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از 75 كارشناس و مشاور همدان پيام  
40 نفر گرد هم آمدند

هدايت انتخابات 
با نظركارشناسان

ليست نهايى كانديداهاى تاييد شده استان در روزنامه امروز

اين 179 نفر 57 ميليون نفر دركشور حق راى دارند

1432000 نفر در استان 
واجد رأى دادن
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رضايت مردم از رد صالحيت ياد

پرونده داران
 1-رد صالحيــت تعداد قابــل توجهى از 
داوطلبــان به دليل سوءاســتفاده از جايگاه و 
مسائل اقتصادى از ويژگى  هاى مهم و شاخص 

اين دوره از انتخابات است ..
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
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شنيده ها
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رضايت مردم از رد صالحيت پرونده داران
 1-رد صالحيت تعداد قابل توجهى از داوطلبان به دليل سوءاستفاده 
از جايگاه و مسائل اقتصادى از ويژگى  هاى مهم و شاخص اين دوره 

از انتخابات است كه هم جاى نگرانى و هم جاى خوشحالى دارد. 
نگرانى از اين جهت كه چرا اين حجم از فساد و سواستفاده در كشور 
وجود دارد و خوشحالى از اين جهت كه باألخره نوبت به مسدودكردن 
گلوگاه  هاى حمايت از فساد توسط سوءاستفاده كنندگان رسيده و اين 

اقدام بسيار جدى انجام شده است و اميد به ادامه اين روند مى رود. 
2-زمانــى درد اين رد صالحيت ها براى دوســت داران نظام بيشــتر 
مى شــود كه تقريبا يك ســوم نمايندگان مجلس به دليل سوءاستفاده 

از جايگاه و مسادل و پرونده  هاى اقتصادى رد صالحيت مى شوند. 
اين درد بزرگى است كه مجلس يك كشور كه بايد محلى براى جوالن 
نخبگان و متخصصان متعهد به انقالب باشــد، توسط افرادى رياكار 
كه انقــالب را نقابى براى اهداف پليد اقتصــادى و ثروت اندوزى از 
هر راهى كرده اند، تهديد شــود و قطعا آغاز رفع اين تهديد بيشترين 

خوشحالى را براى دوستداران نظام به دنبال داشته است. 
3-زمانى كه وزارت كشور و شوراى نگهبان از جدى گرفتن موضوع 
پول  هاى كثيف در انتخابات اين دوره خبر دادن و از اينكه عزم خود را 
جزم كرده اند تا پول هاى كثيف وارد اين دوره انتخابات نشود، سخن 

گفتند، كمتر اين موضوع جدى گرفته شد. 
اكنون اما آنچه اتفاق افتاده خبر از آغاز مبارزه اى جدى با پولكراســى 
در انتخابات را دارد و ديگر پول به ويژه پول كثيف در انتخابات ايران 

با تداوم اين روند مؤثر نخواهد بود. 
4-اينكــه رد صالحيت داوطلبانى در اســتناد به تحصيل يا هزينه كرد 
پول  هاى كثيف باشــد، كار پسنديده و نيكى اســت اما اينكه از آينده 
برخورد با اين افراد نيز به مردم گزارش داده شود به ويژه نماينده  هاى 
سوءاستفاده كننده از جايگاه نمايندگى براى تحصيل اموال نامشروع، 

انتظارى است كه از دستگاه قضا مى رود. 
اين افراد دچار تخلف بزرگى شده اند و شايد اميد و اعتماد بخشى از 
مردم به نظام را نيز شكسته باشند هرچند رد صالحيت آنها به افزايش 
اميد و اعتماد به نظام منجر مى شــود اما مبارزه تا اجراى قانون درباره 
آنها انقالب اسالمى را از حمايت هميشگى مردمى كه انقالب را پاك 

مى خواهند، برخوردار خواهد كرد. 
5- مردم از اقدام انجام شده در راه مبارزه با فساد با بستن شريان  هاى 
ورود كانون  هاى قدرت و فســاد به مجلس بسيار رضايت دارند و از 
اقدامات هيأت هاى نظــارت و هيأت هاى اجرايى در اهمال نكردن با 

