر هیچ

همدان صاحب يک خواهر 
ديگر شد 

 اعضای شــورای اسالمی شهر همدان 
در هشــتاد و چهارمین صحن علنی خود، 
خواهرخواندگــی این شــهر بــا تبریز را 

تصویب کرد. 
این خبر یادآور ضرب المثل کار بیهوده کردن 
از پرکردن اســت، زیرا وقتی به بررســی 
کارنامه و خروجــی خواهرخواندگی های 
همــدان گریــزی می زنیم دســت خالی 

می مانیم. 
 نخستین پیمان خواهرخواندگی بین شهر 
تهران و شهر بیشــکک پایتخت قزاقستان 
پس از پیروزی انقالب اســالمی بسته شد 
و اینگونه راه خواهر خواندگی های شعاری 

برای برخی شهرها باز شد. 
داســتان عقد اخوت و خواهرخواندگی ها 
کم کم شکل و شمایل به روزتر و ناکارآمدتر 
به خود گرفتند، به طوری که درحال حاضر 
شهرهای زیادی در ایران با سایر شهرهای 
دنیا پیمان خواهرخواندگی منعقد کرده اند. 
پس از سال ها آمارها می گویند، تهران با ۲۲ 
شهر، اصفهان با 16 شهر، مشهد با 13 شهر 

و تبریز نیز با 16 شــهر و همدان با 6 شهر 
داخلــی و خارجی پیمان خواهرخواندگی 

دارند. 
خواهرانشهرهاازکجاآمدند

شــهر  خواهرخواندگی  پیمان  نخســتین 
همدان نیــز در دهه 70 با شــهر کوالب 
تاجیکســتان به امضا رســید و مهم ترین 
دلیل انعقاد این پیمان مقبره میر ســید علی 
همدانی، عارف پرآوازه شــهر همدان در 

شهر کوالب تاجیکستان بود. 
 پس از عقد خواهرخواندگی بین همدان و 
شهر کوالب یکی از چهارباغ های مهم شهر 

همدان به نام کوالب نامگذاری شد. 
در دهه 80 نیز شــهرهای اسپارتای ترکیه، 
بخارای ازبکستان و ارفورت آلمان به جمع 
خواهرخوانده های شــهر همدان پیوستند؛ 
اقتصاد،  برای  تاکنون  که  خواهرخوانده ای 
فرهنگ و گردشــگری اســتان خروجی 

مدونی نداشته  است.
حاال خبر می رسد در نشست روز یکشنبه 
صحن علنی شــورای شهر همدان، نسبت 

به درخواست شــهرداری همدان و تبریز 
تفاهم نامه خواهرخواندگی  انعقاد  موضوع 
این ۲ شهر رأی گیری و در نهایت این طرح 
با ۹ رأی موافق، یک مخالف و یک ممتنع 

به تصویب رسید. 
نامگذارییکــیازفضاهای۲

شهربهنامیکدیگر
رئیس شورای اسالمی شهر همدان در این 
باره عنوان کرده اســت: ایرج شهین باهر، 
شــهرداری کالنشهر پیرو نشستی که پیش 
از این داشــتیم، نامه ای را به شــهرداری 
همدان ارســال کرد مبنــی بر اینکه ضمن 
یکی  خواهرخواندگی،  تفاهم نامــه  انعقاد 
از فضاهای این ۲ شــهر به نــام یکدیگر 

نام گذاری شود. 
کامران گردان معتقد است: شورای اسالمی 
شــهر تبریز نیز با ایــن خواهرخواندگی 
موافقت کرده و هم اکنون شــهرداران هر 
۲ شهر باید نسبت به بندهای تفاهم نامه و 
برگزاری مراسم انعقاد تفاهم نامه با حضور 

اعضای شورا و شهرداران اقدام کنند. 

وی خاطرنشان کرد: شــهرهای همدان و 
تبریز از پیشینه تاریخی و فرهنگی خوبی 
برخوردار هســتند و ایــن تفاهم نامه در 
راســتای تعامل های فرهنگی و اجتماعی 

انجام می شود. 
گردان یادآور شد: بر این اساس ضمن عقد 
تفاهم نامه، یکی از فضاهای شــهری تبریز 
و همدان با نام یکدیگر نام گذاری خواهند 
شــد.  رئیس کمیسیون ســرمایه گذاری و 
گردشــگری همدان نیز در این نشســت 
گفت: انعقاد ایــن تفاهم نامه ها در معرفی 
هرچــه بیشــتر ظرفیت هــای تاریخی و 
گردشــگری شــهر همدان تأثیر به سزایی 
دارد. حســین قراباغی افزود: پیش از این 
با عقد تفاهم نامه خواهرخواندگی با شهر 
بم ضمــن تبلیغ های محیطی از جاذبه های 
گردشگری همدان، نام گذاری خیابانی به نام 

شهر همدان نیز در بم انجام شد. 
انعقــاد خواهرخواندگی ها،  با  افزود:  وی 

دبیرخانــه مربوطه در ســازمان فرهنگی 
گردشــگری شــهرداری همدان ایجاد و 
پیگیری های الزم برای اجرای بندها انجام 

می شوند. 
خواهرخواندههــاتاکنوندرحق

همدانخواهرینکردهاند
شــهر همدان در ۲ دهه گذشته با 4 شهر 
خارجی و یک شــهر از شــهرهای ایران 
پیمان خواهرخواندگی بسته است؛ اما این 
خواهر خوانده  ها تاکنــون در حق همدان 

خواهری نکرده اند. 
خواهرخواندگی قــرارداد یا تفاهم نامه ای 
است بین شهرداران ۲ شهر که برای ایجاد 
همبســتگی و اتحاد و نیز ایجاد بســتری 
به منظور توسعه روابط اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و ورزشــی منعقد 

می شود. 
از آنجا که واژه شــهر در بیشتر زبان های 
دنیا واژه ای مونث اســت بــه این تفاهم 

خواهرخواندگی می گویند و مســئوالن ۲ 
شهر برای نشــان دادن حسن نیت خود در 
اغلب مــوارد نام یکــی از خیابان ها و یا 
میادین شهرشــان را به نام خواهرخوانده 

خود تغییر می دهند. 
حال جای سوال اســت خواهرخواندگی 
همدان به عنوان پایتخــت تاریخ و تمدن 
ایران زمین با شهرهای مختلف چه ثمری 
تا امروز داشــته اســت؟ ثمره قراردادهای 
خواهرخواندگــی همــدان با شــهرهای 
خارجی چه بــوده؟ آیا خواهرخواندگی با 
شــهر بم که از همه تعجب برانگیزتر بود 
گره ای از مدیریت شهری ما باز کرد؟ اگر 
بسته شــدن این قراردادها صرفا اقداماتی 
نمایشــی نیســت پس چه نامی می توان 
روی آن گذاشــت؟ با کدام خواهرخوانده 
کار به جایی مطمئن بردیم که حاال رخت 
خواهرخواندگی دیگری را برای همدان بر 

تن دیگر شهری دوخته ایم؟

وجود ۱۰ هزار و ۳۰۰ 
رأی اولی در همدان برای 

شرکت در انتخابات
 مدیــرکل آموزش وپرورش اســتان همدان گفت: 
10هــزار و 300 نفر از دانش آموزان این اســتان برای 

نخستین بار در انتخابات شرکت خواهند کرد.
بــه گــزارش اداره اطالع رســانی و روابــط عمومی 
آموزش وپرورش اســتان، محمد پــورداوود گفت: در 
انتخابات امســال 10 هزار و 300 دانش آموز رأی اولی 

استان شــرکت خواهند کرد که از این تعداد 4 هزار و 
688 دانش آموز پســر و 5 هزار و61۲ دانش آموز دختر 

هستند.
وی تصریح کرد: فرهنگیان و دانش آموزان استان همگام 
با ســایر اقشار حضور پرشور و حداکثری در انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی خواهند داشت.

مدیرکل آموزش وپرورش اســتان همــدان در ادامه از 
برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت وصیتنامه الهی- 
سیاسی شهید قاسم سلیمانی در استان خبر داد و گفت: 
دوره آموزش ضمن خدمت وصیتنامه الهی- سیاســی 
شــهید قاســم ســلیمانی برای تمامی فرهنگیان استان 

همدان برگزار می شود.
وی هدف از برگزاری این دوره آموزشــی را آشنایی 
بیشــتر با محتوای ارزشــمند وصیتنامه سردار دل ها 
سپهبد شهید حاج قاســم سلیمانی ذکر کرد و افزود: 
زمان برگــزاری دوره مذکــور بازه زمانــی اربعین 
شهادت سردار ســلیمانی تا ۲۲ اسفندماه روز شهید 

بود. خواهد 
وی خاطرنشان کرد: برنامه های دهه فجر و چهل ویکیمن 
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی در آموزش وپرورش 
استان نیز با رویکرد الگوگیری از سیدالشهدای مقاومت 

شهید قاسم سلیمانی به اجرا درآمد.

 رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد 
انتخابات کشــور با بیان این که با احراز 
هویت الکترونیکی، کسی نمی تواند بیش 
از یک بار رأی دهد، گفت: احراز هویت 
الکترونیکــی از زمانی که اطالعات وارد 
دستگاه می شود، یک ثانیه انجام می شود 
البته در مناطقی که امکانات زیرساختی 
ضعیف تر اســت، احراز هویت حداکثر 

10 تا 15 ثانیه انجام می شود. 
امیر شــجاعان در گفت وگو با ایســنا 
با اشــاره به اینکه به تعداد شــعب اخذ 
الکترونیکی  رأی، دستگاه احراز هویت 
تولید شــده است، اظهار کرد: دستگاه ها 
به گونه ای طراحی شــده که امکان هک 
شــدن آنها بسیار ضعیف است و از این 

بابت نگرانی وجود ندارد. 
وی همچنین تأکید کــرد: در روز اخذ 
رأی شناســنامه و کارت ملی مورد نیاز 
اســت، ولی الزامی بــرای کارت ملی 
هوشــمند نداریم البته بدون شماره ملی 
به هیچ وجه از کسی رأی گیری نخواهیم 

کرد. 
متن کامــل گفت وگوی ایســنا با امیر 
شجاعان رئیس کمیته فناوری اطالعات 
ستاد انتخابات کشور درباره شیوه انجام 
احراز هویت الکترونیکی به شــرح زیر 

است:
رئیــس کمیته فناوری اطالعات ســتاد 
انتخابات کشــور با بیــان اینکه یکی از 
مهمتریــن فرایندهــا در روز اخذ رأی، 
احراز هویت رأی دهندگان و جلوگیری 
از رأی تکراری است، اظهار کرد: در روز 
اخذ رأی باید مشخص شود مدارکی که 
فرد ارائه می کند، مربوط به خود اوست. 
در پایگاه ثبت احوال باالی 18 سال دارد 
و شناسنامه ارائه شده مربوط به افراد فوت 
شده نباشد. احراز هویت الکترونیکی به 
ما کمک زیــادی می کند تا هویت افراد 

احراز شده و افراد با شناسنامه تکراری یا 
شناشنامه افراد فوت شده رأی ندهند. در 
بسیاری از دنیا، احراز هویت الکترونیکی 
و جلوگیــری از رأی تکراری را معادل 
انتخابات الکترونیکــی می دانند. در این 
دوره با تجهیزات فراهم شده، امیدواریم 
با کیفیــت خیلی بهتری احراز هویت را 

انجام دهیم. 
وی درباره فراینــد انجام احراز هویت 
الکترونیکی در شــعب اخذ رأی گفت: 
در گام نخست، مسئول شعبه شناسنامه و 
کارت ملی فرد را دریافت می کند. کارت 
ملی فرد در بخشی از دستگاه قرار داده 
تشــخیص می دهد  می شود و دستگاه 
کــه کارت ملی، جعلی نیســت و مثل 
بارکدخوان، اطالعات مربوط به شماره 
ملی را به صورت اتوماتیک می خواند. 
در مرحله بعد، دســتگاه از حافظه خود 
کنتــرل می کند که فرد در ســن قانونی 
بوده، فوت نکــرده و در این دوره رأی 
نداده باشد. شــماره ملی فرد از طرف 
دستگاه برای پایگاه ما در وزارت کشور 
ارســال می شود و ما کنترل می کنیم این 
فرد در شــعبه دیگری رأی نداده باشد. 
وقتی جواب ما به شــعبه ارســال شد، 
تعرفه رأی به رأی دهنده داده می شــود. 
دســتگاه یک شــماره 4 رقمی می دهد 
که این شــماره در ته سوش تعرفه رأی 
فرد ثبت می شــود تا مشــخص شود، 
اطالعات این فرد اســتعالم شده است. 
احراز هویــت الکترونیکی از زمانی که 
اطالعات وارد دســتگاه می شــود، یک 
ثانیه انجام می شــود البته در مناطقی که 
امکانات زیرســاختی ضعیف تر است، 
احــراز هویت حداکثــر 10 تا 15 ثانیه 
انجام می شــود بنابرایــن احراز هویت 
الکترونیکی در شــعب صفی ، مشکلی 

ایجاد نخواهد کرد. 

مــالکاخذرأی،تشــخیص
الکترونیکی هویت احراز دستگاه

است
وی خاطرنشان کرد: در دوره های گذشته 
انتخابــات ممکن بود ســامانه ما اعالم 
می کرد که فردی دو بار رأی داده است یا 
شناسنامه وی مربوط به افراد فوت شده 
است یا 18 سال دارد ولی اگر همین فرد 
مدارکی را ارائه می کرد و شناســنامه اش 
مهــر نداشــت و ُمصر بــود رأی نداده 
است، ما مالک را مهر شناسنامه فرد قرار 
می دادیم ولی در این دوره اینگونه نیست 
و اگر ســامانه تشخیص داد که فرد یک 
بار رأی داده اســت، دیگر به فرد تعرفه 

نخواهد داده شد. 
بهتعدادشعب،دستگاهاحراز

هویتوجوددارد
شجاعان همچنین با اشــاره به اینکه به 
تعداد شــعب اخذ رأی، دستگاه احراز 
هویت الکترونیکی تولید شده و در حال 
توزیع اســت، تصریح کرد: در هر شعبه 
یک دســتگاه احراز هویت الکترونیکی 
اســتفاده می شــود و تعدادی دســتگاه 
به عنوان ذخیره هم در اختیار اســتان ها 

قرار داده ایم. 
سرعتاحرازهویتراافزایش

دادهایم
مدیرکل فناوری اطالعات وزارت کشور 
درباره سرعت کار دســتگاه های احراز 
افزود: در دوره های  الکترونیکی  هویت 
گذشته انتخابات، همزمان که اطالعات 
فــرد را کنتــرل می کردیــم، اطالعات 
مختلفی از فرد را در ته ســوش تعرفه 
رأی ثبت می کردیم اما در این دوره تعداد 
اطالعات ثبت شده را کاهش داده و به 4 
مورد رسانده ایم تا سرعت کار را افزایش 
دهیم. سرعت احراز هویت الکترونیکی 
از سرعت نوشتن دستی اطالعات در ته 

سوش تعرفه رأی بیشتر است. 
نگرانهکشــدندستگاهها

نیستیم
وی درباره طراحی و امنیت دستگاه های 
احــراز هویــت اظهــار کــرد: تمامی 
طراحی های دســتگاه ها در داخل کشور 
انجام شــده اســت و اصال دستگاهی 
مشابه دستگاه های ما وجود ندارد. تمام 
سیســتم های رمزنــگاری، نرم افزاری و 
حتی سیستم عامل دستگاه ها مخصوص 
این دســتگاه بوده و در داخل کشــور 
طراحی شده اســت. برخی قطعاتی که 
به لحاظ اقتصــادی تولید آنها مقرون به 
صرفه نبوده یــا تکنولوژی آن در داخل 
کشور نبوده اســت را هم وارد کرده ایم. 
دســتگاه ها به گونه ای طراحی شــده که 
امکان هک شدن آنها بسیار ضعیف است 
و از این بابت نگرانی وجود ندارد. شبکه 
مورد استفاده اختصاصی است و ما کار 
خیلی ویژه ای انجام نمی دهیم که نگران 
هک شدن باشیم. ما شماره ملی را ارسال 
کرده و در پایگاه این شــماره بررســی 
می شــود تا کنترل کند فرد پیش از این 

رای داده است یا نه. 
دستگاههاهمبهصورتآفالین

وهمآنالینکارمیکنند
شــجاعان با اشــاره به اینکه شیوه های 
موازی احراز هویت را پیش بینی کرده ایم 
که اگر مشکلی پیش بیاید، از آن روش ها 
اســتفاده کنیم، خاطرنشــان کــرد: کل 
مجموعه زیرساختی کشور با ما همراهی 
می کنند و همه آماده باش هستند تا احراز 
هویت بدون ریســک عملیاتی شود. از 
ســویی قطع اینترنت موجب قطع شدن 
دستگاها نمی شود زیرا از فضای اینترنت 
استفاده نمی کنیم. دستگاه احراز هویت 
الکترونیکی هم به صورت آفالین و هم 

آنالین کار می کند. 

احرازهویتالکترونیکیدریکثانیهانجاممیشود
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آگهی ابالغ اجرائیه ماده ۱8 آيین نامه اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه 
98۰2۱۱۳

ــد  ــام پــدر غالمحســین تاریــخ تول ــه آقــای مجیــد زارعــی ن بدینوســیله ب
ــنامه 5750  ــماره شناس ــه ش ــی 3874125793 ب ــماره مل 1363/6/29 ش
ــند  ــب س ــه موج ــار آزادی ب ــام به ــكه تم ــدد س ــداد 14 ع ــما تع ــه ش علی
ــادر  ــما ص ــه ش ــدان علی ــه 10 هم ــادره دفترخان ــالق 590-1398/7/1 ص ط
نمــوده کــه  پرونــده اجرایــی به کالســه فــوق در ایــن اداره تشــكیل شــده و 

ــد. ــه شــما فراهــم نگردی ــالغ ب ــكان اب ام
ــه  18 آیین نام ــاده  ــق م ــتانكار طب ــل بس ــای وکی ــر تقاض ــا ب ــذا بن  ل
ــای  ــی از روزنامه ه ــه در یك ــک مرتب ــط ی ــه فق ــاد اجرایی ــرا مف اج
 10 ــدت  ــرف م ــه ظ ــود و چنانچ ــی می ش ــی آگه ــار محل کثیراالنتش
ــت  ــه پرداخ ــود ب ــالغ می ش ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ ای روز از تاری
ــد  ــان خواه ــی جری ــات اجرای ــد، عملی ــدام ننمایی ــود اق ــی خ بده

ــت. یاف
)م الف 1846(

تاریخ انتشار: 98/11/28
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان
 جالل حدادی 

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

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

برابــر رأي شــماره 139860326005000831 مــورخ 1398/11/5 هیــأت اول موضــوع 
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی قان
مســتقر در واحــد ثبتــي نهاونــد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي خانــم ناهیــد 
ابوالفتحــی  بــه شــماره شناســنامه 956 شــماره ملــی 3960974892 صــادره از نهاونــد 
فرزنــد نورعلــی در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 28/93 مترمربــع قســمتی 
ــد تأییــد  از پــالك 229فرعــي از 3871 اصلــي بخــش 1 حــوزه ثبتــی شهرســتان نهاون
می گــردد حقــوق ارتفاقــی نــدارد لــذا  بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي 

تقدیــم نماینــد. 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس بدیه

ــد. ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكی ــررات س مق
)م الف 288(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/28

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

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

ــوع  ــأت اول/ دوم موض ــورخ 1398/11/5هی ــماره 139860326005000832 م ــر رأي ش براب
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی قان
مســتقر در واحــد ثبتــي نهاونــد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي خانــم ناهیــد 
ابوالفتحــی  بــه شــماره شناســنامه 956 شــماره ملــی 3960974892 صــادره از نهاونــد 
فرزنــد نورعلــی در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 15/54 مترمربــع قســمتی 
ــد تأییــد  از پــالك 229فرعــي از 3871 اصلــي بخــش 1 حــوزه ثبتــی شهرســتان نهاون
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت  ــذا ب می گــردد حقــوق ارتفاقــی نــدارد. ل
بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي 

تقدیــم نماینــد. 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس بدیه

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكی ــررات س مق
)م الف 289(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/28

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

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

ــأت اول/دوم موضــوع  ــر رأي شــماره 139860326001000527  مــورخ 1398/7/28هی براب
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی قان
ــارض  ــه و بالمع ــات مالكان ــدان تصرف ــک هم ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــنامه 3781  ــماره شناس ــه ش ــین ب ــد حس ــلم خانی فرزن ــه مس ــم فاطم ــي خان متقاض
صــادره از همــدان در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت 1675 مترمربــع 
در قســمتی از پــالك باقیمانــده 2 اصلــي واقــع در حومــه بخــش ســه همــدان خریــداري 
از مالــكان رســمي آقایــان حســین و مهــدی صدرایــی و جعفــر پنبــه ای محــرز گردیــده 
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل اس
ــي  ــت متقاض ــند مالكی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت مي ش
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایي تقدیــم نماینــد. بدیهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.)م الف 1734( ــد ش ــادر خواه ــت ص مالكی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/28
علی زيوری حبیبی
رئیس ثبت اسناد و امالك همدان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدرضا خلجی با تســلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 7 همدان مدعی 
اســت یک جلد سند مالكیت ششــدانگ پالك 3117 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش چهار که ذیل 
ثبت 40655 صفحه 368 دفتر 270 ســابقه ثبت دارد نزد کســی در بیع شرط هست/ نیست که در 
اثر اسباب کشــی مفقود گردیده لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی 
می شود تا در صورتی که کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالكیت نزد خود باشد از تاریخ نشر 
آگهی تا مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت محل مراجعه و  اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالكیت یا سند معامله تسلیم نماید لذا چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكیت یا سند معامله ارائه اداره ثبت اسناد و امالك المثنی سند مالكیت را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی فوق تسلیم خواهد نمود.)م الف487 (
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

روایتی از گیاهخواری صادق هدایت
مخفیانه به او گوشت می خوراندند

 صادق هدایت نویســنده ایرانی ۲8 بهمن ســال 1۲81 به دنیا آمد. 
نویســنده ای خالق، بــا رفتارهایی عجیب، خلقی تنــد و آدمی تنها و 
افســرده. گیاهخواری افراطی یکی از عجیب تریــن عادات او بود. در 
کتاب »خودکشــی صادق هدایت«، به کوشــش اســماعیل جمشیدی، 
روایتی به نقل از محمود هدایت برادر صادق هدایت درباره گیاه خواری 
و تالش های مادر هدایت برای خوراندن گوشــت به صادق نقل شده 
است: »چگونه ممکن اســت موجودی را به زور وادار کرد که آنچه را 

نمی خواهد، بخورد؟ آنهم یک موجود نازک نارنجی و آرام و گاه تند و 
عصبی را... فقط میان ما، مادرم بود که با آنهمه باز سعی می کرد فرمولی 
پیدا کــرده و برای جلوگیری از ضعف بنیه او یک طوری توی غذایش 

گوشت قاطی بکند که او نفهمد. 
خدا می داند که آن زن بی گناه چه کارها در این مورد نکرد. چه ابتکارها 
که به خرج نداد. گاهی آب گوشت را می گرفت و مخفیانه توی غذای 
او می ریخت، و یا گوشت را له می کرد و آن را با سیب زمینی و سبزی 
قاطی می کرد و جلویش می گذاشــت. صادق هم به خاطر اطمینانی که 
به قول مادرم داشــت و با اعتماد به اینکه، آنچه که می خورد گوشــت 

توی آن نیست مشکوک نمی شــد. اما روزی ماجرایی پیش آمد که او 
متأســفانه دیگر نتوانست حتی به قول مادرم نیز اعتماد کند. ماجرا این 
طــور اتفاق افتاد: یک روز مادرم بدون آنکه بداند چه می کند با صدای 
بلند به آشــپز دستور می داد که آب گوشت را گرفته و با غذای صادق 
خان قاطی کرده و آنقدر چاشنی به آن بزند که مزه گوشت از بین برود، 
بی خبر از اینکه صادق به طور غیرمنتظره کنار راهرو ایستاده و دارد همه 

این توصیه ها را می شنود... 
این ماجرا چنان صادق را ناراحت، متأثر و عصبانی کرد که او بالفاصله 

قهر کرد و تا مدت ها در خانه غذا نخورد. «

تغییر در هیأت مدیره هنر و تجربه
برزگر به جای مکری

 شهرام مکری، یکی از اعضای 
هیأت مدیره مؤسسه »هنر و تجربه 
سینمای ایرانیان« جای خود را به 

مجید برزگر داد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط 
عمومی مؤسســه هنــر و تجربه، 
شهرام مکری که از ابتدای تأسیس 
»هنر و تجربه« در هیأت مدیره این 
مؤسسه ســینمایی حضور داشت، 
به دلیل مشغله کاری و حضور در 

پروژه های سینمایی جای خود را به مجید برزگر داد. 
 مکری همچنان به عنوان مشــاور در کنار هیأت مدیــره خواهد بود. 
شــورای سیاست گذاری و اعضای هیأت مدیره مؤسسه هنر و تجربه 
ســینمای ایرانیان را جمــال امید، ایرج تقی پور، ســیف ا... صمدیان، 
هوشنگ گلمکانی، امیرحسین علم الهدی، جعفر صانعی مقدم و مجید 

برزگر تشکیل می دهند. 