مفسدان بسيار راضى و خشنود هستند. 
اما بايد توجه داشت كه اين اقدام تازه آغازى بر يك راه طوالنى است 
و نبايد تصور شود كه همين رضايت كافى است و بايد تالش هر روزه 
و بيشترى براى مبارزه با فساد به ويژه مفسدانى كه به مراجع مهم نفوذ 

مى كنند، انجام شود. 
6-كانون  هــاى قدرت و ثروت در ايران يك واقعيت هســتند و رهبر 
انقالب هم دور بودن مسئوالن و نمايندگان از اين كانون ها را خواستار 
شده اند، در شرايط حاضر ممكن است اين كانون ها به داوطلبانى ديگر 
نزديك شوند يا نمايندگان داراى پرونده با نفوذ باقى مانده و توان مالى 
خود به داوطلبانى نزديك و با حمايت مســتقيم و غيرمستقيم از آنها 
و زمينه ســازى براى پيروزى، نفوذ خــود را از اين طريق حفظ و به 

سوءاستفاده ها ادامه دهند. 
به همين دليل مراقبت از هزينه كردها و محل  هاى تأمين آن براى همه 
داوطلبان و ناظرين ضرورى اســت تا مجلس آينده رد صالحيتى به 

دليل پرونده اقتصادى نداشته باشد يا كمتر داشته باشد. 
7-در مبارزه با فســاد، مبارزه با عوامــل اصلى و كانون  هاى قدرت و 
ثروت اهميت بســيارى دارد، مشغول شــدن به عوامل دست چندم 
و نرفتن به ســراغ عوامل اصلى، جامعه را به باور مصونيت مفسدان 
اصلى خواهد رســاند، حال آنكه رضايت مــردم و خدا در مبارزه با 
دانه درشت ها و مفســدانى است كه فساد آنها يادآور كارگزاران فاسد 

دربار و رفتارهاى آنها با انقالب مردم نسبتى ندارد. 
حــال كه اين روند به انتخابات مجلس رســيده و نمايندگانى با نفوذ 
بســيار به دليل دارا بودن پرونده  هاى اقتصادى رد صالحيت شده اند، 
تداوم اين روند و تنگ كردن عرصه به فاســدان، حراست و پاسدارى 

از انقالب در گام دوم انقالب اسالمى با حمايت مردم خواهد بود. 

مبارزات انقالبى همدان به روايت اسناد ملى
 مدير اســناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشــور گفت: 12 حلقه فيلم و 280 قطعه 
عكس از حماســه آفرينى مردم همدان در پيروزى انقالب اسالمى براى نمايش در ايام 

دهه فجر آماده شده است.
عليرضا تكلو اظهار كرد: اين عكس و فيلم ها مربوط به مبارزات انقالبى اقشار گوناگون 
مردم اعم از زنان، روحانيان، دانش آموزان، دانشــجويان، كسبه و بازاريان همدان است 
كه در فرمت نمايشــگاهى آماده و به تازگى در اختيــار نهادهاى فرهنگى براى نمايش 

قرار گرفت.

ــون در جايــى منتشــر نشــده و امســال در  ــا گفــت: ايــن مجموعــه تاكن ــه ايرن وى ب
چهــل و يكميــن ســالگرد پيــروزى انقــالب اســالمى در اختيــار چنــد نهــاد فرهنگــى 
و هنــرى اســتان قــرار گرفتــه اســت تــا در قالــب برنامه هــاى متنوعــى منتشــر و در 

معــرض ديــد مــردم قــرار بگيــرد.
تكلو با اشاره به 2 رويداد مهم حماسى در همدان گفت: اسناد موجود از واقعه 30 مهر 
و 21 بهمن 1357 هم براى آگاهى بخشــى به مــردم به ويژه جوانان و نوجوانان كه اين 

وقايع را درك نكرده اند، به نمايش درمى آيد. 
مدير اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور با بيان اينكه اقبال مردم به سمت فضاهاى 
مجازى بيشــتر از نمايشگاه هاى فيزيكى است، خاطرنشان كرد: رويكرد امسال ما نشر و 

انعكاس اسناد تاريخى در فضاى مجازى است.
وى يادآورى كرد: نمايشــگاه عكس «انقالب در قاب تصوير» هم از 12 تا 22 بهمن در 