»کامیون« در تهران و انزلی

 روزهای پایانی تصویربرداری ســریال طنز »کامیون« در تهران و 
بندرانزلی در حالی پیگیری اســت که به تازگی نادر ســلیمانی مقابل 

دوربین قرار گرفته است. 
درصــد از تصویربــرداری ســریال طنــز »کامیــون« بــه پایان رســیده و 
تدویــن چنــد قســمت نخســت ایــن ســریال نیــز آغــاز شــده اســت. 
ــن ســریال  ــرداری ای ــی مشــغول تصویرب ۲ گــروه در تهــران و انزل
هســتند تــا نــوروز ۹۹ ایــن ســریال از شــبکه ۲ ســیما روانــه آنتــن 

شــود. 
مجموعه طنز »کامیون« درباره ی یک پیشکسوت فوتبال است که مدتی 
روی کامیون باربری کار می کند و پس از آشــنایی با 3 دانشــجو که 
صاحب خانه به دلیل مشــکالتی اثاثیه شــان را به خیابان ریخته است، 

درگیر ماجراهایی می شود. 
داســتان این سریال را شــهاب عباسی بر اســاس طرحی از شهروز 

شکورزاده نوشته است. 
مهدی هاشــمی، لعیا زنگنه، جهانبخش ســلطانی، نادر سلیمانی، بیتا 
ســحرخیز، شهاب عباســی، ســیاوش مفیدی، فرهاد بشارتی، سپند 
امیرسلیمانی، ماهان عبدی، گیتی قاسمی، آرزو نبوت، زهره فکوصبور، 
مهسا طهماسبی و علی هاشمی از بازیگران اصلی این سریال نوروزی 

محسوب می شوند. 

زيان يک میلیارد دالری ويروس کرونا 
به سینمای چین

 ســینمای چین به عنوان دومین بازار بزرگ سینمایی جهان حداقل 
ده درصد از فروش ســاالنه خود را به ســبب شیوع ویروس کرونا از 

دست داده است. 
چینی ها که در چند ســال گذشــته تالش های فراوانی برای غلبه بر 
هالیوود و رســیدن به صدر بزرگترین بازار سینمایی جهان انجام داده 
بودند فعال باید از رویای خود دست بردارند، زیرا سینمای چین پس 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بیش از 70 هزار سالن  سینمایی تاکنون 

حداقل با ضرر یک میلیارد دالری مواجه شده است. 
خبرهای شــیوع ویروس کرونا امسال همزمان با آغاز سال نوی چینی 
و پرســودترین بازه زمانی گیشه ســینمای چین منتشر شد و سینمای 
چین را که پس از هالیوود بزرگترین بازار ســینمایی جهان اســت و 
سال گذشته با فروش ۹/۲ میلیارد دالری، 33 درصد از فروش جهانی 
ســینما را به خود اختصاص داده را با بحرانی جدی و زیانی بین یک 
تا ۲ میلیارد دالر همراه کرده اســت. زیان تخمین زده شــده بر اساس 
کاهش فروش بلیت در ســینمای چین 10 درصد از فروش ســاالنه 
ســینماهای این کشور را به خود اختصاص می دهد. حتی در صورت 
کنتــرل ویروس کرونا بازگرداندن اعتماد عموم برای رفتن به ســینما 
در میان چینی ها زمان بر خواهد بود و ســینمای چین گیشه بیشتری را 
نیز از دســت خواهد داد. به گزارش ایسنا، سهام کمپانی بزرگ »واندا 
فیلم« که متعلق به »وانگ جیانلین« میلیاردر چینی اســت از تاریخ 17 
ژانویه تاکنون ۲5 درصد نزول داشته و کمپانی ایمکس چین و بیجینگ 
اِنالیت مدیا نیز به ترتیب با افت ۲1 درصدی و 17 درصدی سهام خود 
روبه رو شده اند. ســینمای چین پیش از این از حیث شمار سالن های 
سینما از آمریکا پیشــی گرفته بود و پیش بینی می شد امسال به سلطه 
دیرینه هالیوود به عنوان بزرگترین بازار سینمایی جهان از حیث فروش 

نیز پایان دهد. 
ویــروس کرونا حضور بین المللی ســینمای چین در جشــنواره های 
خارجی را نیز تحت تأثیر قرار داده است و سینماگران و سرمایه گذاران 
چینی فرصت حضور در هفتادمین جشــنواره فیلم برلین و بازار فیلم 

اروپا )EFM( را از دست داده اند. 

»راکی« بازهم بدترين شد

هالیوودی  سرشــناس  بازیگــر   
که امســال نیز نامزد دریافت جایزه 
تمشک طالیی شده، رکورددار کسب 

جوایز بدترین بازیگر سال است. 
سیلوستر اســتالونه یک بار دیگر با 
فیلم »رمبو: آخرین خون« وارد لیست 
جوایز تمشک طالیی یا بدترین های 
سال قرار گرفته و ممکن است دوباره 
بتوانــد رکورد این جوایز که متعلق به خودش اســت را جابه جا کند. 
وی بــه خاطر این فیلم نامزد دریافت جایزه بدترین بازیگر و بدترین 

فیلمنامه شده است. 
تا امروز اســتالونه 4 بار برنده جایزه بدترین بازیگر شــده که بیش از 
هر کس دیگری است. او این جوایز را به دلیل فیلم های »راین استون« 
محصول 1۹84، »رمبو: خون اول قســمت دوم« و »راکی 4« محصول 
1۹85، »رمبو 3« محصول 1۹88 و »بایســت! یا مامانم به تو شــلیک 
می کند« محصول سال 1۹۹۲ دریافت کرده است. این بازیگر همچنین 
به عنوان بدترین بازیگر دهه نود میالدی و بدترین بازیگر قرن بیســتم 
شناخته شد و تا به حال 15 بار نامزد دریافت جایزه بدترین بازیگری 

شده که بیشترین تعداد نامزدی است. 
مجموعــه »رمبو« عماًل رکــورددار این جوایز اســت. از 5 فیلم این 
مجموعــه، 3 فیلــم نامزد دریافت جوایز تمشــک طالیــی بوده اند. 
جدیدترین قســمت »رمبو« هم نامزد دریافت جایزه بدترین فیلم سال 
شده و روی هم رفته 8 نامزدی دارد که بیشتر تمام فیلم های قبلی این 
مجموعه است. تنها فیلم »گربه ها« با ۹ نامزدی از آن جلوتر قرار دارد. 

بیمه نامه رازی و کارت خودرو سمند شماره بیمه نامه 31220104-98/147 
شماره پالك ایران 28-285ط67 و شماره شاسی 12490072261 و 

شماره موتور NAAC91CCVBF864375 به نام صمد قراخانی فرزند 
محمدحسن به شماره شناسنامه 16102 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت دانشجویی فاطمه حسین فرزند شهاب الدین شماره 
ملی 9999999999 رشته روانشناسی دانشگاه بوعلی شماره 

دانشجویی 9712328017 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

کارت دانشجویی محمدرضا نورمحمد فرزند نقدعلی به شماره 
ملی 4020421498 رشته علوم ورزشی دانشگاه بوعلی شماره 
دانشجویی 972218040 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

قول هایی برای اسدآباد 

از کنگره و يادبود سیدجمال 
تا کمک به کتابخانه ها و سینمای سیار

 کنگره سیدجمال الدین اسدآبادی در 18 
اسفندماه برگزار می شود. این خبر را فرماندار 
شهرســتان اســدآباد در هماهنگی برگزاری 
کنگره بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی 
که با حضور مدیر کل ارشــاد اسالمی استان 
همدان برگزار شد، اظهار کرد. به گفته مجید 
درویشــی امسال قرار اســت کنگره بهتر از 
سال های گذشته برگزار شود. »نیاز است در 
فاصله زمانی ۲ هفتــه باقی مانده به برگزاری 
روز اســدآباد و کنگــره ســید جمال الدین 
بــرای برگزاری  اســدآبادی تمهیدات الزم 
هرچــه بهتر کنگره در نظر گرفته شــده و از 
هم اکنون در همین راســتا اطالع رسانی های 
الزم در سطح شهرستان و استان انجام گیرد.«

برگزاری جلســه درباره کنگــره؛ هر 3 روز 
یکبار

برگزاری مســابقات ورزشی، خطاطی،  وی 
افتتاح نگارخانه و کتابخانه تخصصی ســید 
جمال الدیــن در بنــای یاد بود ســیدجمال، 
ســید  مجســمه  و  تندیــس  از  رونمایــی 
جمال الدیــن در محلــه ســیدان، مســابقه 
کتابخوانی، برگزاری کنســرت موســیقی و 
ویزیت رایگان بیماران در مراکز بهداشــتی 
را از جمله برنامه های پیش بینی شــده برای 
روز 18 اســفندماه و نیز روز اسدآباد در این 

شهرستان عنوان کرد. 
درویشی با اشــاره به اینکه با پیگیری های 
الزم به احتمال بســیار سخنران ویژه امسال 
کنگره ســید جمال الدین اســدآبادی وزیر 
علوم خواهد بود یادآور شــد: »الزم است 
تا زمان برگزاری کنگره جلسات هماهنگی 
برگزاری کنگره ســیدجمال توســط اداره 
ارشــاد شهرســتان هر 3 روز یکبار برگزار 

شود.«

مشکلبناییادبودحلمیشود
وی در ادامه با اشــاره به بنای یادبود ســید 
جمال الدین اســدآبادی اظهار کرد: »تخریب 
خانه قدیمی ســید جمال الدین اســدآبادی 
در ســالیان گذشته توسط تصمیم و اجازه 
هر شــخصی که بوده با ایــن اقدام خود 
اجحــاف و کم لطفی بســیار بزرگی به 
شهرســتان کرده که اجازه داده اند یک 
اثر تاریخی )خانه قدیمی ســیدجمال( 
که ســند و مهمترین بارزه زندگی سید 
جمــال و آبا و اجداد ســیدجمال بوده 
را تخریــب و یک ســاختمان و فضای 
جدیــدی به جای آن به نام بنای ســید 

جمال بســازند و اکنون محله سیدان 
به تنهایی نام سید جمال را به یدک 
بکشــد و اثــری از خانه قدیمی 

سیدجمال باقی نماند.«
احمدرضــا  ایــن جلســه  در 
ارشــاد  مدیــرکل  احســانی، 
اســالمی اســتان همــدان هم 
توضیحاتی دربــاره بنای یادبود 

ســیدجمال ارائه کــرد. از جمله 
درباره حل مشکل آن: »بنای یادبود 

سیدجمال 16 ســال است که با تملک 
۲5 تا ۲6 ساختمان بالتکلیف باقی مانده بود 
که مشــکل آن در حال مرتفع شدن است و 
دانشگاه علمی کاربردی که با اشتباهی غلط 
در آن استقرار داشت این بنا را ترک کرده و 
اموالشان را جمع آوری و کار اداری دانشگاه 
انجام گرفته که مشــکلی برای دانشــجویان 
پیش نیاید. از ۲ مــاه پیش انجمن های ادبی 
شهرســتان در ایــن بنا مســتقر شــده اند و 
تجهیزات الزم برای بنــای یادبود و فعالیت 

انجمن ها توسط اداره کل تأمین شد.«

تخصصــی کتابخانــه افتتــاح 
سیدجمال

احسانی از افتتاح نگارخانه شهرستان و کتابخانه 
تخصصی ســید جمال در بنای یادبود ســید 
جمال الدین اسدآبادی در 18 اسفند ماه مصادف 
با روز ســید جمال و روز اســدآباد خبر داد و 
یادآور شد: »بنیاد سید جمال الدین سالهاست که 

مغفول مانده اما مصوبه شورای عالی فرهنگی 
را دارد و باید مصوبه شورای عالی فرهنگی را 
بگیریم که با این اقدام بنیاد سید جمال در 
دستور کار شورای عالی فرهنگی قرار 
گیرد و مشکل بنیاد سید جمال مرتفع 

می شود «
 احسانی همچنین یادآور شد: »در 
ســالجاری ارشاد اســالمی استان 
اعتباری افزون بر 73 میلیون تومان 
تجهیزات بــه کانون های فرهنگی 
مساجد شهرستان اسدآباد کمک 
کرده است.« به گزارش ایسنا، 
مدیرکل ارشاد اسالمی استان 
الدین  سید جمال  همدان 
را برند منطقه برشمرد و 
گفت: »برای سال آینده 
این آمادگی وجود دارد 
بین المللی  کنگــره  که 
سید جمال در استان و 
برگزار  اسدآباد  شهرستان 

شود.«
راهاندازیسینمایسیار
احســانی از راه اندازی سینمای سیار 
اســدآباد در آینده نزدیک بــرای پر کردن 
اوقات فراغت تابســتان جوانان اســدآبادی 
خبر داد و اظهار کرد: »بحث ساخت سینمای 
ثابت در اســدآباد با همکاری شهرداری در 
جلســه ای تعیین تکلیف خواهد شــد که در 
این راســتا برای ساخت ســینما یک میلیارد 
و ۲00 میلیون تومان به شهرداری تسهیالت 
اعطا خواهد شــد که مالکیت و بهره برداری 
به نام شهرداری شهر خواهد بود و شهرداری 
می تواند این طرح را به سرمایه گذاران بخش 

خصوصی نیز واگذار کند.«

 تازه ترین اثر موسیقایی لوریس 
چکناوریــان آهنگســاز و رهبــر 
کشــورمان  پیشکسوت  ارکســتر 
به نام »مرثیــه ای برای پرواز 75۲« 
بــا موضــوع جانباختــگان پرواز 
هواپیمــای اوکراینی در دســترس 

مخاطبان قرار گرفت. 
بــه  اشــاره  بــا  چکناوریــان 
اثــر  ایــن  انتشــار  جزئیــات 
ــان  ــح داد: »هم ــیقایی توضی موس
طــور کــه در تیــزر ایــن اثــر 
ــاق  ــن اتف ــح داده ام، ای ــم توضی ه
تلــخ و غم انگیــزی کــه بــرای 
ــن  ــاد م ــی افت ــای اوکراین هواپیم
ــرار داد.  ــر ق ــیار تحــت تأثی را بس
ــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتــم  ب

ایــن حــس و حــال را بــه موزیــک 
تبدیــل کنــم و تصــور می کنــم 
ــه  ــاد ک ــاق افت ــزه اتف ــک معج ی
ــدت  ــتم در م ــن توانس ــن چنی ای
ــه اجــرا  ــه مرحل کوتاهــی کار را ب

برســانم. «
به گزارش خبرآنالیــن، وی ادامه 
داد: »وقتی موضوع را با دوســت 
و همراه عزیزم یارتا یاران در میان 
گذاشتم او نیز شــعر فوق العاده ای 
از سعدی را پیشــنهاد کرد که من 
نیز با استفاده از صدای خوب این 
هنرمند، تالش کردم روی موسیقی 
از کالم هم اســتفاده کرده و کار را 
به مرحله ضبط برسانم. البته در این 
راه دوســتان و همراهانی بودند که 

در نت نویســی، تولید، نوازندگی، 
اجرا و ضبط اثر بهترین همکاری را 
با من داشتند که جا دارد از یکایک 
آنها تشــکر و قدردانی ویژه داشته 
باشــم. به هر حال این اثر، نوعی 
همراهی من و ســایر همکارانم در 
پروژه با هموطنــان عزیزم در این 
حادثه تلــخ و خانواده های داغدار 
حادثه دیده اســت که امیدوارم با 
عشــق و دعا بتوانیم از طریق زبان 
موسیقی کمی دردها را التیام دهیم. «

مرثیــه ای  موســیقایی  پــروژه 
لوریس  اثــر   75۲ پــرواز  برای 
بــا دریافت مجوز  چکناوریــان 
دفتــر موســیقی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی در فضــای 

مجازی منتشــر و به جانباختگان 
و  اوکراینی  هواپیمــای  پــرواز 
تقدیم  داغدارشــان  خانواده های 

است.  شده 
»رکوئیــم« قطعه ای ارکســترال و 
آوازی اســت که برای سوگواری 
و یا رثای عزیزان از دســت رفته 
مشهورترین  از  می شــود  تصنیف 
موســیقی  تاریــخ  رکوئیم هــای 
می توان رکوئیم ولفگانگ آمادئوس 
پروژه  دراین  کرد.  اشاره  موتزارت 
یاران،  یارتــا  اوحانیان،  رازمیــک 
احســان بیــرق دار، علیرضــا راد، 
شــاهو زندی، ناصر ایزدی و بردیا 
صدرنوری بــا لوریس چکناوریان 

همکاری داشته اند. 
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خبر یادمان

مردی که همیشه زنده است
 ۲ زمانی کــه   88 ســال   
و  »مشارکت«  اساسی  حزب 
اسالمي«  انقالب  »مجاهدین 
لغو امتیــاز و فعالیت و دفاتر 
شــد،  اعالم  غیرقانونی  آنها 
اتمسفری از یأس و نوامیدي 
سیاسی  کنشگران  از  بسیاری 
حزب  دو  اعضــاء  خاصــه 
مشارکت و مجاهدین انقالب 
را در تهران و سراسر کشور 

فرا گرفت به ویژه که عمده رهبران ۲ حزب هم در زندان بودند. 
ــری  ــوع دیگ ــه ن ــینی و برخــی ب ــیاری در اندیشــه عزلت نش بس
ــدک  ــان از ان ــان زم ــا هم ــیدند، ام ــی می اندیش ــش سیاس از کن
ــی و  ــرد حزب ــه کارک ــد ب ــان معتق ــه همچن ــی ک ــاالن سیاس فع
ــتای  ــق و راس ــی در عم ــیس احزاب ــرای تأس ــاره ب ــی دوب تالش
احــزاب مشــارکت و مجاهدیــن انقــالب بــود، ۲ فرمانــده 
ــاج  ــوم ح ــی و مرح ــدی کیان ــاج مه ــدس ح ــاع مق ــال دف 8 س

ــد.  ــی بودن ــح ا... صفای ذبی
کیانــی مانیفســت خــود را در دفتــر کارش تدویــن می کــرد امــا 
ــه در  ــر جمع ــش را ه ــه  ها و برنامه های ــی اندیش ــوم صفای مرح
ــا دوســتان و همرزمانــش قبــض و بســط  ــاد ب کوهپیمایــی دارآب
مــی داد و هــر سه شــنبه در دفتــر حــاج مهــدی همچــون ســنگ 
ــان حــزب مجمــع ایثارگــران را پــی ریــزی می کــرد.  بنایــی بنی
تمــام  به رغــم  نهایتــا  کــه  خســتگی ناپذیری  تالش هــای 
کــه  ویــژه  حساســیت های  و  نامرادی  هــا  ســنگ اندازی  ها، 
در تشــکیل حزبــی اصالح طلــب متشــکل از فرمانده هــان و 

ــید.  ــر رس ــه ثم ــود، ب ــگ ب ــای جن نیروه
بنابراین یکی از نخســتین معماران و بنیان گــذاران حزب مجمع 
ایثارگران مرد متواضع و مهربان استان ما حاج ذبیح ا... صفایي بود. 
او که مبارزات سیاســی اش را با تأسی از منویات امام خمیني در 
دوران دانشــجویی در دهه 50 آغاز کرد ، بارها تحت تعقیب قرار 

گرفت، بازداشت شد و به زندان افتاد. 
در اسدآباد میزبان روحانیون تبعیدی و از جمله آیت ا... جنتی بود. 
خودش در یکی از کوهپیمایی  ها گفت که از ســر اخالص مرحوم 
پدر و ایشــان چه خدماتی را در مواقع بیماری و زمین گیري برای 

آقای جنتی انجام داده اند. 
برای همان شخصی که وی را در مجلس هفتم رد صالحیت کرد. 
ــالب  ــای انق ــظ ارزش ه ــرای حف ــالب ب ــس از انق ــي پ صفای
ــد  ــپاه درآم ــت س ــه عضوی ــردم ب ــه م ــری ب ــت ایثارگ و نهای
و به عنــوان دومیــن فرمانــده ســپاه اســدآباد بــه تشــکیل و 
ســازماندهی آن در ایــن شهرســتان اقــدام نمــود همــان زمــان در 
جنــگ بــا ضــد انقــالب کــه از ســنندج گــذر کــرده و تــا چنــد 
ــش  ــا همرزمان ــد ب ــرده بودن ــم پیشــروی ک ــروه ه ــری ق کیلومت
ــای  ــیرازي و بچه ه ــاد ش ــهید صی ــار ش ــت و در کن ــور یاف حض
ســپاه همــدان از جملــه شــهید شــاه حســینی ضدانقــالب را بــه 

ــد.  ــب راندن عق
وی مدتی هم مســئول تبلیغات سپاه منطقه 7 کشور که فرماندهی 
استان هاي ایالم کرمانشــاه، همدان را عهده دار بود را هم برعهده 

داشت ضمن آنکه از فرماندهی جنگ هم غافل نبود. 
به تعبیر دیگر او هم فرمانده ستادی بود و هم فرمانده عملیاتی. 

او در چند دوره نماینده مردم اسدآباد در مجلس بود که آخرینش 
مجلس ششم بود.  در آن دوره اصالح طلبان اکثریت قاطع مجلس 
را به دســت گرفتند و صفایی هم یکی از نمایندگان اصالح طلب 

توانمند و باتجربه در مجلس ششم بود. 
صفایی پس از مجلس ششــم راه خودســازی پیشه کرد و هرگز 
در مســیرهای فراوانی که به رانت، منافــع و مواهب مادی منجر 
می شود، گام بر نداشت.  وی دیگر برای خود موقعیت، جایگاه و 
سهمی قائل نبود و هرچه می کرد برای اعتالی ایران و ایرانی بود. 
وی از تشــتت آرا و نفوذ انــدک فرصت طلبان و رانت خواران در 
جبهــه اصالحات رنج می برد و همواره در پی احیای اصالح طلبی 

راستین بود. 
 همان اصالح طلبی که رکن رکینش مردم و افکار عمومي است. 

وی به رغــم بیماري هــای مزمــن فشــارخون و قنــد خــون 
ــرای  ــود ب ــوان خ ــر از ت ــی فرات ــته تالش ــال گذش ــک س در ی
راه انــدازی شــعب حــزب مجمــع ایثارگــران و به ویــژه تشــکیل 
ــتان های  ــان در اس ــورای اصالح طلب ــیدن ش ــامان رس ــه س و ب

ــروز داد.  ــود ب ــور از خ ــی کش غرب
سفرهای مکرر وی به استان های مختلف به موازات قشری نگری  ها 
و رفتارهای ناپسند برخی مسئوالن احزاب وی را بارها و به شدت 

رنجاند. 
با این حال وقتــی در ۲۲ بهمن )چند روز پیش( به عیادتش رفتم 
درحالی که به سختی سخن می گفت باردیگر با همان قلب رئوفش 

گفت: به آنها سالم برسانید و سعی کنید تا همیشه یکی باشید. 
وی در عین حال گفت: اگر از بســتر بیماری برخیزم بازهم تالش 
خواهم کرد تا شورای اصالح طلبان اســتان همدان را یکپارچه تر 

کنم. 
وی اکنون در میان ما نیســت اما ســیرهء او، اندیشه های به عمل 
گراییده او و خاطرات همیشه زنده او در ذهن ما باقی مانده است 
و رسالت ما را برای سرفرازی ایران عزیز و دفاع از جمهوریت و 
حقوق مردم بیشتر کرده است.  مرگ حق است و همه و از جمله 
ما اصالح طلبان هم از دنیا خواهیم رفت اما رســالت همه ما تداوم 

اندیشه، گفتمان و منویات اصالحات است. 
همان سنگ بنایی که ذبیح ا... صفایی هم یکی از معمارانش بود. 

روحش شاد و راهش پر رهرو باد. 
* حمید جباری

آمادهبرگزاری
انتخاباتهستیم

 همه اقدامات الزم انجام شــده است و 
آماده برگزاری انتخابات هستیم. 

وزیر کشور با اشاره به این که اقدامات مربوط 
بــه برگزاری هر انتخابات از چندماه پیش از 
آن آغاز می شود، افزود: از اردیبهشت امسال 
ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری 
انتخابات مجلس شورای اســالمی آغاز به 

کار کرد. 
عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان این که حدود 
یک میلیون نفر در برگزاری انتخابات از جمله 
در اجراء، نظارت، امنیت، انتظامات، لجستیک 
و پشــتیبانی ایفای نقش می کنند، افزود: 54 
هزار و 611 شــعبه اخذ رأی در ۲08 حوزه 

انتخابی داریم. 
رحمانی فضلــی گفت: از حدود 7 ماه پیش 
آموزش همه عوامل اجرایی انتخابات را آغاز 
کردیم. به نســبت جمعیت هر منطقه، تعداد 
صندوق های رأی در هر شعبه تعیین می شود. 
وزیر کشور با اشــاره به این که قانون فقط 

روز جمعه )۲ اسفند( را برای رأی گیری در 
نظر گرفته است و در صورت تمدید زمان 
رأی گیری، حداکثر تا 1۲ شــب می توانیم 
آن را تمدید کنیم، افزود: از اکنون به مردم 
می گویم که شعبه ها رأس ساعت 1۲ شب 
تعطیل می شــوند و همــه باید تالش کنند 
پیش از این ســاعت، رأی دهند به همین 
دلیل در مناطق پرجمعیت تعداد شعبه های 
اخذ رأی را اضافه کردیم.  به گزارش ایسنا، 
وی با بیان این کــه ۲5 فرایند برای برگزاری 
انتخابات از نام نویسی اولیه تا اخذ و شمارش 
آراء داریم، گفت: اکنــون ۲4 فرآیند، کامال 
الکترونیکی اســت و فقط یک فرآیند اخذ و 

شمارش آراء الکترونیکی نیست. 
وزیر کشور افزود: مهم ترین بحث در زمینه 
برگــزاری الکترونیکی انتخابــات، موضوع 
احراز هویت بوده اســت، زیــرا به صورت 
تجربی بیشترین تخلفات در این بخش انجام 
می شده اســت برای نمونه با شناسنامه های 
افراد فوت شــده یا جعلی رأی داده می شد یا 
با یک شناســنامه بیش از 3 تا 4 بار رأی داده 

می شد. 

رصد دقیق تحرکات انتخاباتی در همدان

 سرپرســت معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری همــدان از 
رصــد دقیــق تحــرکات انتخاباتــی خبــر داد. 

ــات  ــم و تخلف ــه جرائ ــرد: ســتاد پیشــگیری و رســیدگی ب ــار ک مهــدی الماســی اظه
یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس در تمــام حوزه هــای قضائــی و حوزه هــای 

ــد.  ــر دارن ــر نظ ــت زی ــه دق ــی را ب ــرکات انتخابات ــتان تح ــه اس انتخابی
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســتاد پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری همــدان، وی 
گفــت: بــا توجــه بــه حساســیت روزهــای باقی مانــده تــا روز اخــذ رأی و شــمارش 

آرا، رؤســای حوزه هــای قضائــی بــا تشــکیل جلســات مســتمر، تحــرکات انتخاباتــی 
رصــد کــرده و بــه محــض وقــوع جــرم اقدامــات الزم را معمــول خواهنــد کــرد. 

سرپرســت معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری همــدان اظهــار 
امیــدواری کــرد داوطلبــان نمایندگــی و هــواداران آنــان بایــد نســبت بــه رعایــت قانون 

و مقــررات اهتمــام ویژه داشــته باشــند. 
وی گفــت: ســتاد پیشــگیری و رســیدگی بــه جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی یازدهمیــن 
ــتان  ــتری اس ــداث دادگس ــاختمان جدید االح ــالمی در س ــورای اس ــس ش دوره مجل
ــتان را  ــی اس ــات انتخابات ــم و تخلف ــلیمانی جرای ــپهبد س ــوار س ــع در بل ــدان واق هم

ــد.  ــری می کن ــد و پیگی رص

ــم و  ــن ســتاد به منظــور پیشــگیری از جرای ــزود: ای ــر اف ــن خب ــل ای الماســی در تکمی
تخلفــات انتخاباتــی در اســتان بــا برگــزاری جلســات مــداوم و مســتمر آمــاده دریافــت 

گــزارش مردمــی از وقــوع جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی اســت. 
وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا رعایــت الزامــات قانونــی از ســوی داوطلبــان انتخابــات 
ــای صندوق هــای رأی شــاهد انتخاباتــی  و هــواداران و حضــور حماســی مــردم در پ

پرشــور در ســطح اســتان باشــیم. 
ــدان از  ــوع جــرم دادگســتری هم ــی و پیشــگیری از وق ــت اجتماع سرپرســت معاون
همــکاری تمــام دســتگاه های امنیتــی و نظارتــی در تأمیــن نظــم و امنیــت انتخابــات 

انتخاباتقدردانــی کــرد.
 entekhabat@hamedanpayam.com

 مجموعه قضایی اســتان دنبال تشــکیل 
پرونــده قضایی برای داوطلبــان نمایندگی 
مجلس نیســت بلکــه درصــدد همدلی و 
هم افزایی برای افزایش مشارکت در انتخابات 

است. 
رئیس کل دادگســتری اســتان همــدان در 
نشست اعضای ســتاد انتخابات همدان در 
جمع فرمانداران و بخشــداران افزود: اجازه 
ندهید با بزرگنمایی تخلف های کوچک آنها 
تبدیل به گزارش و تشــکیل پرونده قضایی 

برای افراد شود. 
محمدرضا عدالتخواه بــا بیان این که تاکنون 
پرونده جدی در همدان تشکیل نشده است، 
ادامه داد: چنانچه پرونده ای ثبت قضایی شد 

به دنبال آن دادرسی قضایی انجام می شود. 
رئیس کل دادگستری اســتان همدان با بیان 
این که مصادیق تخلف انتخاباتی سخت است، 
گفت: مســئوالن در برخورد با تخلف های 
انتخاباتی سختگیری نکنند در غیر اینصورت 

می توان صدها پرونده قضایی تشکیل داد. 
عدالتخــواه اظهار کرد: بایــد در مواجهه با 
تخلف های انتخاباتی با ســعه صدر برخورد 
کرد بــا این وجــود شــعب تخصصی در 
دادســراها و حوزه های قضایــی با حضور 
قاضی های توانمند و شاخص برای برخورد 

با این قبیل تخلف ها دایر شده است. 
وی افزود: همه مسئوالن باید در این انتخابات 
دنبال همدلــی و هم افزایی باشــند و نباید 
هیچ یک از بخش های مسئول به گونه ای عمل 
کنند که به دلیل اختالف سلیقه هدف اصلی را 
کنار گذاشــته و در این جشن بزرگ سیاسی 

دچار سایش شویم. 
دادگســتری  کل  رئیــس 
استان همدان با بیان این که 
پیشــگیری از تخلــف و 
ارشاد داوطلبان در اولویت 
به دنبال  کرد:  بیان  باشــد، 
از  پیشگیری  ستاد  تشکیل 
جرایم انتخاباتی در اواسط 
داوطلبــان  ســالجاری، 
احضار  هــم  سرشــناس 
شــده و پــس از تذکر از 
آنهــا تعهد دریافت شــد 
اما اجــازه ندادیم پرونده 

قضایی تشکیل شود. 
به گزارش ایرنا، وی بیان 
کرد: معاونت پیشــگیری 
دادگســتری  جرایــم  از 
همــدان به تهیــه عکس 

نوشــته های حاوی قوانین انتخابات اقدام 
کرده و آنها را در فضای مجازی بازنشــر 
کرده است.  دادســتان عمومی و انقالب 
مرکز اســتان همدان نیز گفــت: متولیان 
انتخابــات بــه دور از هرگونــه شــائبه 
طرفداری از داوطلبان نمایندگی، وظایف 
و تکالیــف محولــه را صادقانه و به نحو 

دهند.  انجام  مطلوب 
حسن خانجانی افزود: فرمانداران همکاری 

و هماهنگی با مجموعه قضایی، دادستان ها 
و روســای بخش هــای قضایــی داشــته 
باشــند تا با انجام اقدام های پیشگیرانه، از 
پرونده ســازی در مرجع قضایی جلوگیری 

کنند. 
وی ادامــه داد: به دنبال انجــام فعالیت های 
پیشگیرانه و پیش دستانه درصدد پرونده سازی 
برای افراد نبوده زیرا این کار هزینه برای مردم 

و مرجع قضایی به دنبال دارد. 
نظام مشروعیت عامل انتخابات 

است
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات اســتان نیز 
گفت: انتخابات عامل مشروعیت نظام است 
و هر رأی که به صندوق ریخته می شود رأی 

به نظام جمهوری اسالمی است. 
جالل  حجت االســالم 
این که  بیــان  با  مرادی 
برای حفظ داشته ها باید 
شــرکت  انتخابات  در 
کرد، گفــت: رأی مردم 
دورتریــن  در  حتــی 
روستاها نیز توجه شده 
و آرای آنها نیز صیانت 

می شود. 
وی اظهــار کرد: برخی 
در  نیافتن  دلیل حضور 
اخذ  صندوق های  پای 
بودن  بی تأثیــر  را  رأی 
رأی خود عنوان می کنند 
بنابراین باید فرمانداران 
و بخشــداران اثربخش 
بــودن آرای مردم را در 

نشست ها و تجمعات قانونی تبیین کنند. 
زمینهحضــورمردمدرانتخابات

فراهمشود
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر 
همدان هم گفت: متولیــان یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی مکلف به 
فراهم کردن زمینه حضور حداکثری مردم در 
انتخابات هستند زیرا میزان مشارکت بیانگر 

اعتماد به مسئوالن آن منطقه است. 

وی با بیان این مطلب افزود: معتقدیم که نظام 
و حکومت اســالمی با حضــور مردم پیش 
می رود و این موضوع یک واقعیت غیرقابل 

انکار است. 
امام جمعه همــدان با بیان اینکــه در نظام 
اسالمی حضور مردم در پیشبرد اهداف مؤثر 
اســت، ادامه داد: هر جا مردم حاضر شده و 
حمایت کردند آرمان های الهی محقق شــد 
و هر جا مردم کنار کشیدند حتی پیغمبرانی 
همچون ابراهیم خلیل، نیز نتوانست حکومت 

تشکیل دهند.

انتخاباتی ونشــاط ایجادشور
اولویتقرارگیرد

استاندار همدان هم گفت: با استفاده از ابزار 
و امکانات، زمینه شــور و نشاط انتخاباتی و 
افزایش حضور مــردم در پای صندوق های 
رأی فراهم شــود و این مسأله مهم اولویت 

مسئوالن قرار گیرد.
سید سعید شــاهرخی اظهار کرد: می توان 
برای افزایش مشــارکت مردم از نهادهای 
مختلف از جمله آموزش وپرورش استفاده 

کرد.
وی توضیــح داد: امســال 63 هزار و 600 
رأی اولی می توانند برای نخســتین بار در 
انتخابات مشــارکت کنند؛ بنابراین می توان 
گردهمایــی رأی اولی ها را در شــهرها و 

بخش ها برگزار کرد.
دانش آموزان  گفــت:  همدان  اســتاندار   
عشــق و عالقه زیادی به مشــارکت در 
انتخابــات و تعیین آینده کشــور دارند، 
بنابراین می توان بــا برگزاری گردهمایی 
رأی اولی ها در مناطــق مختلف نقش و 

اثر آرای آنها را تبیین کرد.
شــاهرخی با بیان اینکه اجرای دقیق قانون 
برای متولیان انتخابات اصل و مبنا اســت، 
گفت: وجود هیأت نظارت در شعب اخذ 
رأی یک فرصت اســت تا آنها با چشمان 
تیزبیــن و نظــارت دقیق، مجریــان را در 

برگزاری دقیق انتخابات یاری دهند.

مدیرکل دادگستری در ستاد انتخابات:

تشییع با شکوه نماينده ۳ دوره پرونده سازی نمی کنیم
مجلس شورای اسالمی در اسدآباد

 کاندیداهــای انتخاباتی ایــن دوره از انتخابات باید ســالمت و 
مردم داری را همچون مرحوم صفایی در پیش بگیرند تا مانند ایشان در 

بین مردم عزیز و صاحب عزت شوند.
روزگذشــته نماینده 3 دوره مجلس شورای اسالمی اسد آباد با حضور 
پرشور مردم این شهر از در خانه وی تا بهشت زهرای این شهر تشییع 

شد.
بــه گزارش همدان پیام، ذبیح ا... صفایی نماینده دوره ششــم، پنجم و 
سوم مجلس شــورای اسالمی اسدآباد با حضور چندهزار نفری مردم 

اسدآباد تشییع شد. 
در این مراســم که از مقامات کشــوری و اســتانی حضور داشــتند، 
حجت االسالم سیدموسی حسینی مجد، امام جمعه شهر اسدآباد خطاب 
به کاندیداهای فعلی مجلس شــورای اسالمی گفت: مرحوم صفایی 
فردی درســتکار و صادق بود و برای مردم و توســعه شهر خدمات 
فراوانــی انجام داد. کاندیداهای انتخاباتــی این دوره از انتخابات باید 
سالمت و مردم داری را همچون مرحوم صفایی در پیش بگیرند تا مانند 

ایشان در بین مردم عزیز صاحب عزت شوند.
ترکاشــوند کارمند دانشگاه پیام نور اســدآباد در گفت وگو با خبرنگار 
همدان پیام، اظهار کرد: مرحوم صفایی بسیار مردم دار بودند، در تشییع 
پیکر وی بیشــترافراد هم سن آن مرحوم حضور داشتند. مردم زحمات 
ایشــان را فراموش نکرده انــد. وی با خدمات خــود و با حضور در 
میان مردم شــهر و روســتاهای اطراف در میان مردم از عزت فراوانی 

برخوردار بود.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در پیامی درگذشت 
ذبیح ا... صفایی، نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسالمی را تسلیت 

گفت. متن تسلیت به شرح ذیل است:
درگذشــت ذبیح ا... صفایی، نماینده ادوار ســوم، پنجم و ششــم 
مجلس شورای اسالمی را به خانواده محترم ایشان و سایر بستگان 
و بازماندگان تســلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحوم رحمت و آمرزش و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت 

می کنم.

انتخاباتعاملمشروعیت
نظاماستوهررأیکه
بهصندوقریختهمیشود
رأیبهنظــامجمهوری

اسالمیاست
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فقط در 44 حوزه انتخابات رقابتی نیست
 رئیس جمهور در پاسخ به ســؤالی دیگر درباره فضای انتخاباتی 
رقابتی در کشــور و لیســت انتخاباتی منتشرشــده موسوم به یاران 
روحانی، اظهار کرد: فضا مقداری نسبت به گذشته فرق کرده است، 
امروز شــور و نشاط نسبی را در کشــور برای انتخابات می بینیم و 
می خواهیم این شور و نشاط به حداکثر برسد و انتخابات به بهترین 

شکل برگزار شود.
حجت االسالم والمســلمین حســن روحانی گفت: حتما انتخابات 
پرشور و حداکثری به نفع همه ما است، حتما آمریکایی ها از حضور 
حداکثری مردم خوشــحال نمی شوند و خوشحالی آنها در انتخابات 

حداقلی مردم است، به نفع مردم کشور ما نیز نخواهد بود.
بــه گزاش ایرنــا، رئیس جمهور اظهار کرد: از ابتــدا نگران بودم که 
شــرایط به گونه ای باشــد که رقابت خوبی صــورت نگیرد و وقتی 
رقابت نیست ممکن است انتخابات سالم و درست باشد، اما حضور 

مردم کم می شود و در رقابت حضور مردم بیشتر می شود.
ــود  ــن داده ب ــه م ــور ب ــه وزارت کش ــی ک ــزود: در گزارش وی اف
ــات  ــوزه، انتخاب ــه در 70 ح ــد ک ــرد، گفتن ــرح ک ــت مط و در دول
غیررقابتــی اســت و ایــن مــن را نگــران کــرد و همــه تــالش مــن 
ــکان  ــود در حدام ــتر ش ــت بیش ــم رقاب ــه کاری کنی ــود ک ــن ب ای
ــد  ــون وجــود دارد، تأیی ــد آنهــا طبــق قان افــرادی کــه امــکان تأیی
ــات پرشــور شــود. ــا اینکــه انتخاب ــد ت ــه بیاین ــه صحن شــوند و ب

ــه  ــوزه ای ک ــورد 70 ح ــور در م ــروز از وزارت کش ــرد: ام وی ک
گفتــه می شــد رقابتــی نیســت، پرســیدم کــه طبــق آخریــن 

ــت. ــی نیس ــوزه رقابت ــط 44 ح ــزارش فق گ
روحانــی ادامــه داد: خوشــحالم کــه در بیشــتر حوزه هــا انتخابــات 
رقابتــی اســت و جاهایــی کــه رقابتــی نیســت مــردم حضــور پیــدا 
کننــد حتــی اگــر ممکــن اســت از حــزب آنهــا کســی نباشــد. امــا 
ــد کســی را  ــب می توان ــی هســتیم و از حــزب رقی ــا ایران ــه م هم
ــرای  ــد ب ــت و می توان ــر اس ــر و بهت ــه اصلح ت ــد ک ــاب کن انتخ

کشــور در مجلــس مفیــد باشــد.
روحانــی گفــت: بــا همــه اتفاقــات ســخت، ملــت مــا ایســتادگی 
ــروز  ــر فشــارهای خارجــی از خــود ب و مقاومــت عظیمــی را براب
دادنــد به رغــم این کــه بدخواهــان می خواســتند بــا شــرایط 
ــا  ــکالت م ــبختانه مش ــی خوش ــویم ول ــه ش ــل مواج غیرقابل تحم

ــر از ســال گذشــته اســت. کمت
انتخاباترکنرکینکشوراست

رئیس جمهور در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وی گفته 
»در ایران انتخابات نداریم«، به مزاح گفت: اگر رئیس جمهوری چنین 

صحبتی کرده، کار بدی کرده و حتما اثر بدی می گذارد.
روحانــی با بیان اینکه هیچ موقع، انتخابات را زیر ســؤال نبرده ام و 
نخواهــم برد، افزود: انتخابات در کشــور ما مســأله ای مهم و رکن 
رکین کشــور است. همان طور که رهبری فرمودند همه ارکان کشور 
درواقع با انتخابات به شــکل مســتقیم و یا غیرمستقیم با رأی مردم 

روی کار آمده اند.
وی، مشــروعیت مقامات کشــور را از لحاظ حقوقــی و از لحاظ 
اجتماعی با رأی مردم دانست و گفت: همه حرف من از روز نخست 
که ممکن است برخی برداشتشــان از صحبت های من دقیق نباشد، 
این است که نگذاریم یک وقتی انتخابات تبدیل به انتصابات شود، نه 

این االن انتصابات است و انتخابات نیست.
رئیس جمهوری گفت: اگر انتخابات نیست پس چرا من، خودم این 
همه اصرار می کنم که شرکت کنید و بیاید حضور پیدا کنید. چرا من 
این همه خواهش می کنم از نظارت، از شورای محترم نگهبان که یک 

مقدار سخت گیری را کمتر کنید تا بیشتر بیایند و رقابت بهتر شود.

نامزدها شماره حساب و
 نماينده مالی خود را اعالم کنند

 ستاد انتخابات کشور در اطالعیه ای از نامزدهای یازدهمین دوره 
مجلس شورای اســالمی خواست که شماره حساب و نماینده مالی 

خود را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه اعالم کنند.
در اطالعیــه شــماره 14 ســتاد انتخابــات آمــده اســت: در راســتای 
اجــرای مــواد 7 و 8 قانــون »شــفافیت و نظــارت بــر تامیــن مالــی 
ــورای اســالمی«  ــس ش ــات مجل ــی در انتخاب ــای انتخابات فعالیت ه
بــه اطــالع نامزدهــای انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای 
ــن  ــه تعیی ــبت ب ــت نس ــرع وق ــد در اس ــاند، بای ــالمی می رس اس
یــا افتتــاح حســاب نــزد یکــی از بانک هــای دارای مجــوز از 
ــراه  ــی را به هم ــاب دریافت ــماره حس ــدام و ش ــزی اق ــک مرک بان
مشــخصات نماینــده مالــی خویــش بــه فرمانــداری مرکــز حــوزه 

ــد. ــه خــود اعــالم کنن انتخابی
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، ارائه شماره حساب و 
نماینده مالی برای شفافیت مالی عملکرد تبلیغاتی نامزدها و احزاب 
حامی آنها، ضروری است و تخلف از آن به استناد ماده )11( قانون 

مذکور جرم بوده و دارای مجازات است.
یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای اســالمی و نخســتین 
میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری جمعه دوم اسفند 

برگزار می شود. 

لیست نامزدهای شورای ائتالف در شهرستان های همدان

ســخنگوی شورای ائتالف نیروهای انقالبی اســتان همدان از اعالم لیست نامزدهای 
این شورا خبر داد و گفت: براساس سازوکار شورای ائتالف از بین نامزدهای موجود در 

نهایت 8 نامزد به عنوان کاندیدای برگزیده این شورا انتخاب شدند. 
محمدرضا غالمی پاک در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حوزه انتخابیه همدان و فامنین 
»حمیدرضــا حاجی بابایی و روح ا... نباتی«، در تویســرکان »محمدمهدی مفتح«، نهاوند 
»حسن بهرام نیا«، مالیر »احدآزادیخواه و هادی بیگی نژاد«، رزن »عطاا... سلطانی صبور« و 
حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ »عیســی جعفری« به عنوان کاندیدای برگزیده شورای 

ائتالف استان همدان معرفی شدند. 

وی تصریح کرد: در شهرستان اسدآباد هنوز کاندیدای برگزیده انتخاب نشده است، زیرا 
هر دو کاندیدای موجود در جبهه انقالب قرار دارند. 

غالمی پاک با اشــاره به فرآیند انتخاب کاندیدای برگزیده شــورای ائتالف، یادآور شد: 
براساس ســازوکار موجود در شــورای ائتالف فراخوانی به تمامی کاندیداهای مجلس 
شــورای اسالمی داده شد تا هر کسی که خود را انقالبی می داند و می خواهد در شورای 
ائتالف حضور داشته باشد، ثبت نام کند که براساس آن 30 نفر از کاندیداها ثبت نام کرده 

و از این تعداد 15 نفر انتخاب شدند. 
وی افزود: از 15 کاندیدای انتخاب شده 3 نفر رد صالحیت شدند که در نهایت 1۲ نفر 
باقی ماند که از بین این کاندیداها مجمع عمومی 700 نفره شورای ائتالف 6 نفر را انتخاب 

کرده که در هر شهرستان با نظرسنجی عمومی به نفرات نهایی رسیدیم. 

سخنگوی شــورای ائتالف نیروهای انقالبی اســتان همدان با تأکید بر اینکه معیارهای 
کاندیدای برگزیده شــاخص های مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: کارآمدی، توجه 
به جوانگرایی، سوابق و تعهدات کاندیداها از معیارهای انتخاب کاندیدای برگزیده بوده 
است. وی با اشاره به شفافیت در هزینه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی، اذعان کرد: شفافیت 
هزینه کرد انتخابات برای شــورای ائتالف بسیار مهم است و به کاندیداها هم تأکید شده 

که از نامزدهایی که هزینه های غیرمعقول داشته باشند، حمایت نخواهیم کرد. 
غالمی پاک گفت: به کاندیدای شــاخص شــورای ائتالف تذکر داده شده که جداً از این 
موضوع خودداری کنند. سخنگوی شورای ائتالف نیروهای انقالبی استان همدان در پایان 
یادآور شد: کاندیداهای شورای ائتالف متعهد شدند که پس از مشخص شدن کاندیدای 

نهایی به نفع او کنار بروند. 
انتخابات

 entekhabat@hamedanpayam.com

محقق:چراکاندیداشدید؟
اگــررأیبیاوریدمیخواهیدعضوکدامکمیســیون

شوید؟
نباتی: آمده ام تا ســالم کار کنم و کسی را پله نکنم. با کمترین 
هزینه و بدون مســائلی که خودتان می دانید ان شــاءا... نتیجه 
بگیــرم. در انتخابات اگر نتیجه بگیرم یا نگیرم در هر صورت 

بُرد با من است چون سالمت کار کرده ام.
اگر رأی بیاورم در موضوع شــفافیت، فعالیت زیادی خواهم 
کــرد، اما چون ارتباطات عالقه شــخصی ام اســت، شــاید 

کمیسیون ارتباطات را انتخاب کنم.
هاشمی: من معتقدم اگر کســی آمده و تعهد داده اما می بیند 
کاری را از پیش نمی برد، باید کنار بکشــد. من آمده ام که به 
مقام معظم رهبری لبیک بگویم و ۲ مورد را پیگیری کنم؛ یکی 

اجرای گام دوم و دیگری اقتصاد مقاومتی.
یک نماینده باید به جای اینکه ملی کار کند، کمی هم اســتانی 
کار کند. مثاًل کرمانشــاه 3 پتروشــیمی فعال دارد اما هنوز در 
تکمیل پتروشــیمی همدان مانده ایم و نصفــه کاره آن را رها 
کرده ایم و به حوزه صنعت و معدن استان بها نداده ایم. ما باید 

اینها را جدی پیگیری کنیم.
■ قاســمی: به نظرم باید گفتمان سازی جدیدی برای 40 سال 
دوم انقالب باشیم. جای مدیریت های کهنه و پیر را به جوانان 
باســواد و انقالبی بدهیم. یک نماینده بایــد در عین حال که 
پیگیری ها و بررســی های ملی، اســتانی و شهرستانی دارد، 

روحیه مطالبه گری را هم در مجلس تقویت کند.
وطنی شعاع: مــن چون ۲5 سال ســابقه تدریس دارم، اگر به 

مجلس بروم کمیسیون آموزش را انتخاب می کنم.
هدف من کار کردن در حوزه کارآفرینی و اقتصاد اســت. در 
این رابطه کتاب هم نوشــته ام. موضــوع پایان نامه دکتری هم 
اقتصاد مهندســی اســت. من اگر بخواهم منطقه ای کار کنم، 
وارد کمیسیون اقتصادی می شوم اما اگر بخواهم ملی کار کنم، 

کمیسیون بهداشت و درمان را انتخاب می کنم.

در این دوره دنبال اخذ رأی نیســتم، فقط می خواهم شناخته 
شــوم و برای مردم آگاه ســازی کنم. مردم هم باید سوابق را 
خیلی دقیق بررســی کنند؛  چون منتخب آنها می خواهد وارد 
مجلس شــود و با ۲۹0 نماینده دیگر وارد گفت وگو و جدل 

شود پس باید توانایی باالیی داشته باشند.
مــردم باید از کاندیداها بپرســند هزینه تبلیغاتی شــان چقدر 
اســت، از کجا تأمین می کنند و با چه هدفــی این پول ها را 
خــرج می کنند؛ چون حقوق یک نماینــده مجلس برای یک 
دوره حدود 500 میلیون تومان اســت امــا چرا یک کاندیدا 
۲ میلیارد تومان فقط هزینــه تبلیغاتی یک دوره می کند؟ این 
نشــان می دهد که چنین فردی نیامده که برای مردم کار کند. 
مردم باید بپرســند آیا حاضری هر سال گزارش مالی خود را 
به ما بدهی؟ وظیفه یک نماینده ریختن آســفالت در خیابان و 

جاده ها نیست.
مردم اینها را دیده اند وقتی کاندیدایی می بینند از او می پرسند 

تو آمده ای که چقدر بخوری؟

سروش:نقاطضعفنمایندگانپیشینچیستکه
موجبشدهتاشمابرایکاندیداتوریاقدامکنید؟

قاسمی: بی تعارف بگویم فســاد چشمگیری در البی گری و 
کارچاق کنی مجلس اتفاق افتاده که به اثبات هم رسید. همین 
رد صالحیت های اخیر که رخ داد، اعالم کردند که سیاســی 

نبوده و بلکه به خاطر فساد مالی بوده است.
یکی دیگر از ضعف های نمایندگان پیشــین این است که در 
دوره ای همــدان 6 ماه برای اســتاندار بالتکلیف بود؛ چون 
نمایندگان اســتان نمی توانستند به اجماع برسند که در آخر از 

شهر دیگری آوردند.
وطنی شعاع: همیشه وزیران بهداشت پزشک بوده اند. هیچگاه 
پرســتار، فیزیوتراپ یا بهداشــت و... نبوده اند. با این شرایط 
وزارت بهداشــت به نفعش اســت که مریض داشته باشد و 

درمان کند به همین دلیل بهداشت را حذف کرده است.