فرهنگسراى پرواز داير شده كه عالقه مندان مى توانند از آن ديدن كنند.
 در 21 بهمــن 57 كاروان زرهــى ارتــش شاهنشــاهى، بــراى ســركوب مــردم پايتخــت، 
از كرمانشــاه عــازم تهــران بــود كــه بــا نزديك شــدن بــه همــدان، بــا تدبيــر حضــرت 
ــن  ــه حركــت اي ــردم همــدان، از ادام ــع م ــه موق ــى و حضــور ب آيــت ا... شــهيد مدن

كاروان جلوگيــرى شــد.
30 مهرماه ســالروز حماســه آفرينى دانش آموزان همدان است كه در سال 57 به وقوع 

پيوست و اين 2 رويداد براى هميشه در صفحه تاريخ اين ديار ماندگار شد.

نام فيلم هاي منتخب براي اكران در سينماهاي همدان 
منتشر شد

بليت فروشى فيلم هاى جشنواره فجر 
از امروز در همدان

 مدير ســينماهاى بهمن سبز همدان با اشــاره به اكران منتخبى از 
فيلم هاى سى و هشتمين جشنواره فجر در اين شهر گفت: دوستداران 
سينما براى تماشــاى اين فيلم ها از روز دوشنبه به صورت اينترنتى و 

حضورى بليت تهيه كنند.
ســعيد شــرفى ادامه داد: عالقه مندان براى تهيه بليت فيلم هاى سى و 
هشتمين جشنواره فجر يا حضوري به گيشه هاي سينماها مراجعه كنند 

و يا از طريق سايت سينماتيكت خريداري كنند.
وى با اشــاره به اكران 19 فيلم جشــنواره فجر در سينماهاى قدس و 
فلســطين افزود: امكان تهيه بليت به صورت حضورى در گيشــه هاى 

سينماهاى همدان هم وجود دارد.
به گفته شرفى قيمت بليت فيلم هاى فجر 10 هزار تومان است.

فيلم هاى23 نفر، ابر بارانش گرفته، كانى و ستاره، بى صدا حلزون، پدران، 
پوســت، منطقه پرواز ممنوع، تورنا2، تعارض، خروج، درخت گردو، 
روز صفر، ســينما شهر قصه، شــناى پروانه، عامه پسند، مردن در آب 
مطهر، آبان يازده 60، خون شــد و قطار آن شــب منتخبى از ســى و 
هشــتمين جشنواره فيلم فجر هســتند كه همزمان با تهران در همدان 
اكران مى شــوند. اين فيلم ها از 15 تا 21 بهمن ماه در سينماهاى همدان 

بر روى پرده مى روند.

ساماندهى فضاى مجازى نيازمند مشاركت 
همه دستگاه هاست

 ســاماندهى فضاى مجازى نيازمند مشاركت همه دستگاه هاست. 
معاون سياسى امنيتى اســتاندار همدان با عنوان اين مطلب گفت: با 
وجود اينكه در جلسه گذشته كارگروه مصوب شده بود دستگاه هاى 
عضــو برنامه هاى عملياتى و قابل اجراى خود را به صورت مكتوب 

به دبيرخانه اعالم كنند، اين مهم هنوز به سرانجام نرسيده است. 
مصطفى آزادبخت با انتقاد از روند مشــاركت دســتگاه هاى اجرايى 
در كارگروه هماهنگى، حمايت و توســعه محتوا و خدمات فرهنگى 
فضاى مجازى، اظهــار كرد: فعاليت در اين زمينه با ارتقاى ســواد 

رسانه به اهداف وااليى خواهد رسيد.
وى بــا بيان اينكه اعضاى جلســه بايد ثابت بــوده و مصوبات را با 
جديت پيگيرى كنند؛ خاطرنشــان كرد: فضاى مجازى ظرفيت هاى 
قابل توجهى دارد كه در صورت فراهم شدن بسترهاى الزم، مى تواند 
كاربردهاى مفيد بســيارى داشته باشــد. آزادبخت با بيان اينكه بايد 
از افــراد توانمند در اين حوزه يارى بگيريم، گفت: بايد جلســات 
كارگروه را به گونه اى ســاماندهى كنيم كه بيشترين بازدهى را داشته 

باشد. 
 ضرورت اطالع رسانى شفاف به افكار عمومى جامعه

مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان بــر ضرورت 
اطالع رسانى شفاف و به موقع افكار عمومى در جامعه تأكيد كرد