برنامههایدولتدر دزفولیان:نظرتاندربــاره
اقتصادوبودجهنویسیچیست؟

ــت.  ــنتی اس ــاًل س ــی کام ــی فعل ــی: روش بودجه نویس نبات
ــه  ــاًل غیرصرفه جویان ــود، کام ــته می ش ــه نوش ــه ای ک الیح
اســت. ایــن بودجه هــا عملکــردی نیســتند. در لوایــح ســال 
بعــد منابــع خیلــی خــوب دیــده نشــده اند. در ایــن الیحــه 
ــه  ــرمایه ای روی آورده در صورتی ک ــروش س ــه ف ــت ب دول
راه هــای بهتــری بــرای تأمیــن بودجــه نیــز وجــود داشــت. 
ــه  ــن زمین ــت. در ای ــد نیس ــا هدفمن ــه کم درآمده ــه ب توج
ــان و اقتصــاد  ــه ســمت محروم ــد و ب ــد هدفمن ــه بای بودج

ــرود. مقاومتــی ب
هاشمی: تخصیص بودجه ها واگرایی دارد. عملکرد شرکت ها 
بررسی نمی شــود حتی عملکرد مالی شرکت های انقالبی هم 
باید بررسی شود. نوع تخصیص بودجه به مقتضیات زمان باید 
تغییر کند. در پروژه هایی که تعریف می شــود عدالت محوری 

دیده نمی شود.
قاســمی: در تخصیــص بودجه هــا نخســتین موضوعــی 
ــی« اســت  ــرد »اقتصــاد مقاومت ــرار بگی ــر ق ــد مدنظ ــه بای ک

کــه طبــق تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری بایــد به صــورت 
ــه شــود. ــه آن پرداخت جــدی ب

به صــورت داوطلبانــه بایــد اقتصــاد نفتــی را کنــار بگذاریــم. 
ــون  ــر تاکن ــده، اگ ــرح ش ــث مط ــن بح ــه ای ــال 7۲ ک از س
هــر ســال فقــط ۲ درصــد از اســتفاده از درآمدهــای نفتــی 
ــور،  ــاد کش ــون اقتص ــم، اکن ــش می دادی ــه کاه را در بودج

ــود. ــدار ب اقتصــادی پای
ــه  ــر گرفت ــدی درنظ ــور ج ــد به ط ــی بای ــت اجتماع عدال
شــود. قــرار نیســت کــه ایــران را بــه ژاپــن اســالمی تبدیــل 

کنیــم.
توجــه بــه تولیــد داخــل یکــی دیگــر از مــواردی اســت کــه 

بایــد آن را بــرای بودجه بنــدی در نظــر بگیریــم.
وطنی شــعاع: بودجه نویسی در کشــور ما نه به شیوه شرقی 
اســت نه غربی و نه جمهوری. در این روش بهداشــت کم 
شده، کارآفرینی دیده نشده و هدف از بودجه نویسی مشخص 
نیست؛ چون کارشناسی نوشته نمی شود. حدود 7 سال است 
که اقتصاد کشــور در جا می زند. من که استاد دانشگاه هستم 
درآمدم کفاف زندگی ام را نمی دهد حاال بماند که قرارداد یک 

کارگر اصاًل مشخص نیست که چگونه است.

۲کاندیــداازحــوزهانتخابیــهبهارو
کبودراهنــگو۲کاندیداازحوزهانتخابیه
همــدانوفامنیندرســومیننشســت
کارشناسیبهمسائلوچالشهایمهمی
چونکالنشــهرشــدنهمدان،الحاق
روستاهابهشهر،دلیلکاندیداشدن،ایراد

نمایندگانپیشینو...پرداختند.
توجــهویژهبــهدرمــانومریضداری
بودکه بهبهداشت،نکتهای بهجایتوجه
کاندیدایبهاروکبودراهنگبهآناشــاره
کردوتأکیــدشاینبودکهدرحالحاضر
وزارتبهداشتبهنفعشاستکهدرمان
بهبهداشــت بنابراینتوجهخاصی کند.

ندارد.
و همدان کاندیداهای برآیندصحبــت از
فامنیــننیزاینبرمیآیدکهکالنشــهر

آوردهای استان برای اینکه پیشاز شدن
داشتهباشــد،بارمنفیبرایشهرهمدان

داشتهاست.
منابعکشور،شیوه از نادرســت استفاده
غیرکارشناسیبودجهنویسی،توجهنکردن
بهتولید،معادن،صادراتواشــتغالنیز
ازجملــهانتقادهاییبودکهاینکاندیداها

مطرحکردند.
درادامهپاسخ4کاندیدارابهپاسخهای
چالشــیومردمی3کارشناسمیخوانید
اماباتوجهبهجّوحاکمبرایننشســت
دربرخیمواردیاکارشناساننیازندیدند
کههمهکاندیداهاپاســخهمهسؤالهارا
بدهندویابهدلیلفرصتکموحجمباالی
سؤالوجوابفرصتپاسخگوییبههمه

کاندیداهانرسید.

بهرام هاشمی
حوزه انتخابیه: همدان و فامنین

متولد: 1355
محل تولد: گراچقا

تعداد فرزند: 2 پسر
تحصیالت: دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

آخرین سازمان محل کار: شرکت شهرک های صنعتی همدان
گرایش سیاسی: جوانان انقالبی

هدف از کاندیداتوری: اصالح وضع موجود، مشتاق به دولت کریمه
کمک به تولید و اقتصاد مقاومتی

جواد وطنی شعاع
حوزه انتخابیه: بهار و کبودراهنگ

متولد: 1362 
محل تولد: بهار

تعداد فرزند: ندارد
تحصیالت: دکتری تخصصی بهداشت از 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
آخرین سازمان محل کار: استاد دانشگاه علوم پزشکی

امیرعباسدزفولیان
■  کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

■  کارشناس حمل ونقل و منابع انسانی

محمدمهدیسروش
■  عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

 ■ کارشناس معماری و شهرسازی

تحـول در همـه حوزه هـا
■ پیشنهاد و نظر کاندیداها در نشست انتخاباتی روزنامه همدان پیام

غزل اسالمی «
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نگاه

طبقه متوسط
 توسعه سیاسی و انتخابات

 طبقه متوســط نقشــی برجسته در توسعه سیاســی و فرایندهای 
انتخاباتی دارد. 

از نگاه بسیاری از صاحب نظران مسائل سیاسی و اجتماعی، هر زمان 
طبقه متوسط ضعیف و الغر شده، روند توسعه سیاسی کند شده و به 

محاق رفته  است. 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان نظامی مردم ساالر در زمره کشورهایی 
است که نرخ مشارکت باالیی را در انتخابات گذشته تجربه کرده است. 
این مســأله به نوعی نشانه باال بودن میزان تعهد سیاسی مردم ایران و 
قبول مسئولیت فردی و اجتماعی آنان است. در واقع، مردم با حضور 
گســترده در انتخابات، می توانند دیدگاه خــود را درباره تصمیم های 
مهمی که در کشــور گرفته می شــود ابراز کنند و در امور اجتماعی و 

سیاسی جامعه خود سهیم شوند. 
در این میان، طبقه متوسط نقشی برجسته در توسعه سیاسی و انتخابات 
دارد. از این طبقه با نام های مختلف و تعابیر متفاوتی یاد شده اســت و 

هر کس از دریچه و زاویه ای خاص به آن می نگرد. 
عده ای از نظر توسعه سیاسی آن را موتور محرکه دموکراسی می دانند 
و گروهی دیگر از نظر توسعه اقتصادی طبقه متوسط را عامل توسعه 
و تولید می خوانند؛ البته دســته ای هم بــه نوعی تلفیق در کارکرد این 

طبقه معتقدند. 
در واقع اگــر کل طبقات جامعه را تقســیم بندی کنیم، باید این گونه 
عنوان بندی کنیم که طبقه باالی جامعه حامل ســرمایه اقتصادی است. 

طبقه متوسط نیز باید مولد و حافظ سرمایه اجتماعی باشد. 
جامعه شناسان اعضای طبقه متوسط ایران را به ۲ گروه »سنتی« )متقدم( 
و »جدید« )متأخر( تقســیم بندی می کنند کــه هر کدام از این ۲ گروه 
خود در برگیرنده چندین قشــر، شــأن و منزلت اجتماعی است. در 
این تقســیم بندی ها باید دید که کدام طیف از طبقه متوسط مشارکت 

بیشتری در عرصه های مختلف خواهد داشت. 
همانگونه که پیشتر اشاره کردیم نقش طبقه متوسط در انتخابات جدی 
است و بررســی تاریخچه انتخابات در برهه های مختلف نیز گویای 
جایگاه مهم و کلیدی این طبقه در انتخابات ادوار گذشته است. به باور 

برخی تحلیلگران طبقه متوسط در ادوار مختلف انتخابات ایران، نقشی 
پیشرو داشته است. از این رو جریان های سیاسی همواره توجهی ویژه 

به این طبقه داشته اند. 
با این حال گروهی بر این باورند که طبقه متوسط در ایران ساختارمند 
نیســت، زیرا طبقه متوســط را دارای الیه ها و طیف های اســتوار و 

ساختارمند نمی دانند. 
از این رو این طبقه را دارای وضعیت ســیال گونه و در نوسان حرکت 
به ســمت طبقات دیگر ارزیابی می کنند. به عبارت دیگر معتقدند که 
این طبقه دارای موقعیت مندی و رویکرد ثابتی نیست و دلیل آن را در 
رشــد و توسعه نامتوازن می بینند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که 
طبقه متوسط، رویکرد و دغدغه های ثابت دارد. این عده جایگاه ویژه 
طبقه متوسط در فرایند توسعه را مطرح می کنند و این طبقه را موتور 

توسعه کشور می دانند. 
نظر به این که اعضای طبقه متوســط بخش مهمی از قشر خاکستری 
انتخابات را شکل می دهند، نقش تعیین کننده ای در پیروزی نامزدهای 
انتخابات دارند. از این رو جریانات و گروه های سیاسی سعی می کنند 
تا ســبد رأی طبقه متوســط را جذب کنند. بنابراین در شــعارها و 
برنامه های خود مطالبات این طبقه را در دستور کار خود قرار می دهند. 
جریانــات و احــزاب اصالح طلب در ســالیان گذشــته بیشــترین 
ســرمایه گذاری خود را روی طبقه متوسط جدید قرار داده اند. این در 
حالی است که احزاب و جریان های اصولگرا بیشتر روی جذب طبقه 

متوسط سنتی تکیه و تأکید دارند. 
به نظر می رســد با حضور نمایندگان طبقه متوسط سنتی و جدید در 

انتخابات، شاهد رونق بیشتر انتخابات و افزایش مشارکت باشیم. 
روندها حکایت از آن دارد که طبقه متوســط در ســال های گذشــته 
ضعیف شــده و به ســمت طبقات پایین تر فروغلتیده اســت. بر این 
اساس و به باور بسیاری از تحلیلگران، جریان های سیاسی برای جلب 
توجه طبقه متوسط و جذب سبد رأی این طبقه نیازمند توجه بیشتر به 
معیشــت و مقوله عدالتند و شعارهای آزادی خواهی و توسعه سیاسی 
دیگر جذابیت های گذشته را ندارد و در اولویت پس از عدالت و رفاه 

قرار می گیرد. 
یکی از مســائلی که نیازمند توجه جدی است، این است که هر زمان 
طبقه متوسط ضعیف و الغر شده، روند توسعه سیاسی کند شده و به 
محاق رفته است. از آن جایی که این طبقه اهمیت باالیی در پیشرفت 

کشور دارد، باید بر تقویت این طبقه و نمایندگان آن کوشید.

با حضور در انتخابات 
نشان می دهیم که سرباز واليت هستیم

 معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش با تأکید بر اینکه با حضور در انتخابات بار 
دیگر نشان می دهیم که سرباز والیت هستیم، گفت: اگر خواهان استقالل و امنیت کشور 
هستیم، باید در انتخابات شرکت کنیم؛ زیرا شرکت در انتخابات تأثیر به سزایی در تحقق 

آرمان های انقالب دارد. 
امیر جهانشــاهی اظهار کرد: ما معتقدیم بهترین دوران زندگی یک جوان دوران سربازی 
است؛ زیرا در این دوره یک فرد با شور و نشاط جوانی آماده می شود تا در جهت دفاع از 

اسالم، انقالب و کشورشان جان خود را فدا کند. 

به گزارش ایسنا، وی افزود: سربازی از جایگاه مهم و باارزشی برخوردار است و چیزی 
از ســربازی باالتر نیست تا جایی که حتی فردی مانند حاج قاسم نیز خود را یک سرباز 
می دانســت. جوانان ایرانی در طول تاریخ نشــان داده اند که هرجا الزم باشــد حاضر به 

جانفشانی برای اسالم و ایران هستند. 
معاون هماهنگ کننده نزاجا خاطرنشان کرد: خاطرات سربازی از به یادماندنی ترین دوران 
بندگی اســت. دوران سربازی زکات عمر یک جوان اســت و اگر سربازان نبودند که از 
کشــور دفاع کنند، امروز این امنیت را نداشتیم. امروز بسیاری از سربازان ما در مرزهای 

غرب، شرق و جنوب غرب کشور در حال حراست از مرزهای کشور هستند. 
امیر جهانشاهی با تأکید بر اینکه جوانان باید قدر و ارزش دوران سربازان را بدانند، گفت: 
امروز بسیاری از فرماندهان سپاه و بسیاری از مسئوالن کشور دوران سربازی خود را در 

ارتش گذرانده اند. ما امروز بر اساس تأکیدات فرمانده کل قوا برای سربازان بسیار ارزش 
قائل هستیم. امروز به برکت انقالب رهبر انقالب به فرماندهان تأکید می کنند که با سربازان 

مانند فرزندان خود برخورد کنید. 
وی با اشــاره به طرح »لبیک ۲۲« نیروی زمینی ارتش اظهار کرد: طرح لبیک ۲۲ نزاجا 
برای تکریم ســربازان اســت؛ ما در این طرح برای ارتقا و بهینه ســازی محل زندگی 
کارکنان وظیفه  و وضعیت زیست سربازان در آسایشگاه ها و پادگان ها برنامه های مؤثری 

انجام داده ایم. 
معاون هماهنگ کننده نزاجا تصریح کرد: یکــی از مؤلفه های اقتدار و امنیت ملی نیروی 
انسانی و همین سربازان هستند. امروز سربازان ما از مرزهای جغرافیایی و اعتقادی کشور 
دفاع می کنند. امروز اگر سربازان با تهاجم فرهنگی دشمن مقابله نکنند ما ضربه می خوریم. 

انتخابات
 entekhabat@hamedanpayam.com

روح ا... نباتی
حوزه انتخابیه: همدان و فامنین

متولد: 1361
محل تولد: بهار

تعداد فرزند: 3 دختر و 2 پسر 
تحصیالت: دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر 

دانشگاه آزاد سنندج
آخرین سازمان محل کار: سازمان بازرسی

گرایش سیاسی: جوانان انقالبی
هدف از کاندیداتوری: تغییر در قانون گذاری و اصالح ساختارها

حداقل و حداکثر بودجه پیش بینی شده برای تبلیغات: 10 میلیون تومان

جمشید قاسمی
حوزه انتخابیه: بهار و کبودراهنگ

متولد: 1353
محل تولد: صالح آباد

تعداد فرزند: یک دختر
تحصیالت: کارشناسی ارشد علوم تربیتی

آخرین سازمان محل کار: دانشگاه شهید مفتح
کاندیدای 2 دوره از مجلس و 2 دوره شورای شهر همدان

گرایش سیاسی: گفتمان امام و انقالب
هدف از کاندیداتوری: قدم گذاشتن در گام دوم انقالب، حضور جوانان در حوزه 

قانون گذاری و احیای روحیه جهادی
حداقل پیش بینی برای هزینه تبلیغاتی 10 میلیون تومان حداکثر 30 میلیون تومان

محمدمهدیسروش
■  عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

 ■ کارشناس معماری و شهرسازی

جعفرمحقق
■ معلم بازنشسته و استاد دانشگاه امام حسین)ع(

سروش:آموزشپزشکیبهاعضاوآموزشعالی
دراینرشتهبهابتذالرسیده،نظرشمادراینرابطه

چیست؟
قاســمی: در کمیسیون آموزش نخســتین موضوعی که باید 
بررسی شــود، بها دادن به منابع انسانی است. می بینیم که در 
بســیاری مواقع به انسان ها به عنوان پیچ و مهره نگاه می شود، 

در صورتی که نیروی انسانی اصل توسعه است.
نخستین نگاهم در کمیســیون آموزش این خواهد بود که شأن 
معلمان را حفظ کنم. برای اشتغال جوانان هم برنامه دارم. همه ما 
باید یک ایثارگری برای اشتغال جوانان انجام بدهیم. من پیشنهاد 
دارم که مدت خدمت کارمندان دولتی از 30 ســال به ۲7 ســال 
کاهش بیابد تا جوانان بیشتری در بدنه دولت به کار گرفته شوند. 

با بررسی هایی که انجام داده ام این طرح قابلیت اجرا دارد.

دزفولیان:نظرتاندربارهحجیموُکندبودنبدنه
دولتوافزایشحقوقکارکنانچیست؟

نباتی: اســتخدام در بدنه دولتی از زمان رضاخان آغاز شد و 
در حال حاضر هم شــیوه ای برای استخدام ها پیاده می شود که 

در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. 
کارمندان می نشینند پشت میز و حقوق می گیرند. شیوه اداری 

طوری اجرا می شود که دولت را چاق و تنبل کرده است. 
در کشورهای خارجی دولت فقط تصدی گری و قانون گذاری 
می کند و امور در دســت بخش خصوصی است. اگر در ایران 
هم این طور باشــد، اشتغالزایی ایجاد می شود و کارها سریع تر 
انجام می شوند. تا سیستم اداری متحول نشود، هیچ پیشرفتی 

در کشور صورت نمی گیرد.
هاشمی: باید کمک کنیم که دولت کوچک شود و پروژه ها به 

بخش خصوصی واگذار شوند.

دزفولیان:نظرشــمادربارهاستخدامهایفلهای
چیست؟

هاشــمی: صد درصد. من نظرم این است که دوره خدمت را 
۲5 ســاله کنیم که زمینه اشتغال جوانان را مهیا کنیم. البته من 
برای این طرح، راهکارهایی دارم که چگونه از به وجود آمدن 
مشــکالتی که در برابر ۲5 ساله کردن خدمات دولتی ها پیش 

می آید، جلوگیری کنیم.
قاســمی:  موافق اســتخدام فله ای نیستم. آســیبش 10 برابر 

سودش برای اشتغال اســت. به نظرم مطالعه روی استخدام ها 
انجام نمی شود.

سروش:اگرواردمجلسشوید،حاضرهستیدکه
رئیسجمهورراباسؤالهایجدیبهچالشبکشید

واورااستیضاحکنید؟
نباتی: ســال بعد آخرین ســال این دوره از ریاست جمهوری 

است و استیضاح فایده ای ندارد.
هاشمی: استیضاح چیز بدی نیست. 

قاسمی: در مواقع لزوم با استیضاح هم موافق هستم. حتی اگر 
فقط یک روز به پایان ریاست جمهوری باقی مانده باشد، منتها 

باید سازوکارهای امنیتی و بین المللی را هم درنظر بگیریم.

سروش:رویکالنشــهربودنهمدانوادغام
روســتاهابهشهرصحبتزیادمیشــود،نظرشما

چیست؟
نباتی: باید ببینیم اصاًل کالن شــهر شدن برای همدان منافعی 
دارد یا فقط یک اســم است. همدان شهری کوچک است که 

صنعتی هم نیست.
درباره ادغام روستاها به شــهر هم باید بگویم که روستاییان 

ملحق شده به شهر از این موضوع ناراضی هستند. 
حرفشــان این است که شهر شــدیم ولی از آن فقط اسمش 
به ما رســید و منافعی برای ما نداشــته است، فقط یک سری 

مشکالت برای ما ایجاد کرده است.
قاسمی: اتفاقی که در شــهر آفتاب افتــاد باید برای ما تجربه 
باشــد. وقتی اسم کالن شــهر شــدن و الحاق روستا به شهر 
می آید، تمام هزینه های شــهری به روســتا تحمیل می شود و 
دالالن هم این وســط ســودهای کالنی می برند و هزینه های 

سرسام آور اداری به روستاییان تحمیل می شود.
هاشمی: تا اسم کالن شــهری جلوی اسم همدان مطرح شد، 
مشــکالتش جلوجلو آمــد. مثاًل مالیــات جریمه ها مطابق با 
کالن شــهری محاسبه می شود اما بودجه کالن شهری به استان 
نیامده اســت. نکتــه ای را بگویم؛ مثاًل هنوز که هنوز اســت 
مســافران هواپیما در کرمانشــاه از یارانه منطقه جنگی برای 
پرواز بهره می برند اما نمایندگان ما نتوانســتند برای فرودگاه 

همدان کاری انجام بدهند.
الحاق روســتا به شهر فساد به دنبال دارد کما اینکه مواردی را 
مشاهده کردیم. با این اقدام اشتغال روستایی را از بین برده ایم 

و فکری به حال آن نکرده ایم.
وطنی شعاع: همدان بحران دارد اگرنه برای نجات خودش و 

کالن شهر شدن به بهار دست درازی نمی کرد. 

محقق:برنامهتانبرایتولیدچیست؟
هاشــمی: در همدان بزرگ ترین معدن های ســنگ آهک را 
داریــم اما اصفهانی ها آن را به صــورت خام از همدان خارج 

می کنند. ما نباید اجازه بدهیم چنین اتفاقی بیفتد.
ما باید در اجرای طرح ها نخســتین اســتان باشیم؛ چون اگر 
دومین یا چندمین استان باشیم، گرفتن تخصیص بودجه برای 
اجرای طرح بسیار سخت است و حتی ممکن است این اتفاق 

نیفتد.
ما از ظرفیت گردشگری ســالمت و گردشگری نتوانسته ایم 
اســتفاده درســت را ببریم. اما در خراســان و استان فارس 

به خوبی از گردشگری سالمت بهره می برند.
 لجســتیک را باید به همدان بیاوریم امــا در حال حاضر این 

صنعت را فراموش کرده ایم.
قاســمی: در این دولت واگذاری هایــی به بخش خصوصی 
صورت گرفت که به اســم خصوصی سازی پروژه 100 برابر 
پایین تر از قیمت واقعی به بخش خصوصی فروخته شــد که 
برای حل مشــکل قدم نخســت ایجاد شرکت های خصولتی 

است.

اقتصادی دربارهسیاستهای نظرتان دزفولیان: 
دولتچیست؟

وطنی شعاع: ما باید درآمدها را از صادرات به دست بیاوریم نه 
اینکه از جیب مردم و مالیات بودجه کشــور را ببندیم. در این 
رابطه در مجلس چکش کاری نمی شــود. دولت باید به سمت 
اقتصاد خصوصی برود. مثاًل اگر یک اســتاد دانشگاه به دلیلی 
حقوقی قطع شــود، مانــع درآمدی او به طــور کامل حذف 
می شــود و نمی تواند معیشــت خود را تأمین کند و دلیل آن 
این است که به ســمت دانش بنیان نرفته ایم و کارمندان دولت 

پولساز نیستند.

سروش:کبودراهنگوبهارجزوشهرهایمحروم
بودندکهبعدهاازلیستمحرومهاحذفشدندامادر
واقعیتهنوزجزوشهرهایمحرومهستند.برنامهات

برایمحرومیتزداییچیست؟
وطنی شــعاع: من برای محرومیت  زدایی بهار و کبودراهنگ 
بایــد اینجا را مطرح و بُلد کنم. ما در شهرســتانی قرار داریم 
که بزرگ ترین تولیدکننده ســفال آســیا، باکیفیت ترین خاک 
منطقــه، باکیفیت ترین دام جهان در مهربان، بهترین فرش دنیا 
در مهربان، بیشــترین تولید سیب زمینی و یونجه در شهرستان 
بهار، بزرگ ترین غار آبی جهان و 4 شــهرک صنعتی دارد. اما 
همه این تولیدات خام فروشــی می شوند و از غار آبی جهان 
که اگر در اصفهان یا هلند بود تمام مردم جهان اینها را به نام 
غار علیصدر می شــناختند. اما ما خجالت می کشیم مسافر به 
آنجا ببریم، چون راه مناسبی ندارد و در طول سال کشته های 

فراوانی می دهد و پکیج های مسافرتی مناسبی ندارد. 
در این منطقه دارایی های بســیار زیادی داریم اما مدافعی که 
بلد باشــد حرف بزند، نداریم و یا اینکه عمداً حرف نمی زنند 

و حق بهار و کبودراهنگ را نمی گیرند.
من شنیده ام بعضی مســئوالن که از خدمت خسته می شوند، 
ســال های پایانی خدمت خــود را به این شهرســتان منتقل 
می شوند. اگر مردم این منطقه مطالبه گر بودند، مسئوالن برای 

استراحت در شغل به این منطقه منتقل نمی شدند. 