احمدرضا احسانى، اظهار كرد: شوراى اطالع رسانى و نحوه فعاليت 
رســانه در فضاى مجــازى به منظور ايفاى نقش اساســى در حوزه 
مديريت افكار عمومى و اطالع رســانى موظف اســت ساز و كار 
اطالع رســانى و گردش اطالعات را ميان بخش هاى مختلف برقرار 
نموده و بر آن نظارت نمايد تا در نتيجه با پاســخگويى فعال، استان 

را در پيشبرد اهداف خود يارى نمايد. 
وى با بيان اينكه ساختارى كه تعريف شده در حوزه مديريت افكار 
عمومى و اطالع رســانى وظايف مشــخصى دارد، خاطرنشان كرد: 
شاخص هاى مد نظر حوزه اطالع رسانى، در اين جلسه مطرح شده و 

دستگاه ها ملزم به اجراى مصوبات هستند. 

تردد تاكسى ون ها در پياده راه اكباتان 
تا ارديبهشت

 مجوز تردد تاكســى ون هاى شــهرك فرهنگيان تا ارديبهشت ماه 
ســال آينده در پياده راه اكباتان صادر شــده تا نتيجه آن بررســى و 

تصميم نهايى گرفته شود. 
فرماندار همدان درباره صدور مجوز تردد تاكســى ون هاى شــهرك 
فرهنگيــان در پياده راه اكباتان اظهار كرد: به دليل درخواســت مردم 
بــه منظور ايجــاد رونق كســب و كار در اين منطقــه امكان تردد 
تاكســى ون هاى شهرك فرهنگيان تا ارديبهشت سال آينده صادر شد 

تا نتيجه آن بررسى و تصميم نهايى گرفته شود. 
حســين افشارى در گفت وگو با فارس با تأكيد بر اينكه رونق كسب 
و كار در پياده راه اكباتان به رونق و توجه مردم به سايت گردشگرى 
هگمتانه بســتگى دارد، افزود: افراد مى توانند نسبت به تغيير كاربرى  

واحدهاى صنفى خود با تخفيف الزم اقدام كنند. 

1- ادعاهاى تأييد صالحيت برخى داوطلبان نادرســت از كار درآمده 
اســت. گويا ايــن داوطلبان پس از اعالم نتايج شــكايات بررســى 
صالحيت ها، سكوت اختيار كرده اند. گفتنى است برخى داوطلبان هم 
كــه كال رد صالحيت خود را تكذيب مى كردنــد و به ادامه تبليغات 
انتخاباتى مشــغول بودند، پــس از اطمينــان از ردصالحيت قطعى، 

تبليغات را متوقف كرده اند. 
2-اصالح طلبان خواســتار ليست از اصولگرايان شــده اند. گويا اين 
درخواســت پس از اظهارنظر اصولگرايان دربــاره حضور داوطلبان 
اصالح طلــب در ميــان تأييــد صالحيت شــدگان و مظلوم نمايــى 
اصالح طلبان مطرح شده است. گفتنى است اصالح طلبان شب گذشته 
براى بررسى آخرين وضعيت داوطلبان خود در انتخابات و چگونگى 

ادامه فعاليت انتخاباتى جلسه داشته اند. 
3- تنها 25 درصد جمعيت پايتخت طرفدار جناحى سياســى هستند. 
گويا براســاس نظرســنجى 11 درصد خود را طرفدار اصولگرايان و 
14 درصد خود را طرفدار اصالح طلبان معرفى كرده اند. گفتنى اســت 
با توجه به شــرايط سياسى كشور، اين آمار در ساير نقاط هم با تغيير 

جناح در برخى مناطق، قابل تعميم است. 
4- رايزنى براى جلب حمايت داوطلبان شــاخص رد صالحيت شده 
توسط ديگر داوطلبان آغاز شده است. گويا در اين رايزنى ها تصاحب 
سبد رأى داوطلب رد صالحيت شده هدف اصلى است. گفتنى است 
اين نوع رايزنى ها مى تواند به تعامالتى براى باقى ماندن برخى داوطلبان 

شاخص رد صالحيت شده، در قدرت منجر شود. 
5- متخصصان درمان كرونا در ايران روبه افزايش هستند. گويا فضاى 
مجازى فضايى براى ابراز وجود اين متخصصان اســت. گفتنى است 
اين در شرايطى اســت كه هنوز از بسته هاى آموزشى و بهداشتى كه 
قرار است براى مردم توسط وزارتخانه هاى بهداشت و ارتباطات منتشر 

شود، خبرى نيست. 

مهدى آراسته پور
افسانه ارجمنديان
رسول اسدى منش

سيد مجتبى حسينى
على اكبرى پور

حميدرضا حاجى بابايى
امين اميرگان
على بيات

غالمرضا جهانى مقدم
حميد ربانى ارشد

امير ثمرى
شيرويه جعفرى نسب

حامد ايران پور
بهروز حاجيلو

محمدحسين حسينى
سعيد حسينى حاجيلو

روح ا... خدابندلو
مهدى حيدرى

محمدصادق حنيفى
على اصغر رجبى

هادى رنجبر كرمى
محمدهادى خسروى  نهاد

محمد خضريان
على زاده پاشائيان
مجيد سجادى پناه
قدرت ا... رضائى
مصطفى زمانيان

نادر ستوده
فاطمه شهيدى
امين شيخى زاده
امير صيفى كار
فاطمه طاهرى

حميدرضا طبى مسرور
مصطفى عاشورى

مسعود عباسى
مهدى عبدل

حامدعسگريان هنرمند
سجاد على زاد

محمدرضاغالمى
سلمان قاسمى
حسن قراباغى

احمد كربالئى حسنخانى
مهدى كريمى افالك

سعيده كيانپور
مجيد گلزارى موقر
سيد ياسم گورابى

مصطفى لطفى حميد
محمد محمدى شايان
اميد مستوفى خجسته

احمدرضا مظفرى
محمد معينى
مجيد ملكيان

سيد حسين موسوى
سيد مجيد موسوى
مسعود مهدى پارسا

عليرضا ميرزايى پسنديده
روح ا... نباتى

سيد مسعود نبوى
سعيد واحدنژاد

سيد محمدحسين وفائى
بهرام هاشمى

معصومه يزدانى بصير
ولى ا... يوسفى

سعيده اسماعيلى
على بهرامى

فتح ا... توسلى
عباس حسنى محتشم

سيد عبدالصمد حسينى
عليرضا حشمت پور

سميرا حضرتى
اصغر حيدرى مقتدر
ابوالفضل دهله اى
روح ا... رجايى
سلمان رضايى

مصطفى رضايى
على زارعى

ابراهيم نجفى
على اكبر زارعى
محمدتقى زينتى
محمد سلطانى
مهدى سليمانى
ليال شاه دوستى

اصغر شريفى پاكور
سيد حسين موسوى

مسعود ضيائى
هادى طاهرى پارسا

رضا عسگرى
مسلم غالمى

مجتبى فيض اللهى
حسين قاسملو

محمد عابدى موحد
مجيد قاسمى جمشيد
رضاعلى جبارى نامور
حميد كيهانى رئوف
زهرا محمدى متوسل

جواد وطنى شعاع
ارسطو هوشمند

وحيد يادگارى سرور
على اصغر محمدى فاتح

عيسى جعفرى
محمد پيرى

محمدباقرى
عليرضا بيات

اكبر خدابخشى
احمد فضلعلى
نادعلى قلخانباز
محمدمستقيمى

محمدمهدى مفتح
اسدا...ناصرى
محمود نانكلى

    شيخ محمد ساسان بحيرايى
    حسن بهرام نيا
    ياسر شهبازى
    توكل جعفرى
    سعيد اسدبيگى
    احمد پيرحياتى
    روح ا... جهانيان
    عيسى سراقى
    فاطمه سورى

    كوهزاد شيراوند
    مصطفى كاويانى
    وحيد گلمحمدى

    سجادخزايى
     زهرا كورانى

    قدرت ا... سيف
    اسماعيل زارعى كوشا

    پيمان شيراوند

محمدرضاقنبرى سلحشور
پيام كهترى انور
اكبر زنجبرزاده

كيومرث سرمدى
حسين هنرى عزيز

خسرو خدابنده لو(شكيبا)
كيومرث ابراهيمى

محمد احمدوند
احمد آريايى نژاد
احد آزاديخواه
زهرا اسماعيلى
روح ا... اكبرى
مجتبى اكبرى