ســروش:اگربهکمیســیونبهداشــتبروی،
برنامهاتچیست؟

وطنی شعاع: وزارت بهداشت به قهقرا رفته. باالترین شغل ها 
رد ایران پزشکی و دندانپزشکی است اما در کشورهای دیگر 

این ۲ شغل هم تقریبًا هم رده های پرستاری هستند. 
همیشــه وزیران بهداشت پزشــک بوده اند. هیچ گاه پرستار، 
فیزیوتراپ یا بهداشــت و... نبوده اند. با این شــرایط وزارت 
بهداشــت به نفعش است که مریض داشته باشد و درمان کند 

به همین دلیل بهداشت را حذف کرده است.

تحـول در همـه حوزه هـا
■ پیشنهاد و نظر کاندیداها در نشست انتخاباتی روزنامه همدان پیام
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تصويب افزايش مستمری مددجويان 
بهزيستی در کمیسیون تلفیق

 بودجه اجرای ماده 6 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، 
و موادی راجع به خدمات رسانی به ایثارگران در کمیسیون تلفیق مجلس 

تصویب شده است.
رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور با تأیید تصویب افزایش مستمری 
مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی گفت: در ردیف ۲4 تبصره 14 قانون بودجه سال ۹۹ مبلغی برای 
یارانه ها و مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در نظر گرفته شده 
که این بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به الیحه دولت افزایش 

یافته و امیدوارم که در صحن مجلس نیز مصوب شود.
وحید قبادی دانا در گفت وگو با ایرنا خاطرنشــان کرد: اینکه ســهم 
بهزیســتی و کمیته امداد از محل مســتمری که می خواهد پرداخت 
شود، بر اســاس تعداد مددجویان بهزیســتی و کمیته امداد خواهد 
بود، یعنی ســهم سازمان بهزیستی 33 درصد و سهم کمیته امداد 66 

درصد خواهد بود.
هادی قوامی ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۹ چندی 
پیش خبر داد که در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال آینده مقرر شده 
تــا ۲0 درصد از 31 هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت بنزین 
به افراد تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی 
پرداخت شــود. به گفته وی، برای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت 
حمایت کمیته امداد و بهزیســتی، اجرای قانــون حمایت از معلوالن، 
اجرای ماده 6 قانــون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و اجرای 
تبصره ذیل ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران 18 هزار و 500 

میلیارد تومان درنظر گرفته شد.
ماده 6 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مربوط به خدمات 
بهداشتی، درمانی و توانبخشی است؛ براساس این ماده قانونی، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سالمت 
افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی را به گونه ای تأمین کند که 
عــالوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز آنان، خدمات توانبخشــی، 

جسمی و روانی دارای افراد دارای معلولیت را نیز پوشش دهد.

ضرورت تشکیل کمیته صیانت از داروسازی کشور

 مشاور انجمن داروسازان ایران بر ضرورت تشکیل کمیته صیانت از داروسازی کشور 
تأکید کرد.

محمد بقایی، در گفت وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که چرا جامعه داروسازی فقط 
در زمان هایی که مورد تهدید قرار می گیرند، با یکدیگر متحد می شوند و در شرایط عادی، 
متفرق و غیر همسو با یکدگر هستند، اظهار کرد: متاسفانه اتحاد جامعه داروسازی کشور 
در سال های گذشته، کم رنگ شده است و همین موضوع، سبب شده که ماهیت وجودی 

این رشته، ازسوی کسانی که ارتباطی با این رشته ندارند، خدشه دار شود.
وی ادامه داد: برآیند فعالیت هایی که در این ســال ها علیه جامعه داروسازی شکل گرفته 

است، به نفع انحصارطلبان و بدخواهان زنجیره استراتژیک داروسازی، اعم از داروخانه ها، 
صنعــت پخش، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو اســت و اگر این شــرایط، به همین 

صورت پیش برود، در نهایت سالمت جامعه را مخدوش خواهند کرد.
بقایی اضافه کرد: بی شــک تصمیماتی همانند رأی دیوان عدالت یا هیأت مقررات زدایی، 
نشــأت گرفته از یک ســری حرکت های دامنه دار برای مطامع اقتصادی و ایجاد انحصار 
ازسوی کسانی است که پشت صحنه قرار دارند. هرچند که رأی دهندگان و صادرکنندگان 

آرا، از اهداف پشت پرده این جریانات اصال اطالعی ندارند.
وی ادامه داد: جامعه داروســازی کشــور به عنوان پیش قراوالن و پیشتازان علوم پزشکی 
کشــورمان در جهان، که بارها شایســتگی های علمی خود را در دنیــا، به رخ جهانیان 
کشــیده اند، به اشــکال مختلف مورد تهدید قرار گرفته اند و متأسفانه نبود اتحاد در این 

جامعه، ضریب اثرگذاری این تهدیدها را افزایش داده است.
بقایــی تأکید کرد: اینجانب بارها تأکید کرده ام که انجمن داروســازان ایران، نیازمند یک 
زیرمجموعه جدید با عنوان کمیته صیانت از داروسازی کشور است تا تهدیدهای کوچک 

و بزرگ را مرتبا رصد کرده و مانع شکل گیری بحران های این چنینی شود.
وی اضافه کرد: با همه دســت اندازها و معضالتی که پیش روی داروســازان کشور قرار 
می گیرد، خوشبختانه شاهد هستیم که داروسازان کشور هرگز از حقوق خود عقب نشینی 
نکرده اند، هرچند که نتوانســته اند به معنای واقعی کلمه از آن صیانت کنند و بی تردید اگر 
کمیته صیانت از داروسازی کشور در زیرمجموعه انجمن داروسازان کشور شکل بگیرد، 
قطعا هم به اتحاد جامعه داروسازی کمک به سزایی خواهد کرد و هم ظرفیت های بالقوه 

را تحرک خواهد بخشید.
گزارش

 gozaresh@hamedanpayam.com

نیلوفر بهرمندنژاد «

 با نزدیک شدن به زمان انتخابات تب 
حمایت های رســانه ای را بیش از هر زمان 
دیگری شاهد هستیم اما در این میان نکته 
مهمی که پــس از اعالم نتایــج انتخابات 
کمرنگ می شود نقش مطالبه گری رسانه ها 

است.
انتخاب آگاهانه مردم نقش به ســزایی در 
دســتیابی به آرمان های یک جامعه دارد. 
آنچه سبب می شود مردم روانه حوزه های 
انتخاباتی شــوند و برگه های رأی خویش 
را به صندوق ها بسپارند، امید است، امید 
به روشــنایی فرداها که بــه همت نامزد 

منتخبشان می تواند محقق شود.
واقعیت این اســت که مردم بر اســاس 
به دســت  نامزدهــا  از  کــه  اطالعاتــی 
می آورند، دســت به انتخاب می زنند. آنها 
به ســخنرانی ها گوش داده و تراکت ها و 
بروشــورها را می خوانند، به حرف هایی 
که از زبان افراد مختلف می شــنوند، فکر 
می کنند و تحت تأثیر همه داده هایی که در 
معرضش قرار دارنــد، تصمیم می گیرند. 
اما در این میان نبایــد از یاد برد که آنچه 
از رســانه ها در این زمینه دریافت می کنند 

هم نقش به ســزایی در انتخابشان خواهد 
داشت. هم ســویی و حمایت رسانه ها از 
جریان های سیاســی منتخبشان موضوعی 
پذیرفته اســت اما آنچه نباید آن را از یاد 
برد، وظیفه مهــم انتقال صحیح اطالعات 

است.
علی که یکی از شهروندان همدانی است، 
گفــت: رســانه همان گونه کــه از نام و 
نشانش پیداست وظیفه انتقال اطالعات به 
مخاطب را بر عهده دارد. تکلیف حرفه ای 
رســانه انتقال اطالعات صحیح، شفاف و 
بازتاب مسائل مختلف جامعه در اخبار و 

گزارش ها است.
وی که خودش را نویسنده معرفی می کند 
در ادامه بیان کرد: اغلب رســانه ها اعم از 
کاغذی و مجازی رقابت شــدیدی برای 
جلب هرچه بیشتر تبلیغات برای کاندیداها 
و تأمیــن منابع مالی بــرای ادامه فعالیت 
خود را آغاز می کننــد و پس از پایان این 
فرصت و نشستن نمایندگان بر کرسی نیز 
تنها نقش بلندگو را برای فرد موردنظر ایفا 

می کنند.
وی می افزایــد: ایــن در حالی اســت که 
رســانه های ارتباط جمعی به نمایندگی از 

افکار عمومی باید مطالبه گر و پیگیر انجام 
یا انجام نشــدن برنامه ها و وعده های داده 

شده باشند.
کامرانــی که از کارکنان دولت اســت به 
خبرنگار همدان پیام می گوید: رسانه ها در 
انتخابات نقش و جایگاه چندبعدی دارند؛ 
از یک سو رسانه ها می توانند خواسته ها و 
آرای مردم و دیدگاه سیاســی و اجتماعی 
آنان را به مســئوالن انتقال داده و از سوی 
دیگر تاثیــرات و نتایج نظرات مردمی در 
سیاســت ها و فعالیت های کشور را نشان 
دهند تا حس اعتماد و اطمینان بین دولت 

و مردم افزایش یابد.
این شــهروند در ادامه گفــت: نکته قابل 
اهمیت این است که در موضوع حساس 
و مهمی چون انتخابات خبرها و شایعات 
و یا تخریب ناجوانمردانه و بداخالقی های 
سیاسی در فضای مجازی بیشتر نشر داده 
می شود که در این صورت از بین بردن آثار 
این شایعه ها و اخبار دروغ از افکار عمومی 

جامعه به راحتی ممکن نخواهد بود.
شاهرخی شــهروند دیگر همدانی است، 
نظر خود را این گونــه گفت: بنده به دلیل 
مشــغله کاری دسترسی به شبکه مجازی 

نــدارم ولی پس از فراغــت از کار، اخبار 
مربوط به انتخابات را بیشتر ازطریق رسانه 
ملی پیگیری می کنم و با دیدن مناظره ها و 
صحبت های کاندیداها و شنیدن اهداف و 
برنامه های آنها کاندیدای موردنظر خود را 

انتخاب می کنم.
در ادامه، در فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعــی از آنجا که گوینــده خبر برای 
مــا معلوم نیســت زیاد قابــل اطمینان و 
اعتماد نیســت ولی فرزندان ما که کمتر با 
رسانه ملی ارتباط دارند بیشتر حرف ها و 
شایعه های نشر داده شــده در این فضا را 
باور می کنند و ایــن در تغییر نگرش آنها 
نســبت به نظام و انقالب تأثیر داشــته و 
دشمنان انقالب نیز این موضوع را فهمیده 
و از این طریــق در ذهن فرزندان ما نفوذ 
کرده اند که باید مسئوالن فکری برای حل 

این معضل بکنند.

استاد و مدرس دانشــگاه در بیان نقش و 
کارکرد رسانه ها در زمان انتخابات در این 
زمینه بیان کرد: رسانه ملی می تواند با ایجاد 
فضاهای مناظره ای، طرح مطالبات واقعی 
مردم، بیان پرسش های افکار عمومی، بیان 
شفاف دیدگاه های گروه ها، شخصیت ها و 
نامزدها، نشــان دادن جایگاه و تأثیر آینده 
منتخبــان در زندگــی ملموس مــردم، با 
ایجــاد فرصت هایی برابر بیان دیدگاه ها و 
برنامه های نامزدها و احزاب و روش هایی 
از این  دســت، شور و نشــاط و تحرک 
انتخاباتــی را در مردم ایجــاد کند و البته 
باید قضاوت نهایی درباره کاندیداها را بر 
عهده مردم بگذارد. وی تأکید  کرد: ضریب 
نفوذ اینترنت در ایــران باال بوده و تقریبا 
نیمی از افراد جامعه به اینترنت دسترسی 
دارند و کاربر شبکه های اجتماعی هستند 
که این امر نشان دهنده این است که افکار 

عمومی جامعه هرلحظه نظاره گر رفتارها و 
اقدامات کاندیداها و سیاستمداران هستند.

امــروزه نقــش رســانه ها در انتخابات، 
بیش از هر زمان دیگر روشــن شده است. 
رســانه ها در مقام مهندسان افکار عمومِی 
جامعه، ابزارهایی هستند که مردم می توانند 
آگاهی هــای الزم را از راه آنها به دســت 
آورند. این ابزارها در ایام انتخابات، نقش 
اطالع رســانی و تا حــدودی نظارتی ایفا 

می کنند.
نوع تحلیل هایی که رسانه ها به جامعه ارائه 
می دهنــد، در افزایش آگاهــی مردم تأثیر 
دارد و رسانه ها می توانند افکار عمومی را 
جهت دهند. البته برخی رســانه ها نیز در 
فضای گل آلود انتخاباتی برای خود ماهی 
می گیرند و خواسته و یا ناخواسته، آب به 
آسیاب دشــمن می ریزند و گاه همگام با 

دشمنان خارجی گام بر می دارند.

رسانه  می تواند
مرجع شناخت 
درست کانديدا باشد
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جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

خبر

بهداشتنکتهدانشگاه
زمان ثبت نام وام شهريه دانشگاه جامع علمی 

کاربردی اعالم شد
 ثبت نام وام شهریه دانشجویان این دانشگاه از 15 بهمن ماه سال جاری آغاز شده 

و تا 15 تیرماه سال ۹۹ ادامه خواهد داشت.
معاون دانشــجویی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعالم کرد: از آغاز ثبت 
تقاضای وام شهریه دانشجویان این دانشگاه برای نیم سال دوم تحصیلی۹۹-۹8 خبر 
داد.به گزارش مهر، سید احمدرضا پیش بین افزود: وام شهریه دانشجویی این دانشگاه 
به مبلغ 7 میلیون و 500 هزار ریال بابت هر نیم ســال است که دانشجویان می توانند 

آن را دریافت کنند.
وی افزود: ثبت نام دانشــجویان از 15 بهمن ماه سال جاری آغاز شده و تا 15 تیرماه 
ســال ۹۹ ادامه خواهد داشت.وی تأکید کرد: دانشــجویان برای ثبت نام می توانند با 
مراجعه به پورتال صندوق رفاه دانشــجویان به آدرس WWW.Swf.ir نسبت به 

ثبت درخواست وام شهریه خود اقدام کنند.

مسواک زدن و استفاده از نخ دندان عامل حفاظت
در مقابل سکته مغزی

 یافته ها نشــان می دهد بیماری های لثه با نرخ باال سکته ناشی از سفت شدگی و 
انسداد شریان ها مرتبط هستند.

به گزارش مهر، درمان بیماری لثه در کنار ســایر فاکتورهای پرخطر سکته از طریق 
کاهش تشــکیل پالک در شــریان ها و ممانعت از تنگ شــدن عروق خونی مغز به 

پیشگیری از سکته کمک می کند.
 ازآن جایی که التهاب نقش مهم اصلی در پیشرفت و تشدید تصلب شریان دارد، ما 
به بررســی ارتباط بیماری لثه با انسداد عروق مغزی و سکته ناشی از تصلب شریان 

عروق مغزی پرداختیم.
محققان در مطالعه نخســت بر روی ۲56 بیمار دچار ســکته دریافتند بیماران دچار 
بیماری لثه دو برابر بیشــتر با احتمال ســکته مغزی ناشی از سفت و سخت شدگی 

عروق مغزی روبه رو بودند.

واکنش به ادعای 
طب سنتی

 اســتاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی، با عنوان این مطلب که 85 درصد 
ســرطان های کودکان درمان قطعی دارد، گفت: شایع ترین سرطان ها در بین کودکان، 

سرطان خون است.
ــزار  ــالی 3 ه ــران س ــزود: در ای ــمی، اف ــن ابوالقاس ــر، حس ــزارش مه ــه گ ب
کــودک زیــر 15 ســال مبتــال بــه ســرطان داریــم. ایــن آمــار حــدودا 16 در هــر 
100 هــزار کــودک زیــر 15 ســال اســت، یعنــی از هــر 100 هــزار کــودک زیــر 

ــال می شــوند. ــه ســرطان مبت ــر در ســال ب 15 ســال، 16 نف
وی ادامه داد: شــایع ترین ســرطان ها در بین کودکان ســرطان خون اســت و پس 
از آن به ترتیب ســرطان مغز و سلسله اعصاب مرکزی، ســرطان های غدد لنفاوی، 
ســرطان های تیغه عصبی، سرطان های کلیه، ســرطان های استخوان و سرطان بافت 

نرم قرار می گیرند.

مناسب سازی ۱4 هزار مدرسه ويژه دانش آموزان با 
نیازهای ويژه

 رئیس ســازمان آموزش وپرورش استثنایی با بیان اینکه مناسب سازی در همه ابعاد 
برای 14 هزار مدرســه پذیرای دانش آموزان با نیازهای ویژه در حال انجام است اعالم 
کرد که تا پایان سال ۹۹ یک مدرسه عادی در هر کدام از استان ها مناسب سازی می شود.
سید جواد حسینی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش مراکز آموزشی و توانبخشی 
ویژه مشــکالت یادگیری از 710 به 75۲ مورد اظهار کــرد: این  مراکز مکمل جریان 
یادگیری هستند. دانش آموزان دیرآموز می توانند به مراکز اختالل یادگیری ارجاع شوند.
وی افزود: در راســتای تفاهم نامه ما با معاونت آموزش ابتدایی، از سالجاری حدود 70 

هزار دانش آموز دیرآموز تحت پوشش این مراکز قرار خواهند گرفت.  

از هر هزار تولد يک نوزاد با سندرم داون 
به دنیا می آيد

 از هر هزار تولد در تمامی کشورهای دنیا، یک نوزاد با اختالالت شایع کروموزومی 
که مهمترین آنها ســندرم داون اســت، به دنیا می آید. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران، گفت: این در حالی است که با توجه به وجود امکانات تشخیصی در 
کشــور، مادران باردار می توانند در 3 ماهه نخست بارداری از وضعیت سالمتی جنین 
خود مطلع شــوند. به گزارش مهر، صدیقه حنطوش زاده، افزود: تولد نوزادی که دچار 
اختالالت کروموزومی و یا بیماری هایی همچون بیماری های قلبی، کلیوی و ســرطان 
خون است، عالوه بر اینکه بار اقتصادی و اجتماعی برای جامعه دارد، بار معنوی و مادی 

نیز برای خانواده ایجاد می کند.

تعرفه های پزشکی سال 99 
بايد به اندازه تورم رشد کند

 پیشنهاد رسمی نظام پزشکی این است که تعرفه خدمات پزشکی سال آینده )13۹۹( 
حداقل به میزان تورم و افزایش حقوق و دستمزد افراد شاغل افزایش یابد و این پیشنهاد 

به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم شده است.
رئیس ســازمان نظام پزشــکی محمدرضا ظفرقندی در گفت وگو با ایرنا افزود: تورم 
در حوزه ســالمت حداقل 1/5 برابر تورم اقتصاد کل جامعه است اما با توجه به اینکه 
ممکن است بیمه ها نتوانند این میزان رشد تعرفه های پزشکی را تقبل کنند و با مالحظه 
وضعیت بیمه ها این پیشــنهاد از طرف ســازمان نظام پزشــکی به وزارت بهداشت و 

شورای عالی بیمه ابالغ شده است.

فرزندان گرفتار 
بحران در زندگی پساطالق

 از میزان آســیب طالق بر فرزندان نمی توان گذشــت و به باور 
متخصصــان روان درمانگر با توجه به ناتوانــی آنها با انطباق خود با 
شرایط جدید،  این رویه می تواند به یک بحران جدی برای فرزندان 

طالق تبدیل شود.
یک متخصص روانپزشک و روان درمانگر اظهار کرد: آنچه در مراحل 
جدایی والدین اهمیت دارد این اســت که دعواها و بحث خود را به 
دنیای کودک وارد نکنند، متناســب با ســن کودک با او صحبت و 
به فرزند یــا فرزندان خود توضیح دهند که به دلیل نداشــتن تفاهم 

چاره ای جز این راه نداشته اند.
ریحانه عابدنیا روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: تداوم ارتباط 
کودک با والدین و کیفیــت آن، می تواند بر میزان افزایش یا کاهش 

صدمه بر بچه های طالق تعیین کننده باشد،
وی  ادامــه داد: در حقیقــت طــالق موجب به وجــود آمدن برخی 
خصوصیــات روحــی و روانی خــاص در رفتار و گفتــار بچه ها 
خواهد شــد و از این رو والدین بــا آگاهی از این خصوصیات باید 
با برنامه ریزی مناسب نســبت به تأثیرات منفی طالق، به جدایی از 

یکدیگر اقدام کنند.
وی گفــت: طالق یکی از واقعیت های جدی زندگی امروزه اســت 
از این رو الزم اســت والدینی که تصمیم به جدایی می گیرند، اطالع 
داشته باشــند فرزند یا فرزندان آنان از این اتفاق ناخشنود هستند و 
احتمال دارد پدر یا مادر را به عنوان مقصر این اتفاق، نفرت داشــته 

باشد.
ایــن روا ن درمانگــر تصریــح کــرد: پــدر و مــادر در اینگونــه مواقــع 
بــرای کاهــش اضطــراب و اســترس کــودک بایــد بــه وظیفــه خــود 
ــد  ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــد و ب ــد، خــوب عمــل کنن ــه فرزن نســبت ب
ــواده  ــک خان ــا ی ــم آنه ــاز ه ــس از طــالق ب ــه پ داشــته باشــند ک

باقــی خواهنــد مانــد.
عابدنیــا با بیان اینکــه والدین توجه کنند همســر دوم آنان پس از 
ازدواج، به برقراری رابطه بــا فرزندان کمکی نمی تواند کند،  افزود: 
چنانچه همســر دوم پشــت ســر بچه ها بدگویی کند و تالش کند 
رابطه ها را ســرد کند، این نکته همانقدر که مشــکل والدین اســت 
مشــکل فرزندان نیز هست. پس مشارکت بچه ها در رفع این مشکل 

قابل توجه است.
این روانپزشــک گفــت: در زمان جدایــی حتما بــا فرزندان 
صحبــت کنید، عشــق و عالقه خود را به آنان نشــان دهید و 
هدف جدایی از همســرتان را بــرای بچه ها بازگو و از تالش 
آنان برای تحت فشــار قــراردادن والدین برای بازگشــت به 

کنید. جلوگیری  مجدد  زندگی 
وی به پدر و مادر بچه های طالق توصیه کرد: هیچگاه از احســاس 
و رفتــار آنان غافل نشــوید. به نحوی رفتار کنیــد که بچه ها بخش 
مهمی از زندگی به شمار می روند و تالش کنید ضمن رفتار مناسب، 
فرزنــدان را به هــم نزدیک و در صورت لزوم با یک روانپزشــک 

مشورت شود.

ابرار: گرانی کاالهای اساسی پس از افزایش قیمت بنزین 
 از اساسی به سمت ریشه ای می ره!!

تجارت: مسئوالن فقط اعالم کننده اخبار هستند
 نمی شه که همه برن تو حوزه کارگردانی خبر!!

کسب وکار: بازار داغ موبایل های دست دوم
 منظورت اینه که از پشت صحنه اتاق خبر بی اطالعند؟!

همدان پیام: راه طوالنی از مهستان تا بهارستان
 روی فرش این راه چه گل هایی بافته شده؟؟

شروع: ساز ناکوک نقدینگی 
 با یک کنسرت کوک می شه؟؟

همدان پیام:سیبری انتخابات در همدان
 بخاری سیاست گرما نمی ده

 ایسنا: تدوین دستورالعمل نظارتی گسل های بالصاحب تهران 
 نکنه می خواید رو گسل ها هم خونه بسازید؟؟

افکار: رقابت بیش از 7 هزار نفر برای ورود به مجلس
 مراقب باشید تو مسیر به هم برخورد نکنن مسدوم بشن؟!!

اقتصاد: بازار سرمایه از تغییرات اقتصاد کالن جلوتر است
 حتمأ کفش چینی پوشیده که تند می ره؟؟!

همدان پیام: آسیب های اجتماعی در اولویت دولت نیست
  نزدیک انتخاباته دولت فعأل کارهای مهمتری داره!!

خبر ورزشی: خریداری رأی با کارت هدیه و بن کت شلوار 
 پیشنهاد می شه مانتو رو هم اضافه کنه 

همشهری: طلسم تهران- شمال شکست 
 صدای رعد و برقشو عید می شنوید!!

کسب و کار: ناکا رآمدی دربرخورد با گرانفروشی
 نخری کارآمد می شه!!

ایرنــا: انتقال پانزدهمین قلب اهدایی از رفســنجان به تهران توســط 
اورژانس هوایی 

 قلب ها به پرواز درآمدند
ایسنا: فراکسیون محیط زیست مجلس باید از حالت رکود درآید

 ابزار درآمدن از رکود هنوز ساخته نشده

تکمیل ساخت ۳ بیمارستان 
توسط بنیاد مستضعفان

 وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی از اضافه شدن 640 
تخت بیمارســتانی در مناطق محروم کشور به دنبال تکمیل ساخت 3 

بیمارستان توسط بنیاد مستضعفان خبر داد.
ســعید نمکی گفت: با تکمیل این 3 بیمارستان، نزدیک به 640 تخت 
بیمارســتانی با مشــارکت بنیاد مســتضعفان در 3 شهرستان دزفول، 
مراوه تپه و آبادان به مجموعه تخت های بیمارستانی وزارت بهداشت 

افزوده می شود.
به گزارش ایســنا، وی افزود: همچنین با همت بنیاد مستضعفان، 41 
مرکز جامع ســالمت به همراه کادر پزشکی، آزمایشگاهی، داروخانه 
و ســایر ملزوماتی که جامعه هدف در نقاط محروم به آنها نیاز دارند، 
فراهم می شــود و همه این مراکز جامع سالمت به همراه 3 بیمارستان 
در دزفول، آبادان و مراوه تپه تا پایان سال آینده به بهره برداری خواهد 

رسید.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با بیان اینکه سیاست این 
وزارت خانه، استمرار ساخت تخت های بیمارستانی در کشور نیست 
مگر در نقاطی که اصال بیمارســتان وجود ندارد، گفت: ما امیدواریم 
بتوانیم با کمک و حمایت بنیاد مستضعفان، در توسعه زیرساخت های 
سالمت و درمان کشور و همچنین دسترسی بهتر مردم به مراقبت های 

اولیه و سرپایی، حرکت کنیم.
جزئیاتتحویل3بیمارستانو4۱مرکزجامعسالمت

بهوزارتبهداشتتوسطبنیادمستضعفان
رئیس بنیاد مســتضعفان با اشاره به چند پروژه سالمت محور مشترک 
میان بنیاد و وزارت بهداشــت گفت: بر اســاس اقدامات انجام گرفته 
تاکنون 3۹ مرکز جامع ســالمت توسط بنیاد مســتضعفان در مناطق 
محروم کشور ساخته شده و ۲ مرکز دیگر نیز در دست ساخت است 

که در اسرع وقت تحویل وزارت بهداشت خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین ما این تکلیف را برای خود درنظر گرفته ایم که 
با تکمیل ســاخت هریک از مراکز جامع سالمت، بنیاد مستضعفان ۲ 

دستگاه آمبوالنس را در اختیار این مراکز قرار دهد.

آگهي مزايده

شرکت تعاونی فرش دستباف تویسرکان 

شرکت تعاونی فرش دستباف تویسرکان  
در نظر دارد یک دستگاه وانت نیسان سفید رنگ مدل 76 
)دوشنبه  آگهی  درج  تاریخ  از  تومان   16/000/000 قیمت  با 
98/11/28( به مدت یک هفته تا تاریخ دوشنبه 98/12/5 از 

طریق مزایده به فروش برساند.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید 
از خودرو در تاریخ شنبه 98/11/3 به محل شرکت تعاونی 
فرش دستباف واقع در تویسرکان ابتدای بلوار حیقوق نبی 
تماس حاصل  تلفن 09186730712  با شماره  یا  و  مراجعه 

فرمایند.
الزم به ذکر است شرکت در مورد رد یا قبول پیشنهادات 

مختار است.

 اوایل آذر امسال تفاهم نامه ساخت مسکن 
برای فرهنگیان بدون مسکن امضا شد و قرار 
اســت تا 3 ســال آینده 170 هزار فرهنگی 
صاحب خانه شــوند بر این اساس ثبت نام ها 
انجام گرفته و فرهنگیان چشم انتظار سرانجام 

این طرح هستند. 
وظیفه تعلیم و تربیت نونهاالن و آینده سازان 
کشور به وزارت آموزش وپرورش سپرده شده 
اســت کودک با پایان 6 سالگی پا به مدرسه 
می گــذارد و آنجا یاد می گیــرد که بخواند و 
بنویســد و از این طریــق، وارد دنیای جدید 
می شــود اما تحقق تعلیم و تربیت صحیح و 

مناسب نیازمند زیرساخت هایی است. 
نیروی انســانی متبحــر و کاربلــد، فضای 
استاندارد و تجهیزات کافی و محتوای مناسب، 
3 ضلعی اســت که تعلیم و تربیت صحیح را 

محقق می سازد. 
نقش معلم تا جایی است که از ۲ ضلع دیگر، 
بااهمیت تر اســت زیرا در نبود محتوا و فضا، 
معلم می تواند باز هم ایفای نقش کند اما بدون 

معلم، تعلیم و تربیت چگونه معنا می یابد؟ 
هرچند که معلم برای فعالیت در این شــغل 
نیازمند عشــق و عالقه بسیار زیادی است اما 
یک معلــم برای کار نیازمنــد آرامش فکری 
است و مســلما این آرامش فکری در گروی 

سالمت و وجود معیشت مناسب است. 
یکی از دغدغه های فرهنگیان، مسکن است، 
دغدغه ای که با باال رفتن نرخ دیعه و کرایه در 

هر سال بیشتر خود را نشان می دهد. 
در این راستا وزارت آموزش وپرورش هر سال 
برنامه هــای متعددی را اجرا می کند و امضای 
تفاهم نامه با بانک های مختلف برای اختصاص 
وام به فرهنگیان در ســال های گذشته در این 

راستا بوده ست. 
به عنــوان مثــال دوم مرداد ســال 85، داوود 
غالمحســینی، مدیرکل امور رفاهی و تعاون 
آمــوزش و پرورش از امضــای تفاهم نامه با 
شرکت سرمایه گذاری مسکن و عقد قرارداد 
با بانک مســکن خبر داد و گفت:  در راستای 
تأمین مسکن فرهنگیان، با شرکت بین المللی 
توســعه ســاختمان برای تأمین مسکن آنان 

تفاهم نامه امضا شده است. 
هرچند که این اقدامات انجام می شد اما کفاف 
حل مشکل مسکن فرهنگیان را نمی داد امسال 
اما وزارت آموزش وپــرورش برای حل این 
مشــکل دســت به اقدامی زده است که البته 

هنوز در مراحل اولیه است. 
دوم آذر امســال تفاهم نامــه ســاخت 170 
هزار واحد مســکونی برای فرهنگیان بدون 

مســکن با حضور وزرای راه وشهرســازی و 
آموزش وپرورش برای مدت 3 ســال و در 7 
ماده در ســاختمان دادمان وزارت راه به امضا 

رسید. 
موضوع این تفاهم نامه، تأمین 170 هزار واحد 
مسکونی در شــهرها و مناطق روستایی برای 
فرهنگیان بدون مســکن بر اساس اعالم نیاز 
آموزش  وپرورش با استفاده از تمام ظرفیت ها و 
منابع مالی و امکانات موجود وزارت خانه های 
آموزش  وپــرورش و راه وشهرســازی در 3۲ 

استان کشور است. 
در این راســتا 14 آذر یعنــی 1۲ روز پس از 
امضای تفاهم نامه، اقدامات اجرایی شروع شد 
و ثبت نام از فرهنگیان بدون مسکن در سامانه 

maskan. medu. ir آغاز شد. 
پشــتیبانی  مدیریتــی  و  توســعه  معــاون 
استان همدان در گفت و گو  آموزش و پرورش 
بــا همدان پیام گفت: در ایــن طرح متقاضی 
و افراد تحت تکفــل وی باید بدون زمین یا 
واحد مسکونی باشند و تاکنون از هیچ یک از 
امکانات دولتی مانند زمین، واحد مســکونی، 
تســهیالت یارانه ای خرید و ساخت مسکن 
استفاده نکرده باشــند یا به عبارت دیگر فرم 
»ج« در اســتعالم از ســامانه مربوطــه راه و 

شهرسازی سبز باشد. 
محمد بداغی با بیان اینکه متقاضی باید متأهل 
بوده یا سرپرســت خانوار باشد، تأکید کرد: 
زنان خودسرپرست مشروط به داشتن 35 سال 
سن می توانند در زمره متقاضیان قرار گیرند بر 
این اساس اولویت در این طرح شامل بانوان 

فرهنگی سرپرســت خانوار، کارکنان شاغل 
رســمی، پیمانی، قراردادی باالی ۲0 ســال 
سابقه خدمت، زوجین فرهنگی و بازنشستگان 
فرهنگی اســت البته در صورتی که ســقف 
درخواست پر نشده باشد سایر فرهنگیان نیز 

می توانند از این طرح بهره مند شوند. 
وی افــزود: ثبت نام فرهنگیان بدون مســکن 
در همدان تا حدود زیادی انجام شــده و در 
نهایت تعداد 4 هزار و100فرهنگی در سامانه، 
اطالعات خود را از استان همدان ثبت کردند. 
وی افزود: مقرر شده است واحدهای مسکونی 
بــرای فرهنگیــان در تمام شــهرها و مناطق 
روستایی بر اساس اعالم نیاز آموزش  وپرورش 
ارائه شــود و زمین مورد نیاز نیز بر اساس بند 
3 تفاهم نامه از محل اراضــی و امالک مازاد 

آموزش وپرورش تأمین خواهد شد. 
کــه  مناطقــی  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
آموزش وپرورش زمین نداشته باشد وزارت 
راه وشهرســازی به اســتناد بند 3 تعهدات 
مکلف به تأمین اراضی اســت، عنوان کرد: 
عملیات ساخت این واحد های مسکونی نیز 
طبق بند 7 وظایــف کارگروه تفاهم نامه در 
قالب مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی 

انجام می شود. 
بداغی همچنین تأکید کرد: قرار اســت متراژ 
این منازل مسکونی بر اساس الگوی مصرف 
مســکن بین 75 تا 100 مترمربع و به تناسب 
شــهرها و مناطق ساخته شــود و چون مقرر 
شده اســت واحدهای مسکونی فرهنگیان در 
چارچوب طرح اقدام ملی مســکن ســاخته 

شــود و طبق اعالم وزارت راه وشهرسازی که 
قیمت هر مترمربع واحد مســکونی این طرح 
را بدون احتساب قیمت زمین به طور متوسط 
بین ۲ تا ۲/5 میلیون تومان در کالن شــهرها و 
شهرهای جدید برآورد شده، به نظر نمی رسد 
این قیمت برای متقاضیان فرهنگی فراتر برود 
اما نقدینگی و آورده متقاضی بین 100 تا 150 

میلیون تومان پیش بینی شده است. 
وی بــا بیان اینکــه وزارت آموزش وپرورش 
وام های حمایتی را به جز وام مسکن پیش بینی 
کرده اســت، اظهار کرد: ایــن وام های ثانویه 
برای ساخت مسکن در استان همدان که جزو 
مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲00 هزار نفر 
اســت مبلغ 1۲0 میلیون تومان و برای سایر 

شهرها 100 میلیون تومان است. 
وی افزود: برای سایر فرهنگیان تحت پوشش 
این طرح نیز مبلغ وام مسکن در همدان، مبلغ 
80 هزار تومان و برای ســایر شهرها 60 هزار 
تومان پیش بینی شــده اســت بر این اساس 
اسامی درخواست کنندگان مسکن به وزارت 
راه و شهرسازی رفته اســت تا آنها پاالیش، 

پیرایش و ویرایش اطالعات را انجام دهند. 
بداغــی گفــت: اطالعات بایــد در 3 مقطع 
پیرایش شوند که گام نخست فرم »ج« استعالم 
می شــود، گام دوم ادارات کل ثبت اســناد و 
امالک استعالم می شود تا مشخص شود فرد 
مورد نظر فاقد یا واجد شــرایط اســت یعنی 
مســکن به نامش هســت یا خیر و در نهایت 
گام سوم، استعالم هویت فرد از ادارات ثبت  

احوال کشور است. 

قانون
حمایتازمعلوالن
نفیتبعیضهااست

 رئیــس کمیســیون اجتماعی مجلــس قانون 
حمایت از حقوق معلوالن را از مترقی ترین قوانین 
مصوب مجلس دهم می داند و معتقد است در این 
قانون به اصالح وضعیت مبلمان شــهری مطابق با 
نیاز معلوالن، وضعیت استخدامی و ساعات کاری 

آنها پرداخته شده است. 
سلمان خدادادی در گفت  وگو با خانه ملت، با بیان 
اینکه مجلس دهم قانون حمایت از حقوق معلوالن 

را به دلیل گســترده بودن ابعاد در کمیســیون ویژه 
بررسی کرد، گفت: قانون جامع حمایت از حقوق 
معلوالن یکی از مترقی ترین قوانین و از مصوبات 
خوب، قابل دفاع و ارزشــمند مجلس دهم بود که 
برای بهبود وضعیت جامعه ی هدف یعنی معلوالن 

تصویب شد. 
وی ادامــه داد: قانــون جامع حمایــت از حقوق 
معلوالن امروز به حدی مترقی است که به جرأت 
می تــوان گفت در متن آن به تک تک مواد حمایتی 
موجــود در قوانین بین المللی در ارتباط با معلوالن 

پرداخته شده است. 
ایــن نماینــده مــردم در مجلس دهــم توجه به 
مناسب ســازی مبلمــان شــهری را از مهمترین 
محورهای قانون حمایت از حقوق معلوالن خواند 

و گفت: در 40 ســال گذشــته معماری سازه ها و 
قواعد شهرســازی در ایران بر مبنای نیاز معلوالن 
نبوده و اگرچه در یک دهه گذشته فرهنگ توجه به 
تسهیل تردد معلوالن در دستور کار قرار گرفته اما 
تا پیش از تصویب قانون حمایت از حقوق معلوالن 
خدمات رسانی به معلوالن سخت و بدون پشتوانه 

قانون ناممکن بود. 
وی ادامه داد: در همین راســتا توجه به رفت وآمد 
کم توانان جســمی در قانــون حمایت از معلوالن 
در دســتور کار قــرار گرفــت که بر اســاس آن 
تمامی دســتگاه های تصمیم گیــر در زمینه مبلمان 
شهری از شــهرداری ها گرفته تا وزارت کشور و 
راه وشهرسازی و حتی پلیس راهنمایی و رانندگی 
نیــز موظف بــه در نظر گرفتن شــرایط معلوالن 

در تمامی فضاهای شــهری شــدند تا در صدور 
پروانه های ســاختمانی و سایر محیط ها به گونه ای 

عمل کنند که تردد آنها تسهیل شود. 
خدادادی برابرســازی فرصت ها در زمینه اشتغال 
را از دیگر ویژگی های برجســته قانون حمایت از 
حقوق معلوالن برشــمرد و گفت: در گذشته یک 
تا 3 درصــد جذب نیروها در زمان اســتخدام به 
معلوالن اختصاص داشت اما ما در قانون حمایت 
از حقوق معلوالن این میزان را به 5 درصد افزایش 
دادیم تا به ازای اســتخدام هــر 100 نفر 5 نفر آن 

مختص معلوالن باشد. 
وی بــا بیان اینکه حمایت مســتمر از معلوالن از 
ابتــدای معلولیت تا پایان عمر از دیگر ویژگی های 
برجســته قانون حمایت از حقوق معلوالن است، 

افــزود: عالوه بر این توجه به بعد نظارتی به عنوان 
ضمانت اجــرای قانون حمایت از حقوق معلوالن 
از دیگر نقاط قوت قانون مذکور است به طوری که 
دست ســازمان ها و دستگاه ها برای انجام اقدامات 
نظارتی باز گذاشــته شده تا در صورت بی توجهی 

به قانون با متخلفان برخورد کنند. 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
با تأکید بر اینکه قانون حمایت از حقوق معلوالن 
نفی تبعیض بین معلوالن و سایر افراد است، افزود: 
در صورت اجرای کامل قانون به طور قطع شــاهد 
جهشی بزرگ در کیفیت زندگی معلوالن خواهیم 
بــود به طوری کــه از منظر شــاخص های عدالت 
اجتماعی شاهد هیچ تفاوتی در حقوق معلوالن با 

سایر اقشار جامعه نخواهیم بود. 

4 هزار فرهنگی همدانی 
مسکن می خواهد
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چرا افراد نابینای مادرزاد دچار اسکیزوفرنی 
نمی شوند؟

 )Schizophrenia(روان گسیختگی، اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی 
یک بیماری روانی اســت که با رفتار و گفتــار غیرعادی و کاهش 
توانایی درک واقعیت نمایان می شــود. ناتوانی در اندیشیدن، عاطفه 
ضعیــف، انجام رفتارهــای نامعقول و ناتوانــی در درک واقعیت از 

ویژگی های بارز آن است.
 نشانه های دیگر ممکن اســت باورهای نادرست، آشفتگی اندیشه، 
شــنیدن صداهایی که وجود ندارند، کاهــش تعامل اجتماعی، ابراز 

نکردن عاطفه و بی انگیزگی باشد. 
افرادی که نابینا متولد می شــوند، به طرز اسرارآمیزی دربرابر ابتال به 
اسکیزوفرنی محافظت می شوند. کشف دلیل این موضوع می تواند به 

درک بهتر بیماری و حتی درمان آن کمک کند. 
ــورد  ــزی درم ــت چی ــن اس ــه ممک ــد ک ــان می دهن ــا نش یافته ه
ــر  ــرد دربراب ــه از ف ــد ک ــته باش ــود داش ــادرزادی وج ــی م نابینای
ــژه از  ــأله به وی ــن مس ــد. ای ــت کن ــکیزوفرنی محافظ ــه اس ــال ب ابت
ــب  ــادرزادی اغل ــی م ــه نابینای ــت ک ــب آور اس ــت تعج ــن جه ای
درنتیجــه ی عفونــت ، آســیب مغــزی یــا جهــش ژنتیکــی رخ 
ــش  ــا افزای ــتقل ب ــور مس ــل به ط ــن عوام ــی ای ــه تمام ــد ک می ده
خطــر ابتــال بــه اختــالالت روان پریشــی همــراه هســتند. عجیب تــر 
اینکــه، از دســت دادن بینایــی در مراحــل دیگــر زندگــی بــا افزایش 
ــراه اســت.  ــم روان پریشــی هم ــروز اســکیزوفرنی و عالئ ــر ب خط
ــر  ــال ۲004 منتش ــه در س ــه ای ک ــت، در مطالع ــزارش زومی ــه گ ب
شــد، چشــم 13 فــرد ســالم به مــدت ۹6 ســاعت بســته شــده بــود 
ــد کــه در روزهــای نخســت و  و 10 نفــر از آن هــا گــزارش کردن
ــی  ــی شــدند. یکــی از شــرکت کنندگان کــه زن دوم دچــار توهمات
ــی می ایســتاد کــه می دانســت  ــوی محل ــی جل ــود، وقت ۲۹ ســاله ب
یــک آینــه در آنجــا بــوده، بــا اینکــه نمی توانســت چیــزی ببینــد، 
ــرد  ــک م ــد. ی ــی را می دی ــزرگ آب ــمان ب ــا چش ــبز ب ــره ای س چه
ــر  ــه به نظ ــی ک ــل توهمات ــان روز دوم، به دلی ــز در پای ــاله نی ۲4 س
می رســید در مســیر وی قــرار گرفتــه باشــند، در راه رفتــن مشــکل 
داشــت. او دیــدن تپه هایــی از ســنگریزه یــا ســنگ های کوچــک را 
گــزارش می کــرد کــه بیــن آن هــا جریــان کوچکــی از آب جــاری 
ــاختمان های  ــدن س ــاره ی دی ــه، او درب ــه ی مطالع ــت. در ادام اس
تزئین شــده بــا مرمــر ســفید و ســبز و چهره هــای کارتونــی 

ســخن گفــت. 
افراد مبتال به اســکیزوفرنی ازنظر توجه انتخابی دچار مشکل هستند 
و در همین حال، افرادی که نابینا به دنیا می آیند، در انجام این وظیفه 

از افراد بینا بهتر عمل می کنند.
 درمقایسه  با افراد بینا، افراد نابینای مادرزاد در شنیدن زیروبمی صدا 
نیــز بهتر عمل می کنند و می توانند انواع صداها را از هم جدا کند و 
بگویند که صدا از کجا می آید. افراد مبتال به اســکیزوفرنی برعکس 
هســتند: آن ها معموال ازنظر دقت گوش کردن مشکل دارند و گفتار 

را به شکل غیرطبیعی پردازش می کنند. 
ناتوانی درک منشــا صدا می تواند موجب شــود که فرد گمان کند 
صدای خــودش از جای دیگری می آید و این امــر در ایجاد تفکر 

هذیانی مشارکت کند. 
درنهایت، این خاص بودن فوق العاده اســت که بیش از همه جذاب 
اســت. درک این موضوع می تواند به رویکــرد متفاوتی برای تفکر 

درمورد روان پریشی منجر شود.
 توســعه ی سیســتم بینایــی را می تــوان بــا دقــت بیشــتری درکنــار 
می توانــد  امــر  ایــن  کــرد.  بررســی  بینایــی  پیش بینی هــای 
درک  بــه  کمــک  بــرای  را  جدیــدی  پژوهشــی  مســیرهای 

کنــد.  بــاز  اســکیزوفرنی  از  اساســی تری 

ارمغان اپلیکیشن ها برای دنیای ما چیست؟
محرومیتزدایی

بخش بهداشــت و درمــان هند، با وجود کمبودهایــی که دارد، در 
چند جبهــه ظرفیت های باالیــی دارد. طرح دولتی برای تشــویق 
خدمات دهندگان حوزه بهداشــت و درمان به اســتفاده از ســوابق 
پزشکی الکترونیک، موجب می شود هوش مصنوعی دیدگاه هایی را 
از داده های بیماران اســتخراج کند و راهکارهای درمانی بهتری ارائه 
کند.  نوآوری در زمینه مراقبت های بهداشــتی در هند، می تواند یک 
مدل جهانی برای تغییر از درمان بیماران به سوی اقدامات پیشگیرانه 
باشــد؛ آن هم با توجه بــه جمعیتی که در این کشــور از امکانات 

پزشکی بهره نمی برند. 
درمانوپزشکی

سنجش عالئم حیاتی، اطالع از وضع بیمار و تشخیص و درمان بیماری 
اهمیت باالیــی دارد. درک این نیازها موجب تولید اپلیکیشــن های 
تخصصی در حوزه درمان شــده و پزشــکان را متقاعد کرده که این 

اپلیکیشن ها می توانند دستیار خوبی باشند. 
به عنوان مثال، اپلیکیشن Epocrates یک اپلیکیشن کاربردی برای 
پزشــکان است که طرفداران زیادی دارد. پزشکان می توانند اطالعات 
و تداخالت دارویی و فورموالسیون داروهای ترکیبی را در این برنامه 
جستجو کنند، با دیگر عرضه کنندگان دارو ارتباط برقرار کنند و حتی 
از آنها در مورد داروی مد نظرشــان بپرســند. با استفاده از این برنامه 
پزشکان می توانند محاسبات مورد نیازشان از جمله BMI بیماران را 

به آسانی محاسبه کنند. 
رونقکسبوکاروافزایشفروشودرآمد

امروزه با رشد و توســعه تکنولوژی، هر روز شاهد پیشرفت دیگری 
هســتیم. اســتفاده از گوشــی های هوشــمند و موبایل ها به بخشی 
جدایی ناپذیر در زندگی بســیاری از افراد تبدیل شــده اســت. شاید 
پیشرفت روزافزون تکنولوژی های جدید بر روی گوشی های هوشمند 
دلیل جذابیت بیشــتر موبایل باشد. بسیاری از صاحبان کسب و کار و 
کارآفرینان تیزبین و آینده نگر از امکانات اپلیکیشــن ها برای پیشرفت 

حرفه و فعالیت خود استفاده می کنند.  
* منبع: جهان اقتصاد

دستبند سکوت
 ابزار ضدجاسوسی که تمام میکروفون ها را از کار 

می اندازد

 اســپیکرهای هوشمند و دیگر دستگاه های مجهز به میکروفون گاهی اوقات تبدیل به 
دســتگاه های جاسوسی می شــوند اما محققان ترفند جالبی برای جلوگیری از این مسأله 

پیدا کرده اند. 
محققان دانشگاه شیکاگو دستبندی عجیب طراحی کرده اند که با استفاده از امواج فراصوتی 
۲4 اسپیکر قادر به مختل کردن عملکرد میکروفون ها در جهات مختلف است. این گجت 
برای انتشار نویز فراصوتی در محدوده شنیداری و تخریب اصوات ضبط شده از خواص 

غیر خطی در آمپلی فایر داخلی بهره می برد. 
به گزارش ایستگاه آی تی، طراحی دستبند چندان دلچسب نیست و در صورت به دست 
داشــتن آن نگاه ها به سمت شما برمی گردد. هدف محققان از طراحی گجت به صورت 
دســتبند این بوده که با هر حرکت فرد نقاط کور هم پوشــش داده شده و سیگنال ها در 
تمامی جهات تخریب شــوند. در نتیجه کارایی این دســتبند از ایستگاه های ثابت بهتر 
بوده و حتی میکروفون های مخفی شــده را هم بال استفاده می سازد. لوپز، طراح دستبند 
هدف خود از تولید این دســتگاه ها را کمک به شــهروندان در حفظ حریم خصوصی 

عنوان کرده اند:
این روزها ضبط صدا آسان است اما این دستبند راهکاری دفاعی مفیدی در مقابل آنهاست. 

هر وقت چیز محرمانه ای برای گفتن داشتید، کافی است آن را روشن کنید. 