محمدرضا آيينه
هادى بيگى نژاد
محمدرضا ترابى
اردوان تركزبان

محمدرضا حسين پور
على حسين خانى

على اصغر داودى كسبى
مرتضى رضايى
سعيد سياوشى

سيد محمد قاسم سياوشى
على احمد عباسى

محمد عباسى
عصمت غفاريان

كتايون كارگر
محمد كاظمى نام پدر على

حسين گرجى پور
مهدى محمد رضايى

منوچهر محمدى منش
خيرا... مقنى ازندريانى

حسن ونايى

محمود انصارى حكمت
مصطفى تركمان
نادعلى توسلى

مرتضى جعفر پوريان
ولى ا...حقوردى

عباس حقى
زكريا خدابنده لو

على رازينى
محمد رضا رحيمى

موسى رسولى
على اكبر ستايش اسخا

عطاا... سلطانى
سعيد شاهدى پور

حسن لطفى
سيد ابوالحسن مصطفوى غمام

على نقوى
محمد نوروزى

حسين وزيرى ستا

تعداد حوزه هاى انتخابيه
ثبت نامى ها

داوطلبان تاييد شده انصرافعدم احرازرد صالحيتتأييد صالحيت
نهايى

130473049463همدان و فامنين
66202818026مالير
38121313017نهاوند

30714909تويسركان
4214188218رزن و درگزين

27513907اسدآباد
60361311239بهار و كبودراهنگ

 پــس از بررســى صالحيــت داوطلبان 
يازدهميــن دوره انتخابات مجلس شــوراى 
اســالمى  در هيأت اجرايــى، هيأت نظارت 
اســتان و هيأت مركزى نظارت، افراديكه در 
هيأت مركــزى نظارت صالحيتشــان رد يا 
احراز نشده بود به اعتراضشان رسيدگى شد، 
همچنين افرادى كه در دوره گذشته رد بودند 
و اكنون هم صالحيتشــان رد شــد اين رأى 
قطعى تلقى مى شود و داوطلبانى كه تا مرحله 
ســوم يعنى تا هيأت مركــزى نظارت تأييد 
بودنــد و در اين مرحله در شــوراى نگهبان 

صالحيتشان رد شــده 2 روز فرصت دارند 
شــكايت خود را مطرح كنند كه تعدادشان 

كمتر از انگشتان يك دست است. 
 بر اين اساس بر اساس اعالم هيأت نظارت 
بر انتخابات اســتان صالحيت 47/11 درصد 
از داوطلبــان يازدهميــن دوره انتخابــات 
مجلس تأييد، 26/25 عدم احراز و مابقى رد 

صالحيت شدند.
به طورى كــه در حــوزه انتخابيــه همدان و 
فامنيــن 63، مالير 26 نفــر، نهاوند 17 نفر، 
تويسركان 9 نفر، رزن و درگزين 18 نفر، بهار 

و كبودراهنگ 39 نفر و اســدآباد7 نفر تأييد 
صالحيت شدند.

اســتان همدان هم با يك ميليون و 760 هزار 
نفر جمعيت، 10 شهرستان و 7حوزه انتخابيه 
داراى 9 كرسى نمايندگى در بهارستان است.

در جــداول زيــر اســامى داوطلبــان تأييد 
صالحيت شده اســتان به تفكيك شهرستان 
كه بر اســاس  احتماالت و منابع غير رسمى 

گردآورى شده است را مى خوانيد.
گفتنى ست اين ليست نهايى نيست و ليست 

قطعى 23 بهمن ماه اعالم خواهد شد.

حوزه انتخابيه همدان- فامنين

حوزه انتخابيه  تويسركان

حوزه انتخابيه اسد آباد

حوزه انتخابيه رزن و درگزين

حوزه انتخابيه نهاوندحوزه انتخابيه ماليرحوزه انتخابيه بهار و كبودر آهنگ:

يوز
گ ن

رهن
ح : ف

طر
/

همدان پيام را 16 صفحه بخوانيد
 با توجه بــه در پيش بودن يازدهميــن دوره انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى  و نظر به استراتژى روزنامه همدان پيام براى تحقق 
حماسه سياســى و انعكاس اخبار انتخابات از روز گذشته روزنامه 

همدان پيام تا پايان انتخابات 16 صفحه منتشر مى شود.