ويژه دهه پنجم پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران، بهمن ماه 1398
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بازار

توزیع

  هوش مصنوعی امروزه روی کسب وکار 
افــراد، دولت ها و بخــش خصوصی تأثیرات 
عمیقی گذاشته اســت. برای مثال می توان از 
نرم افزارهایی همانند گوگل مپ، ویز و تجارب 
متفاوت خرید از فروشگاه های آنالین آمازون 
یا علی بابا نام برد. بر اســاس نتایج پژوهشی 
که در ژوئــن ۲017 توســط PWC، )یک 
شرکت چندملیتی معتبر در زمینه ارائه خدمات 
حرفه ای شبکه ای که دفتر مرکزی آن در لندن 
قرار دارد( انجام شــده، هــوش مصنوعی تا 
ســال ۲030 حدود 15/7 هزار میلیارد دالر در 
اقتصاد جهانی ســهم خواهد داشت. همچنین 
سهم هوش مصنوعی در تولید ناخالص داخلی 
اقتصادهای محلی تا ســال ۲030 به ۲6درصد 

افزایش خواهد یافت. 
اگرچــه هوش مصنوعی توانســته در اقتصاد 
کشــورها نفوذ کند و تحول آنها را کلید بزند، 
با این حال، به کارگیری آن همواره محل بحث 
افراد برجسته حوزه فناوری اطالعات است و 
برخی از آنها نسبت به توسعه بی رویه در ادغام 
با ســایر تکنولوژی ها ابراز نگرانی کردند. اما 
این موضوع نه تنها مانع از عالقه برای استفاده 
هوش مصنوعی در بخش هــای غیراقتصادی 
نشــده، بلکه به کارگیــری آن در بخش های 

غیراقتصادی به تازگی رایج شده است. 
 بــرای نمونــه می تــوان بــه سیســتم های 
تصمیم گیــری خــودکار به عنــوان یکــی از 
زیرمجموعه های هوش مصنوعی اشــاره کرد. 
نظام های تصمیم گیری خودکار در حال نزدیک 
شدن به فناوری هایی از زیرمجموعه های هوش 
مصنوعی و نیز نظام های اطالعاتی هستند که 
کار تصمیم گیــری را برای سیاســت گذاران 
تســهیل می کنند. در این نظام ها اســتفاده از 
نیروی انسانی در فرآیند اتخاذ نتیجه به حداقل 
رســیده یا به طور کلی حذف می شود. اتخاذ 
تصمیم هــا می تواند به صــورت تمام خودکار 
و بدون برقراری هرگونه تماســی ازســوی 
مقام های مســئول انجام گیــرد. بدین صورت 
که شــهروند می تواند فرآیند تصمیم گیری را 
از طریق ابزارهای آنالین سلف سرویس آغاز 
کند، ســپس همه اطالعــات مرتبط با پرونده 
خود را در اختیار سیســتم قرار دهد. در ادامه 
نتیجه  فرآیند اتخاذ شــده و حاصل آن بدون 
هیچ گونه دخالــت عامل انســانی در فرآیند 
حصول به تصمیم به شهروند منتقل شود. البته 
راه دیگر این است که فرآیند تصمیم گیری را 
عامل انسانی و رایانه به صورت مشترک انجام 

دهند. 
به گــزارش دنیای اقتصــاد، مطالعات تجربی 
حقوقی-اجتماعی نشــان می دهد انسان ها در 
زمان تصمیم گیری امکان تبعیت صددرصدی 
از قواعــد قانونی وضــع شــده را به هنگام 
تصمیم گیــری درباره افــراد دیگــر ندارند. 
تصمیم گیــری خــودکار در مقایســه با آنچه 
انســان ها انجــام می دهند، می توانــد اجرای 
منســجم تری از قواعد رســمی مــورد تأیید 
پارلمــان )قوانین مصوب( را در پی داشــته 
باشــد. خودکارســازی فرآیند تصمیم گیری 
مبتنی بر به کارگیری معیارهای عینی و حذف 
ســوگیری ها بوده و قطعیــت حقوقی در آن 

به صورت پیشفرض لحاظ می شود )بروز رفتار 
و اتخاذ تصمیم های یکسان در مواجهه با موارد 
مشابه(. همچنین خودکارسازی تصمیم ها به ما 
این اطمینان را می دهد که در عین اینکه به تمام 
عوامل مرتبــط در فرآیند اتخاذ تصمیم توجه 
شــده، هیچ گونه مالحظــه غیرمرتبطی )مثل 
پرداخت رشوه یا سفارش و توصیه از جانب 
مقام های مســئول( در فرآینــد تصمیم گیری 
دخالت داده نشده است. اینجاست که می توان 
مدعی بود حرکت به ســوی خودکارســازی 
تصمیم هــا، گامی بــزرگ به ســوی تقویت 

حکومت قانون در کشور است. 
به کارگیــری  تبعــات  بررســی  به منظــور 
تصمیم گیری خودکار و هوش مصنوعی برای 
دولت ها و پارلمان و چگونگی استفاده متناسب 
و شایسته تر از این فناوری ها در چارچوب های 
حقوقــی و نیــز تســهیل کنتــرل پارلمانی، 
مرکز پژوهش های مجلس گزارشــی مبنی بر 
به کارگیری ایــن فناوری جدیــد انجام داده 
است. این گزارش نشان می دهد فناوری های 
مذکور می تواننــد تأثیرات عمیق و دامنه داری 
بر سازمان ها بگذارند. مثال سازمان ها می توانند 
از ایــن فناوری نوظهور برای ماشینی ســازی 
فرآیندها در مقیاس وسیع، کاهش سطح خطا، 
صرفه جویی در هزینه ها و پیشگیری از وقوع 
کالهبرداری استفاده کنند. این وضعیت به نوبه 
خود می تواند در ارتقای عملکرد سازمان های 
دولتــی و درنتیجه افزایش مشــروعیت نظام 

سیاسی بسیار تأثیرگذار باشد. 
برای بهبود عملکرد پارلمان ها در عصر کنونی 
باید به 3 عنصر اصلی کــه با یکدیگر مرتبط 
هستند، توجه ویژه کرد. این عناصر عبارتند از 
تغییر الگوهای خدمت، تمرکز بیشتر بر نیازهای 
کاربران و درهم شکستن ساختارهای سازمانی 
سنتی. امروزه به صورت شتابان درحال حرکت 
به سوی دیجیتالی شدن بسیاری از امور و شئون 
زندگی خویش هستیم. این در حالی است که 
الگوهــای خدمت کنونی و چشــم اندازهای 
جدید چندان تناسبی با الگوهای گذشته شیوه 
عملکرد نمایندگان پارلمان در فرآیند رسیدگی 

و دقت نظر در قوانین اولیه و ثانویه ندارند. 
در این میان، تصمیم گیــری خودکار مزایای 

زیــادی دارد. برای مثــال مدیریت کارآمدتر 
)به لحاظ هزینه و ســرعت( تعداد زیادی از 
تصمیم های مبتنی بــر قواعد پیچیده به هنگام 
مواجهه بــا انواع متفاوتــی از پرداخت های 
)پرداخت حقوق،  تأمین اجتماعــی  با  مرتبط 
حــق بیمه یــا پرداخــت یارانه( یــا تطبیق 
اظهارنامه هــای مالیاتی شــهروندان با دیگر 
پایگاه های دولتی بــرای کنترل صحت آنها. 

همچنین اگر رایانه ها به درستی برنامه نویسی 
شــوند، در معرض خطاهای انسانی نبوده و 
برای تولید تصمیم های منســجم می توان از 
آنهــا کمک گرفت. این مســأله به نوبه خود 
کیفیت تصمیم های اتخاذ شــده را ارتقا داده 
و کارمنــدان ادارات دولتی را قادر می کند که 
تمرکز بیشتری بر ارائه خدمات مشتری پسند 

داشته باشند. 

نقش تصمیم گیری خودکار و هوش مصنوعی در ارائه خدمات دولتی

کنترل فساد با فناوری های ديجیتالی 
امکان پذير شد
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خبر فوتبال ایران و جهان

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

توقف ريو اوه با طارمی
 ریو اوه که در ترکیب خود از بازیکن ایرانی اش بهره می برد، برابر 

اسپورتینگ لیسبون مساوی کرد.
ریو اوه در هفته بیست ویکم لیگ یک پرتغال، برابر اسپورتینگ قرار 

گرفت که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
مهدی طارمی در ترکیب اصلی ریو اوه حضور داشــت و ۹0 دقیقه 

بازی کرد.
ریــو اوه با 33 امتیاز در جایــگاه پنجم جدول لیگ یک پرتغال قرار 

دارد.

داربی امیدها را استقالل برد

 در مسابقات امیدهای تهران، تیم فوتبال استقالل برابر پرسپولیس 
با ۲ گل به پیروزی رسید.

در هفته بیست وهشــتم لیگ امیدهای تهران، تیم فوتبال استقالل در 
ورزشــگاه امام رضا میزبان پرسپولیس بود که این دیدار درنهایت با 

برتری ۲ بر صفر شاگردان رضا حسن زاده به پایان رسید.
برای اســتقالل در این دیدار محمد عابدی در دقیقه 3 و امیرحسین 

خدامرادی 86 گلزنی کردند.
با این نتیجه اســتقالل 63 امتیازی شــد و همچنان در جایگاه دوم 
جدول باقی ماند. پرسپولیس نیز با 55 امتیاز در جایگاه سوم جدول 

قرار دارد.

سرمربی جدید تیم ملی در نخستین نشست با 
اصحاب رسانه 

هدف صعود به جام جهانی قطر است
 دراگان اســکوچیچ در نخســتین نشســت خبری خود به عنوان 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اظهار کرد: دوست دارم به طور شفاف 
و واضح درباره اهدافم صحبت کنم. باید بگویم که می خواهیم بازی 
به بازی به هدفمان نزدیک شــویم و انرژی مثبت تزریق کنیم و در 

ادامه به جام جهانی قطر راه یابیم.
وی افزود: یکی از فواید حضور من در تیم ملی ایران این است که با 
فوتبال ایران آشنا هستم. 5 سال در فوتبال باشگاهی حضور داشتم و 

ذهنیت بازیکنان و فوتبال ایران را درک می کنم. 
ســرمربی جدید تیم ملی گفت: از همین جــا پیامی به تمام بازیکنان 
تیم ملی می دهم که همه بازیکنان از شانس مساوی برای حضور در 
تیم ملی برخوردار هســتند و حضور در تیم ملی به ســطح آمادگی 

آنها بستگی دارد.
اســکوچیچ درباره امکانات کمپ تیم های ملی اظهار کرد: امکانات 
کمپ تیم ملی من را متعجب کرد. باید بگویم واقعا امکانات خوب و 
در سطح باالیی وجود دارد و ابزار الزم را برای رسیدن به اهداف مان 

به ما می دهد.
وی دربــاره اهدافــش بــا تیــم ملــی ایــران بیــان کــرد: کار مــا از4  
ــدی  ــازی بع ــردن ب ــا ب ــدف م ــش شــروع شــده اســت. ه روز پی
اســت. دنبــال ایــن هســتیم کــه بازی هــا را بــا موفقیــت پشت ســر 
بگذاریــم و پــس از آن صعــود بــه جــام جهانــی اســت و ســپس بــه 

ــم. ــی فکــر می کنی ــت در جــام جهان موفقی

سرمربی االهلی عربستان مقابل استقالل 
مشخص شد

 با اعالم رســانه های عربستان، یک مربی بومی در دیدار تیم های 
االهلی با استقالل ایران روی نیمکت تیم سعودی می نشیند.

به گزارش مهر، رسانه های عربستانی مدعی شدند کریستین گروس 
ســرمربی سوئیسی رســما از کارش در تیم االهلی عربستان برکنار 

شده است.
طبق اعالم رسانه های سعودی، باشگاه االهلی از »مازن بهکلی« مربی 
عربســتانی خواسته اســت تا االهلی را در بازی با استقالل ایران در 

هفته دوم لیگ قهرمانان هدایت کند.

مسابقات 8 جانبه کشتی در مهاجران 
برگزار شد

 مسابقات کشــتی جام دهه فجر گرامیداشت شــهید سلیمانی با 
حضور 8 تیم در مهاجران برگزار شد.

مســابقات کشــتی جــام دهــه فجرگرامیداشــت شــهید قاســم 
از  تیــم   8 قالــب  در  کشــتی گیر   150 حضــور  بــا  ســلیمانی 
ــدان؛  ــر هم ــت تی ــگاه هف ــران؛ باش ــدان؛ مهاج ــتی هم ــه کش خان
کوریجــان؛ باشــگاه شــاهد همــدان، خانــه کشــتی بهــار، جورقــان 
و کبودراهنــگ و در رده ســنی پهلوانک هــا وخردســاالن در 4 دور 
بــه میزبانــی مهاجــران برگــزار شــد در پایــان ایــن رقابت هــا تیــم 
ــاهد شــهرداری  ــید و باشــگاه ش ــام نخســت رس ــه مق مهاجــران ب
ــه ترتیــب دوم و ســوم شــدند. ــه کشــتی همــدان ب همــدان و خان

نفرات برتر در اوزان مختلف
*ردهپهلوانکها

وزن ۲5 کیلوگرم...............................................  علی دهقانی از بهار
30 کیلوگرم..............................  امیرعلی بیات از خانه کشتی همدان
.......................  ابولفضل میرزایی از باشگاه شاهد همدان 34کیلوگرم
.........................  سیاوش طیب جی از خانه کشتی همدان 37کیلوگرم
46 کیلوگرم........................  علیرضا جعفری از باشگاه شاهد همدان

*ردهخردساالن
3۲-34 کیلوگرم........  محمد حسین شعبانی از باشگاه شاهد همدان
.....................................  یوسف مقدسی از باشگاه شاهد 38کیلوگرم
.......................................................  محسن خانی از بهار 4۲کیلوگرم
................................................  جواد فرهای از مهاجران 46کیلوگرم
....................................................... عرفان مرادی از بهار 54کیلوگرم
......................................  سیدحسین موسوی از مهاجران 58کیلوگرم
6۲ کیلوگرم........................  طاها شکری از باشگاه هفت تیر همدان
67 کیلوگرم............................  مسعود طاهری از خانه کشتی همدان
در پایان این مســابقات که با حضور سرپرست ورزش و جوانان 
بهار و مســئول بخش اللجین برگزار شــد به نفرات برتر جوایزی 

اهدا شد.

مالير نايب قهرمان هندبال کشور شد

 تیم هندبال شهرســتان مالیر نایب قهرمان مســابقات 
هندبال دختران کشور شد.

تیم هندبال شهرســتان مالیــر که در رده ســنی نونهاالن با 
مربیگــری مژگان ملکی در پایان هفته ســوم ســالجاری به 
مسابقات قهرمانی هندبال دختران کشور به میزبانی تبریز اعزام 
شده بود، توانست با شکست حریفان سرسخت کشوری خود 
مقام نایب قهرمانی این مسابقات را کسب و افتخاری دیگر را 

برای ورزش شهرستان و استان به ارمغان آورد.

این تیم در دور نخســت این مســابقات تیم سپاهان را 
با نتیجه 18 بر 15 شکســت داد و در مقابل تیم ســنگ 
آهن بافــق یزد با نتیجه 1۹ بر 15 پیروز میدان شــد و 
در رقابــت با تیــم میزبان با نتیجه پــر گل 10 بر صفر 
به پیروزی رســید و به مرحله نیمه نهایی این مسابقات 
صعود کردند. در مرحله نیمه نهایی ابتدا حریف خود را 
با نتیجه 1۹ بر 14 شکست داد و به فینال این مسابقات 
راه پیــدا کرد و در دیدار پایانــی مقابل تیم تهران قرار 
گرفت و با شکســت در مقابل این تیم بــه مقام نایب 

قهرمانی این مسابقات دست پیدا کرد.

برنامه های فرهنگی و ورزشی در کبودراهنگ

 به مناسبت گرامیداشت میالد حضرت فاطمه الزهرا)س( و هفته زن جشن روز مادر با 
حضور بانوان شهرستان برگزار شد.

ــه  ــرا)س( و هفت ــه الزه ــرت فاطم ــعادت حض ــا س ــالد ب ــت می ــبت گرامیداش ــه مناس ب
ــأت  ــط هی ــالب توس ــالن انق ــل س ــی در مح ــابقه طناب کش ــن و مس ــم جش زن مراس
ژیمناســتیک ویــژه بانــوان بــا حضــور فرمانــدار شهرســتان، رئیــس اداره ورزش و جوانان، 
ــه  ــن برنام ــران ادارات و بســیج ورزشــکاران در شهرســتان برگــزار شــد. کــه در ای مدی
ــز  ــل و جوای ــأت تجلی ــه ای و اســتانی رشــته ژیمناســتیک توســط هی ــان منطق از قهرمان

ــد. نفیســی اهــدا گردی

همايش پیاده روی خانوادگی دربخش 
پیشخور 

 هشــتمین همایش پیــاده روی خانوادگی درراســتای طرح ملی 
فجر تا نوروز هم زمان با دهه مبارک فجر در بخش پیشــخور فامنین 

برگزارشد.
درراســتای طرح ملی فجر تا نوروز به همت روستایی و عشایری و 
هیأت ورزش های همگانی هشــتمین همایش پیاده روی خانودادگی 
هم زمان با دهه مبارک فجر در بخش پیشــخور فامنین برگزارشــد 
و شــرکت کنندگان در این همایش یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری 
اســالمی ایران امام خمینی)ره( و شــهدای 8 ســال دفاع مقدس را 

گرامی داشتند و بر تداوم راه نورانی شهدا تأکید کردند.

هندبالیست های همدانی در اردوی تیم ملی

 هندبالیســت های همدانی به نخســتین اردوی تیم ملی منتخبین 
استعدادهای برترکشور دعوت شدند.

۹ هندبالیســت همدانی به نخســتین اردوی آماده ســازی تیم ملی 
منتخبین استعدادهای برتر هندبال کشور دعوت شدند.

عرفــان پیــری، امیرحســین اصالنــی، آریامطلق حســینی، آرتین 
خوش همت، متین طاهری، امیرحســین جوادپــور، مهیاراحمدی، 
امیرحسین مرادی و محمدمهدی غفوری به عنوان بازیکن وهمچنین 
آقای مجید مشــایخی به عنوان مربی به اردوی آماده سازی منتخبین 

استعدادهای برتر هندبال راه پیدا کردند.
این اردو از تاریــخ ۲7 لغایت ۲۹بهمن درشهرســتان تبریز برگزار 

می گردد.

سلیمان  رحیمی «

 گل هــا: عارف اکبری )20- پنالتی( و 
میالد داوودی )78( برای پاس و محمود 

داری زاده )18( برای شهرداری
اخطار: امین کاشــفی و بهزاد ســلطانی 
)پاس( و صیاد کوکبی و نصرا... درفشی 

)شهرداری( 
داوران: وحید صالحی، مجتبی قاسمی و 

داوود عروجی
بازیکنان پــاس: محمد صابری زاده، رضا 
قیصری  )مصطفی  اکبری  عارف  کاشفی، 
78(، مهدی نصیــری )علی عزیزی 64(، 
حمید حیدری، امین کاشــفی، رضا ایار، 
بهزاد سلطانی، مســعود رمضانی، میالد 
داوودی و سید جمال معصومی )محسن 

یاری 58(
سرمربی: علی قربانی

بازیکنان شهرداری: محمد فرامرزی، محسن 
ورزکار، محمدرضا شیرزادی، شیرزاد فرید، 
رسول رضایی، صیاد کوکبی، میالد رخشان 
)ســهراب ادیب نیازی 85(، سجاد عباسی 
)وحید علی آبادی 73(، محمود داری زاده، 
نصرا... درفشــی و محمــد لطفی )الیاس 

صالحی 76(.
سرمربی: مهدی پاشازاده

حاجی بابایی  شــهید  ورزشگاه  همدان- 
مریانج از سری رقابت های لیگ دسته دوم 
آزادگان  جام  کشور  باشگاه های  قهرمانی 

هفته نوزدهم
هفته نوزدهم رقابت های دســته دوم کشور با 
انجام 11 بازی در شــهرهای مختلف کشور 
دنبال شــد و ۲ تیم مدعی گروه دوم چوکای 
تالش و پاس همدان با غلبه بر میهمانان خود 
فاصله خود را با تعقیب کننده ها افزایش دادند 

و مدعیان اصلی صعود شدند.
در این هفته تیم فوتبــال پاس همدان با تمام 
نداری هایش میزبان تیم شــهرداری ماهشهر با 
کلکسیونی از بازیکنان ریز و درشت بود. پاس 
در ایــن دیدار 6 امتیازی فقط به دنبال پیروزی 
بود و علــی قربانی تیم خود را هجومی روانه 

میدان کرد.
سفیدپوشان پاس از همان دقایق نخست، خود 
را به حریف تحمیــل کردند و نبض بازی را 
در دســت گرفتند. پس از آنکه ۲ تیم یکدیگر 
را ارزیابــی کردند در دقیقه 18 بازی برخالف 
جریان مســابقه، شهرداری ماهشــهر به گل 

برتری دست یافت.
سانتر صیاد کوکبی از جناح راست با ضربه سر 
محمود داری زاده به گل برتری شاگردان مهدی 

پاشازاده انجامید.
پس از ایــن گل پاس یکپارچه حمله شــد و 
خیلی زود شیرینی گل را به کام ماهشهری ها 
تلخ کرد و در دقیقه ۲0 به گل تســاوی دست 

یافت.
فرار مســعود رمضانی یکی از بازیکنان آماده 
این روزهای پاس با خطای شــیرزاد فرید در 
گوشــه محوطه جریمه سرنگون شد و وحید 
صالحی قاضی میدان در ســوت خود دمید و 
نقطه پنالتی را نشان داد. ضربه پنالتی را عارف 
اکبری، مهاجم پاس برخالف جهت دروازه بان 
به تور دوخت تا پاس بــا انگیزه ای باال بازی 

را ادامه دهد.
در این نیمه، پاس بارها می توانســت صاحب 
موقعیت گلزنی شود اما استرس و دستپاچگی 
اجــازه نداد تا آنها به هدف برســند و به رغم 

آنکه احمد جمشیدیان، سرمربی سابق پاس از 
جایگاه ویژه نکات فنی را به مربیان گوشــزد 
می کرد، اما هیچگاه نصایح وی در ارسال توپ 
برای حمید حیدری عملی نشد تا نیمه نخست 
به رغم برتری پاس یک بر یک مساوی به پایان 

برسد.
در نیمــه دوم تیم پاس آهنگ بهتری گرفت و 
حمالت حساب شــده ای را تدارک دید. تیم 
میهمان به  رغم داشتن مهره های اسمی هیچگاه 
در حد و اندازه خود ظاهر نشــد و پاشــازاده 
تنها تاکتیک ارسال مســتقیم توپ روی خط 
دفاعی پاس را بــه بازیکنانش تجویز کرد که 
با هوشیاری خط دفاع پاس این ارسال ها یکی 

پس از دیگری دفع شد.
شــاگردان علی قربانی بــا حوصله توپ را به 
چرخــش درآوردنــد و آرام آرام عرصه را به 
حریف تنگ کردند و ســرانجام در دقیقه 78 
بازی به گل برتری دســت یافتند. ارسال بلند 
علــی عزیزی، بازیکن تعویضی پاس در روی 
6 قدم روی سر میالد داوودی جفت وجور شد 
تا این بازیکن با یک ضربه سر زیبا گل دوم و 

برتری پاس را به ثمر برساند.
پس از این گل تیم شــهرداری تالش کرد تا با 
بازی مستقیم به گل تساوی دست یابد اما دفاع 
هوشــیار پاس به رغم تعویض مهدی نصیری 
اجــازه گلزنی را به حریف نداد و ســرانجام 
پاس با برتــری در این بازی 6 امتیازی فاصله 
خود را با چوکا همچنان حفظ کرد و تیم های 

تعقیب کننده یک گام دیگر عقب ماندند.
در ســایر دیدارهــا این نتایج به دســت آمد. 
چــوکای تالش با 3 گل میهمان خود ســردار 
بوکان را شکســت داد تا بــه یکه تازی خود 
در صدر جــدول ادامه دهد. تیــم نفت وگاز 
گچســاران با یک گل ایران جوان بوشــهر را 
مغلــوب ســاخت. شــهرداری بندرعباس با 
همین نتیجه مس شــهر بابک را مغلوب کرد. 
شــهرداری بم با ۲ گل ملــی حفاری اهواز را 
شکست داد. شــهدای بابلسر ۲ بر یک از سد 
بعثت کرمانشاه گذشت و شهدای رزکان با یک 

گل مغلوب نفت امیدیه شد.
در پایان هفته نوزدهم در گروه دوم چوکا با 38 
امتیاز یکه تاز جدول رده بندی است و پاس با 

33 امتیاز سایه به سایه چوکا حرکت می کند.
4 تیــم تعقیب کننده پاس ایــن هفته با قبول 
شکســت از صف مدعیان عقــب ماندند. در 
انتهای جدول نیز تیم های شهدای بابلسر، شهر 
رزکان کــرج، ملی حفاری اهواز، شــهرداری 

بندرعبــاس، بعثت کرمانشــاه و نفت امیدیه 
کابوس سقوط را بیش از دیگر تیم ها احساس 

می کنند.
در گــروه نخســت نیــز اســتقالل مالثانی 
صدرنشــین رقابت ها با یک گل در کامیاران 
مغلــوب آواالن شــد. این بازی بــا قضاوت 
امیرنژاد، داور همدانی و گروه داوری اســتان 

برگزار شد.
کاســپین قزوین بــا 3 گل اتــرک بجنورد را 

مغلوب کرد تا ناقوس ســقوط بــرای فیروز 
کریمی به صدا دربیاید. شــهرداری آســتارا با 
یک گل امید گنــاوه را مغلوب کــرد. فوالد 
نوین اهواز ۲ بر یک از ســد مس نوین کرمان 

گذشت.
در ادامــه این رقابت ها امــروز خیبر خرم آباد 
میزبان میالد مهر تهران است و روز چهارشنبه 
30 بهمن نیز شــهرداری همدان در رشت به 

میهمانی شهرداری فومن خواهد رفت.