ليست نهايى كانديداهاى تاييد شده استان در روزنامه امروز

اين 179 نفر
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خبر خبر

شهردار اسدآباد:
كارخانه آسفالت اسدآباد احيا مى شود

 شهردار اسدآباد از افتتاح و بهره بردارى 5 طرح عمرانى شهردارى 
اين شــهر در دهه فجر خبر داد و گفت: ايــن تعداد طرح با اعتبارى 
افزون بر يك ميليارد و 490 ميليون تومان از محل اعتبارات داخلى به 

بهره بردارى خواهند رسيد. 
عليرضا فعله گرى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كــرد: افتتاح كارگاه 
موزائيك سازى با اعتبار 150 ميليون تومان، افتتاح ساختمان خدمات 
شــهرى شهردارى با اعتبار 50 ميليون تومان، آسفالت خيابان امام(ره) 
با اعتبار 900 ميليون تومان، خط كشــى خيابان امام(ره) با اعتبار 300

ميليون تومان و اصالح هندســى ميدان امام(ره) به همراه نورپردازى 
با اعتبار 90 ميليون تومان 5 پروژه قابل افتتاح شــهردارى اسدآباد در 

دهه فجر است. 
وى با اشــاره به افتتاح و راه اندازى كارگاه توليد ســنگ مصنوعى و 
موزائيك شــهردارى اســدآباد در دهه فجر بيان كــرد: در اين طرح 
موزائيك پياده روهاى شهر اسدآباد از اين پس با سرعت بيشترى انجام 
خواهد شــد و سال آينده با مشاركت مردم با راه اندازى اين كارگاه 7

هزار تا 8 هزار متر از پياده روها مجدداً موزائيك فرش مى شوند ضمن 
اينكه اين طرح از نقش مؤثرى در كاهش هزينه ها، اصالح ســريع تر 
پياده روها، تجهيز پارك ها و اصــالح نيمكت پارك ها و درآمد پايدار 

براى شهردارى برخوردار است. 
شــهردار اسدآباد با اشــاره به احياى كارخانه آســفالت اسدآباد هم 
يادآور شد: درحال حاضر پيگير تمديد مجوز كارخانه آسفالت بوده و 
استعالم هاى اصلى طرح انجام شده كه با تكميل استعالم ها نسبت به 
اخذ تســهيالت تا سقف 3 ميليارد براى خريد دستگاه و به روز رسانى 
كارخانــه اقدام خواهيم كرد به طورى كه وجــود اين طرح هزينه هاى 

آسفالت را 40 تا 50 درصد براى شهردارى كاهش خواهد داد. 
وى در ادامه با اشــاره بــه برخى فعاليت هاى عمرانى انجام شــده 
شهردارى اسدآباد در 10 ماهه امسال خاطرنشان كرد: اجراى روكش 
آســفالت در ميدان امام(ره)، لكه گيرى آسفالت معابر شهر (شهرك 
فرهنگيان، شــهرك يادگار امام، شهرك قندى، شــهرك پاسداران، 
روكش خيابان 15 خرداد، محله اســالم آباد و لكه گيرى تمامى معابر 
ســطح شــهر) با اعتبار يك ميليارد و 500 ميليــون تومان، اجراى 
آماده سازى و جدول گذارى معابر به همراه لكهگيرى جداول موجود 
بــا اعتبار 500 ميليــون تومان، تكميل جاده ســالمت با اعتبار 300

ميليــون تومان، تكميل و جاليزكارى در ميدان شــهرك فرهنگيان با 
اعتبار 80 ميليون، ســاخت جداره ســازى كانال واقع در كمربندى 
شهدا با اعتبار 20 ميليون، خط كشى خيابان هاى سطح شهر با اعتبار 
300 ميليون، تكميل و ترميم پارك هاى ملت، شــهيد مدنى با اعتبار 
60 ميليون، طراحى المان شــهداى گمنام به همراه محوطه سازى با 
اعتبــار 20 ميليون، نصب عالئم راهنمايى و رانندگى در خيابان هاى 
سطح شهر با اعتبار 50 ميليون، بيس ريزى و تسطيح خيابان ها و معابر 
شــهر به مقدار 5 هزار تن با اعتبار 90 ميليون و پاكسازى نخاله هاى 
ساختمانى در حواشــى جاده هاى ورودى و خروجى شهر به مقدار 
750 سرويس از جمله اقدامات عمرانى شهردارى شهر در مدت 10

ماه گذشته مى توان برشمرد. 