B جدول رده بندی لیگ دسته دوم باشگاه های کشور)هفته نوزدهم( گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف
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226+196851614شهرداری ماهشهر 5
125+196761918ایران جوان بوشهر 6
25-196761818سردار بوکان 7
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124+196673130شهدای بابلسر9
623-196582632شهرداری بندرعباس 10
621-1963101521نفت امیدیه11
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خودروی جديد استون مارتین با ۳۰۰ 
کیلومتر در ساعت سرعت

 اســتون مارتین پس از ۲ سال تالش، مدل جدیدی از خودروی 
ونتاج کوپه را با حداکثر سرعت 300 کیلومتر در ساعت تولید کرده 
اســت. به گزارش مهر، ونتاج کوپه جدید با شتاب صفر تا صد 3/7 
ثانیه ای بســیار مورد توجه قرار گرفته اســت. حداکثر سرعت این 
خودرو هم به 305 کیلومتر در ســاعت می رسد. کاهش سرعت این 
خودرو برای توقف کامل نیز در عرض تنها 7 ثانیه صورت می گیرد. 
خودروی یادشده مجهز به یک موتور 4 لیتری با قدرت 503 اسب بخار 
و گشتاور 685 نیوتون متر است. سیستم انتقال نیروی هفت سرعته زد اف 
و افزوده شدن حالت های جدید ورزشی و ورزشی پالس برای حرکت 
سریع در جاده های ناهموار از جمله مزایای قابل ذکر این خودرو است. 

تولید اسپری های آب گريزکننده شیشه 
با فناوری نانو 

 یک شرکت فعال در عرصه فناوری نانو، محلولی به بازار عرضه کرده 
است که با استفاده از نانوذرات موجب ایجاد پوشش آب گریز بر روی 
شیشه شده و به دید بهتر راننده در روزهای برفی و بارانی کمک شایانی 
می کند. به گزارش ستاد توسعه فناوری نانو، از این اسپری می توان برای 
شیشــه خودرو، کاشی، سطوح سرامیکی و شیشه ای در خودرو، منازل، 
بیمارستان ها، ساختمان ها، هتل ها و فروشگاها استفاده کرد. استفاده از این 
اسپری دفعات شست وشو را کاهش داده و سبب صرفه جویی در مصرف 
آب نیز می شود. سید شمس الدین مصطفوی نسب، گفت: درحال حاضر 
ظرفیت ساالنه تولید این محصول نانو در حدود هزار تن در سال است که 

براساس سفارش مشتریان تولید و به بازار عرضه می شود.

يک محصول دانش بنیان 
به کمک معلوالن آمد

 یک شرکت دانش بنیان توانسته با استفاده از الیاف کربن پنجه های 
پیشرفته ای را تولید کند که نیاز بخش عمده ای از معلوالن و جانبازان 

را مرتفع می سازد. 
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، حمیدرضا 
مقاره عابــد، مدیرعامل شــرکت دانش بنیان دربــاره محصول »پنجه 
کربنی پارس فلکس اورجینال« این شرکت گفت: پنجه های پیشرفته 
کربنــی از کامپوزیت الیاف کربن با اســتفاده از متد روز دنیا و نیز از 
مرغوب ترین مواد اولیه طراحی و تولید شده است. این پنجه ها بسیار 
سبک بوده و فرم ظریف آن موجب شده است تا به سادگی در داخل 

پوشش مخصوص خود قرار بگیرد. 

مرکز کنترل هوشیاری در مغز کشف شد

 محققان کشــف کرده اند منطقه ای از مغز به نام »تاالموس جانبی 
مرکزی« مرکز کنترل هوشــیاری اســت و می توان در آینده با کمک 
فناوری های جدید و دســتکاری این ســوئیچ افراد را از حالت کما 
خارج کرد. به گزارش مهر، منطقه کوچکی در مغز انسان کشف شده 
که به عنوان یک ســوئیچ برای فعالسازی و غیرفعال کردن هوشیاری 

انسان عمل می کند. 
این منطقه »تاالموس جانبــی مرکزی« نام دارد و در اعماق مغز قرار 
گرفته است. محققان متوجه شدند هنگامی که این منطقه با الکتریسیته 

فعال شود، هوشیاری را کنترل می کند. 
تحقیق روی میمون های ماکاک انجام شــد اما به گفته محققان منطقه 

»تاالموس جانبی مرکزی« در مغز انسان نیز وجود دارد.

بازنويسی خودکار مقاالت ويکی پديا با 
هوش مصنوعی

 ویکی پدیــا محبوب ترین دایره المعارف آنالین دنیا اســت ولی 
برخی مقاالت آن به طور مرتب به روز نمی شوند. برای حل این مشکل 

هوش مصنوعی به کمک آمده است. 
به گزارش مهر، به منظور به روزرســانی مرتب مطالب منتشر شده در 
ویکی پدیا قرار است از یک سیستم هوش مصنوعی استفاده شود که 
می تواند محتوای قدیمی را به طور خودکار شناســایی کرده و تغییر 

دهد. 
درحال حاضر نیــز از ربات ها برای بهینه ســازی مطالب ویکی پدیا 
استفاده می شــود. اما این کار محدود به به روزرسانی قالب های کلی 

و نیز مقابله با خرابکاری های اینترنتی است. 

نخستین خواسته توریست خارجی هدف شناسایی شد
اقامتگاه مطلوب چینی ها در ايران

 توریســت چینی هدف نخست بازار گردشــگری ایران تعیین شد. 
تحقیقات میدانی فعاالن بازار گردشــگری ایران از نخســتین خواسته 
»توریست های خارجی هدف نخست جذب« که شناسایی اقامتگاه های 
مطلوب آنها اســت، خبر می دهد. طبق این تحقیقات گردشگران چینی 
به دنبال اقامت در اقامتگاه های بوم گردی و خانه های سنتی هستند. برنامه 
دولت برای جذب گردشــگر چینی درحال حاضر تحت تأثیر ویروس 
کرونا قرار گرفته اما پیش بینی می شــود که با مهــار کامل این ویروس 

مرگبار، جریان ورود گردشگر دوباره به حالت طبیعی بر گردد. 
با توجه به جمعیت چین، این کشور دارای بیشترین توریست در جهان 
اســت، از همین رو بسیاری از کشــورها قصد جذب گردشگران فعال 
آن را دارند تا با رونق بخشــیدن به بازار گردشگری کشور خود بتوانند 
همگام با آن درآمد ارزی و اشتغال نیز برای کشورهای خود ایجاد کنند. 
ایران نیز بیش از یک دهه اســت چین را به عنوان کشــور هدف برای 
جذب گردشگر مشخص کرده اما تاکنون با سرعتی بسیار پایین اقدامات 
مربوط به آن صورت می گرفت. حدودا از 8 ماه گذشته سرعت اجرایی 
کردن برنامه ها درباره دســتیابی به بازار گردشگری چین روند افزایشی 
به خود گرفــت و عالوه بر دولت، بخش خصوصی نیز در این راســتا 
گام های مؤثری برداشــت. مهم ترین وظیفه ای کــه دولت در این پروژه 
بر عهده دارد تسهیل مسیر و شرایط ورود و اقامت گردشگران خارجی 
است، از همین رو دولت در چند ماه گذشته عالوه بر برگزاری نشست ها 
و ســمینارهای متعدد با مقامات چینی با هدف ایجاد مشوق هایی برای 
ترغیب گردشگران چینی به قرار دادن ایران به عنوان مقصد گردشگری 
خود؛ به لغو روادید برای توریســت های کشور چین اقدام کرده  است. 
همچنین دولت مشــوق ها و محرک هایی درباره ســاخت اقامتگاه های 
ســنتی، بوم گردی و احیای اقامتگاه ها و کاروانســراهای واقع در جاده 
ابریشــم در نظر گرفته تا از این طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی 
ترغیب بــه احیای این بناها شــوند. دولــت درحال حاضر به موضوع 
تبلیغات، اطالع رســانی و معرفی ایران در چین نیز توجه ویژه ای داشته 
و اقدامــات قابل توجهی انجام داده که یکــی از آنها معرفی جاذبه ها و 
ظرفیت های گردشــگری ایران از طریق پیام رسان وی چت است که در 

کشور چین فعال است. 
 بخش خصوصی نیز در زمینه جذب بیشــتر گردشــگر چینی گام های 
مؤثری برداشــته اســت که در همین راســتا حرمــت ا... رفیعی رئیس 
هیأت مدیــره انجمن صنفی دفاتر مســافرتی ایران گفــت: حضور در 
نمایشــگاه های مختلف چین، امضای تفاهم نامه با اپراتورهای گردشگر 
چینی و حضور آژانس های گردشگری فعال ایران در چین که نخستین 
بازار هدف گردشــگری محسوب می شــود و همچنین ورود مدیران 
آژانس های این کشــور به ایران به منظور معرفی کامــل ایران از جمله 

اقدامات بخش خصوصی  است. 
وی افزود: عالوه بر آن در کشــور به صورت گسترده آموزش بخش های 
مختلف نیز آغاز شــده اســت که آموزش کامل زبان چینی و پرورش 
افراد مســلط به این زبان، تهیه غذای چینی و همچنین آداب و رســوم 
چینی از جمله این آموزش ها برای عرضه کنندگان خدمات گردشگری 
به شمار می رود. یکی از مواردی که بسیاری از گردشگران چینی نسبت 
بــه آن نارضایتی خود را اعالم کرده اند مربوط به کیفیت هتل های فعال 
در ایران اســت که از نظر ایــن گروه از توریســت های خارجی قابل 
رقابت با هتل های ســایر کشورهای مقصد گردشگری آنها نیست. برای 
برطرف کردن این مشــکل بخش خصوصی با سرمایه گذاری در حوزه  
اقامتگاه های ســنتی و بوم گردی موجب افزایــش این نوع از اقامتگاه ها 
شــد و درحال حاضر به دلیل اینکه از ورشکستگی و آسیب دیدن هتل ها 
نیز جلوگیری شود به صورت یک شب در میان گردشگران چینی را در 

هتل ها و اقامتگاه های سنتی اسکان می دهند. 

■ دوبیتی باباطاهر 
دلی دیرم که بهبودش نمی بو                                     سخنها میكرم سودش نمی بو
ببادش میدهم نش میبرد باد                                    در آتش می نهم دودش نمی بو

■ حدیث:
امام علی)ع(:

 به درستی که من شما را برای خدا می خواهم و شما مرا برای خوْد می خواهید. ای مردم! مرا در 
امور خود یاری رسانید. سوگند به خداوند که حّق ستمدیده را از ستمگر خواهم ستاند و لگام 
ستمگر را گرفته، او را بر آبشخور حقیقْت وارد خواهم کرد، گرچه از آن کراهت داشته باشد . 
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 ■ قد  س1......... ............... اژدر- مطرب- بنيامين
■ قد  س2......... ................. اژدر-مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1 ......  جهان با من برقص- چشم و 

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

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

ممنوع
■ آزادي تويسرکان: کلوپ همسران - تپلی و من 

ازطرحهایهمدانیدرنخستین
جایزهملیبستهبندیدرصنایع

فرهنگیخبرینبود
 کیفیت باید اســتاندارد داشته باشد و صنایع دستی 
بســته بندی، ایــن جمله ایســت که قریب بــه اتفاق 

کارشناسان بر آن تأکید می کنند. 
بسته بندی را فروشنده خاموش می نامند و می گویند این 
مهم موجب استقبال خریدار می شود سال هاست نبود 
بسته بندی برای دست ساخته های هنرمندان همدانی به 

یک چالش تبدیل شده است. 
نخستین جایزه ملی طراحی بسته بندی در صنایع فرهنگی 
برگزار شــد امــا در این میدان رقابت خبــری از ارائه 

طراحی های همدانی ها با تعدد صنایع دستی نشد. 

مراسم آئین پایانی نخســتین دوره جایزه ملی طراحی 
بســته بندی در صنایع فرهنگی روز گذشــته در مرکز 
همایش های بین المللی دانشــگاه علم و فرهنگ بدون 

ردپای همدان برگزار شد. 
بستهبندیرا»فروشندهخاموش«مینامند

محمدحســین ایمانی خوشخو، عضو شــورای عالی 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری درباره این 
رویداد گفت: جایــزه ملی طراحی به عنوان یک روش 
برگزیده و تجربه شــده در تمام دنیا شــناخته شده و 
به عنوان بهترین راه برای رســیدن و شناسایی ایده های 
نوآورانــه و راه حل های نو و نیز قدردانی از تالش های 
طراحان خبره و دارای فکر نو مورد استقبال طراحان و 

صنعتگران قرار می گیرد. 
یکــی از مؤلفه هــای مهم در پیشــرفت کشــورهای 

توســعه یافته، صنعت بسته بندی است. بسته بندی زیبا، 
اغواکننده و جذاب، کیفیت را تحت الشعاع قرار می دهد؛ 
به گونه ای که بسته بندی را »فروشنده خاموش« می نامند. 
ناآشــنایی و گاه بی رغبتی صنعتگران و تولیدکنندگان 
صنایع دســتی و محصــوالت فرهنگــی نســبت به 
اهمیت، ضرورت و ارزش آفرینی بســته بندی، کمبود 
دستگاه های صنعتی پیشرفته و ضعف تکنولوژی به روز، 
رعایت نکردن اســتانداردهای الزم در طراحی و تولید 
بسته بندی محصوالت فرهنگی و... از جمله ضعف های 

کشور ما در این حوزه است. 
عضــو هیــأت علمی و رئیــس پارک ملــی علوم و 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشــگاهی 
برگــزاری ایــن رویدادهــا و ارزیابــی بســته بندی 
صنایع فرهنگی را قدم سازنده ای در جهت نیل به اهداف 

برشمرد و تأکید کرد: »با این اقدام می توان رقابتی سالم 
و حقیقی را برای محصوالت از جهت اکرام مشتری و 
احقاق حقوق آنها رقم زد. بسیار پیش آمده که محصولی 
با وجود کیفیت پایین تر به دالیل متعدد همچون تبلیغات 
از توجه بیشتری در بازار برخوردار می شود و محصولی 
با کیفیت باال تنها به دلیل نبود برنامه ریزی و ضعف در 
معرفی در دســت مصرف کنندگان قرار نمی گیرد و در 
نهایت این ظلم به مشتری و در دید کلی به ضرر تولید 
ملی خواهد بود. بنابراین با برگزاری سالیانه این جایزه 
ملی، ارزیابی درستی از بسته بندی محصوالت فرهنگی 
به عمــل خواهد آمد و موجب رونــق تولید در حوزه 
بســته بندی و نیز رقابت سالم و عملی بین محصوالت 
خواهد شــد که این امر می توانــد در آینده ای نزدیک 
موجب اعتمــاد مصرف کنندگان داخلی به محصوالت 

تولیدی توســط تولیدکنندگان ایرانی شــود و رونق و 
بالندگی را برای تولید ملی به ارمغان آورد. 

در این راستا، از تیر ماه امسال آثار هنرمندان به دبیرخانه 
ارسال شده و هیأت داوران پس از بررسی، آثار برگزیده 
در ۲ بخش ایده های نو در بســته بندی و محصوالت 
بســته بندی را معرفی خواهند کرد که به صاحبان آثار 

منتخب جوایزی اهدا خواهد شد.
ایمانی خوشخو درباره نحوه برگزاری و میزان استقبال 
از این رویداد یادآور شــد: از 15 تیرماه امسال دریافت 
آثار از 11 اســتان کشــور، در دو بخش ایده های نو و 
محصول و 4 محور بســته بندی ســوغات خوراکی، 
بسته بندی صنایع دستی، بسته بندی اسباب بازی و کتاب 
و بسته بندی محصوالت هنری و دیجیتال آغاز شد و تا 

30 مهر ادامه داشت. 

دغدغه طبی مسرور 
بهبود رفاه و معیشت مردم است

اینروزهامردمبرایشناختناصلحهایانتخاباتی
بهدنبالکســباطالعاتمستندهســتند.کاندیدای
مردمیکــهردپایمدیریتموفقدرشــهرداردبرای

انتخابشدنامااقبالبیشتریخواهدداشت.حمیدرضا
طبیمســرور،باشــعارتخصص،تعهدوتجربهآمده
استتابهرفاهومعیشتمردمشهرخودبابرنامههای

مدونشبهبودبخشد.
اینکاندیدایحــوزهانتخابیهمدان،فامینوقهاوند
باتحصیــالتکاردانیآمار،کارشناســیبرنامهریزی

شهری،کارشناســیارشدمعماری،دانشپژوهدکترای
معماریبرنامههایمشــخصیبرایچهارسالحضور

خوددرمجلسخواهدداشت

اهدافوبرنامه
 باتوجه به ناکار آمدی مجلس شــورای اســالمی در دوره های گذشته، خصوصأ مجلس نهم و دهم، از حیث برنامه محوری و 
برخوردهای محلی گرایی که باعث ایجاد مشــکالت زیادی گردیده اســت، امیدواریم با تدوین اهداف و برنامه ها بر اساس ارزش 
های اســالمی و منویات رهبری از درون مجلس یازدهم یک دولت جوان، انقالبی با مدیریت جهادی بیرون آید. برای نخستین بار 
هدف گذاری و ریل گذاری قوه مقننه جمهوری اســالمی ایران بر اســاس بیانیه گام دوم انقالب و بر پایه تقدم اولویت های ملی بر 

اولویت های محلی تدوین می گردد که کلیه این اهداف و برنامه ها با هماهنگی ارکان ده گانه حکومت اسالمی میسر خواهد بود.

۱.علموپژوهش:
ورود به عرصه های جدید علمی، ساماندهی نقشه علمی کشور،حرکت از کمیت به کیفیت در سنجش جذب دانشجو ، آینده پژوهی، 
توانایی در پاسخگویی به نیاز های جامعه ، تقویت عرصه های نو ظهور نظیر بیوتکنولوژی، محیط زیست، نانو تکنولوژی حمایت و 

راه اندازی استارتاپ ها و مراکز دانش بنیان و بازبینی و تدوین قوانین مدیریت واحد شهری.
۲.معنویتواخالق:

تقویت شــعور معنوی جامعه، وجدان اخالقی آراسته به منش و رفتار معنوی اسالمی شود و ارزش های اصیل اسالمی نظیر زهد ، 
ساده زیستی، اخالص ، صداقت، ارتقا جایگاه ویژه بانوان و ... تقویت شود.

3.اقتصادومعیشت:
اســتقالل اقتصادی با تاکید بر  )تولید انبوه، ارتقاء کیفیت تولید، توزیع عدالت محور، مصرف به اندازه و بدون اســراف، مناســبات 
خردمندانه مدیریتی)تولید، توزیع، مصرف(، صنعت محوری و اقتصاد خردمندانه و پویا، سیاست های اقتصاد مقاومتی- درونزایی- 

دانش بنیان شدن، مردمی شدن اقتصاد و بهبود معیشت خانوارها.
4.عدالتومبارزهبافساد:

عدم وسوسه در مقابل مال و مقام، عدالت ) مطابق دستور پیامبر اعظم از آدم تا خاتم(، عدالت یعنی  رفتار برابر با انسان های برابر 
و رفتار نابرابر با انسان های نابرابر، مبارزه با رشوه خواری و رانت خواری ، گسترش عدالت و باز توزیع ثروت و پر شدن شکاف 

بین فقرا و اغنیا .
5.استقاللوآزادی:

استقالل سیاسی و تصمیم گیری، استقالل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در همه زمینه ها، مسئولین بر اســاس منافع ملی و اسالمی 
تصمیم بگیرند نه بر اساس منافع بیگانگان .

6.عزتملیروابطخارجی:
مرز بندی واضح و مشخص با دشمن برای حفظ عزت و مصالح ملی در روبط بین الملل ، حفظ عزت جمهوری اسالمی ایران که  
تنها با وجود شجاعت و حکمت مدیران جهادی کارآمد میسر می باشد ، تکیه بر عزت و حکمت و مصلحت هم در روابط داخلی 

و خارجی .
7.سبکزندگی:

تنظیم برنامه جهت ترویج ســبک زندگی ایرانی و اســالمی و مقابله با تهاجم سبک زندگی غربی. سوق دادن جامعه به سمت قران 
مجسم و نهج البالغه منسجم و شکل گیری جامعه مدنی در تراز قرآن .

8.اصالحقوانینگذشته:
پیشنهاد شکل گیری کمیسیون پاالیش و پیرایش قوانین وضع شده در ده دوره گذشته مجلس شورای اسالمی و به روز رسانی آنها 

و اصالح تعدد قوانین و کلیه قوانین که در کشور از سال 1۲85 تاکنون وضع گردیده است .

■سوابقآموزشی
 در ســوابق آموزشــی دکتر طبی مسرور 
آمده اســت که وی ، عضــو هیأت علمی 
دانشــگاه آزاد اســالمی همدان به مدت 7 
ســال و تدریس دروسی همچون معماری 
و شهرســازی در مراکز آمــوزش عالی به 
مدت 15 ســال و همچنین نماینده علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی همدان در اولین کنگره 
معماری دانشــگاه تهران و کسب مقام اول 

طراحی است.
 از دیگر سوابق آموزشی می توان به مدیر گروه 
معماری دانشــگاه آزاد اسالمی همدان، استاد 
راهنما در پایان نامه های کارشناسی معماری، 
همچین ارائه مقاالت تخصصی علمی پژوهشی 
در زمینه شهرسازی و معماری و محیط زیست 
و مقاالت با موضوعات متنوع و کسب رتبه اول 
مقاله دانشــکده محیط زیست دانشگاه تهران 

اشاره نمود.

■سوابقاداری
طبی مســرور که حاال مســئول راه اندازی 
شــهرداری بافت مرکزی در همدان است 
دارای ســابقه ۲0 ســاله در پســت های 
کارشناســی و مدیریتی شهرداری همدان، 
کاندیدای تصدی پســت شهرداری همدان 
در ســال 13۹5، رئیس دفتــر مطالعات و 
برنامه ریزی شهرداری همدان، رئیس اداره 
کنترل فنی بر صدور پروانه های ساختمانی، 
رئیس شهرسازی شهرداری همدان را نیز در 

سوابق خود جای داد ه است .
وی همچنیــن رئیــس طرح های توســعه 
نمونه شــهرداری همدان،  شهری، کارمند 
مهنــدس پایه یک معماری ســازمان نظام 
مهندســی همدان، بازرس ســازمان نظام 
مهندســی همــدان، کارشــناس رســمی 

دادگســتری در زمینه برنامه ریزی شهری 
و شهرســازی، عضو پنل آمایش سرزمین 
اســتان همدان و آینده نگاری شهر همدان، 
اســتانداری همدان در ســال 13۹1، تهیه 
نخستین ضوابط شهرسازی و معماری شهر 
همدان و اخذ تاییدیه از کمیســیون ماده 5 

شهر همدان بوده است .

■سوابقاجرایی
در ســوابق اجرایی حمیدرضا طبی مسرور 
، طراحــی و نظارت پــروژه اجرایی پارک 
تاریخی گنجنامه و محور توریستی عباس 
آبــاد گنجنامه جهت تقویت زیرســاخت 
گردشگری همدان، طراحی شهرک صنعتی 
با رویکرد ساماندهی مشاغل مزاحم شهری، 
طراحی ترمینال بزرگ بین شهری همدان، 
طراحی تقاطع غیر همســطح صدا و سیما، 
ســاماندهی پارک مردم و پــارک باباطاهر 

خودنمایی می کند .
وی همچنین در  طراحی و نظارت بوستان 
نماز و فرهنگسرای راه کربال، طراحی پارک 
شــهرک مدنی، پارک بلوار ارم، پارک مادر، 
پارک های محله ای در حاشیه شهر ازجمله 
پارک ایرانیان، محله اســالم شهر، شهرک 
بهشتی، پارک حاشــیه بلوار بسیج و پارک 
امامــزاده خضر حصار امــام خمینی )ره(، 
طراحی و نظارت مســجد شــهرک مدنی، 
مسجد شهر رزن، مســجد شهر صالح آباد 
، مســجد کوی محمدیه )فقیره(، مســجد 
سیدالشــهدا و مرکــز فرهنگی نــور )کل 
پروژه ها افتخاری انجام شده است(،  نقش 

به سزایی داشته است  .
طراحی یادمان شهدای گمنام )میدان میشان 
پــارک مــردم(، طراحی و نظارت مســیر 
کانال ها و رودخانه های حاشیه شهر همدان 

و طراحــی رودخانه گنجنامــه و محوطه 
ســازی آن، طراحی میدان امام حسن )ع(، 
میدان ســپاه، میدان عیــن القضات، میدان 
هگمتانه، میدان گنجنامه، میدان فرودگاه و 
... ، پیشــنهاد و طراحــی مجموعه صنعتی 
زیرســاخت  تقویت  جهت  بلواربهشــت 
صنعتی شهر و ســاماندهی مشاغل مزاحم 
شــهری، طراحی ســاختمان آتش نشانی 
بلوار امام خمینی )ره(، بلوار ارم و آرامگاه 
باباطاهر، طراحی بازار بزرگ سنگ همدان 
و ساختمان های مســکونی، تجاری و ... ، 
نظارت عالیه بر اجرای پروژه های شــهری 
همدان در کارنامه این کاندیدای پویا نمایان 

است .

■سوابقسیاسیواجتماعی
در سوابق سیاسی و اجتماعی طبی مسرور 
،  نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان، 
رئیس کمیســیون معماری و شهرسازی و 
فنی عمرانی شــورای اسالمی شهر همدان، 
نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده 77 
و سازمان زیباسازی شــهرداری همدان و 
کمیته فنی راه و شهرســازی و کمیته امور 
زیربنایی و توانمندســازی و کمیته سیما و 
منظر شهری و تالش در جهت ساماندهی 
سیمای شــهری همدان، عضو هیأت امنای 
مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شهر 
همــدان، تالش در جهــت ایجاد مدیریت 
واحد شــهری و جلوگیری از برخوردهای 
جزیره با تصمیمات شهری، ارائه الگوهای 
پیشنهادی در جهت کاهش آسیب های طرح 
تفصیلی شــهر و احقاق حقــوق مدیریت 
شهری و مردم، پیشنهاد تاسیس شهرداری 
بافــت تاریخی فرهنگی شــهر همدان، نیز 

مشهود است.