بهسازى ماسوله غرب كشور 
سال 99 تمام مى شود

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

سال آينده خبر داد. 
ســليمان نظرى دوست در توضيح خبر اظهار كرد: در 2 سال گذشته 
براى بهسازى روســتاى گردشــگرى ملحمدره افزون بر 3 ميليارد 
تومان از محــل اعتبارات دولتى توســط اداره ميراث فرهنگى، بنياد 
مســكن و دهيارى در زمينه ســنگ فرش، ديوار چينى و بهســازى 
روستا هزينه شده و در سال آينده به صورت صد درصد بهسازى اين 

روستاى گردشگرى به اتمام خواهد رسيد. 
وى با بيان اينكه اتمام بهســازى روســتاى گردشگرى ملحمدره به 
اعتبــارى افزون بر يك ميليــارد تومان نياز دارد، خاطرنشــان كرد: 
درحال حاضر در روستاى گردشــگرى ملحمدره 5 خانه بومگردى 
و يــك مجتمع تفريحــى فعاليت دارد كه عالوه بــر اين، يك خانه 
بومگردى هم در روستاى ترخين آباد در همسايگى و مسير ملحمدره 

فعال است. 
نظرى دوست با اشــاره به اينكه رونق صنعت ســبز گردشگرى در 
دســتور كار بخش مركزى قرار دارد، به ايســنا گفت: طرح توسعه 
مناطق گردشــگرى عالوه بر روستاى ملحمدره در مناطق ديگر چون 
دربند بوجين، خنداب و قاســم آباد جزو برنامه هاى بخش مركزى 
اســت كه طرح مطالعاتى آن آغاز شــده و به محــض آماده كردن 

زيرساخت ها به مناطق گردشگرى بخش اضافه خواهند شد. 
وى در ادامه با بيان اينكه امسال براى بهسازى و جدول گذارى معابر 
روســتايى افزون بر 1/5 ميليارد تومان از محل اعتبارات دهيارى ها 
كه دولت به حســاب آنان واريز كرده، هزينه شده است، يادآور شد: 
امسال آســفالت 10 روستاى بخش مركزى انجام گرفت كه به دليل 
سرما  شــديد هوا ، آسفالت مابقى معابر روســتايى به پس از فصل 

سرما موكول شد. 
بخشــدار مركزى اسدآباد با اشــاره به اينكه از مجموع 71 روستاى 
بخش مركزى تنها راه هاى قمشانه- قاسم آباد، خنداب-قراكند و راه 
بين 2 روستاى سياه گله- ســوتپه در مجموع به طول 10/5 كيلومتر 
بدون آســفالت بود، گفت: درحال حاضر راه روستايى قمشانه-قاسم 
آباد، خنداب و ســوتپه در مرحله زيرســازى قرار دارد كه با مساعد 
شــدن شرايط آب وهوا آســفالت روســتاهاى مذكور انجام خواهد 

گرفت. 
وى در بخش ديگــرى از افتتاح و بهره بــردارى 57 پروژه عمرانى 
در بخش مركزى و شــهر اسدآباد به مناســبت دهه فجر خبر داد و 
اظهار كرد: اين تعداد پروژه عمرانى، خدماتى، كشــاورزى، پزشكى 
و فرهنگى بــا اعتبارى افزون بر يك ميليــارد و 300 ميليون تومان 
در بخش مركزى و شــهر اســدآباد در دهه فجر افتتاح مى شود و به 

بهره بردارى مى رسد. 
نظرى دوســت با اشــاره به افتتاح و بهره بردارى 631 ميليون تومان 
طرح عمرانى در ســطح روستاهاى بخش مركزى از محل اعتبارات 
دهيارى هــا در دهه فجر خاطرنشــان كــرد: در ايــام ا... دهه فجر 
جدول گذارى 10 روستاى هودرج، چارق، ايوراع، قره بالغ، چشمه 
قنداب، چنارعليــا، خاكريز، دهنو، ولى آباد و قاضى مردان با اعتبارى 
افــزون بر 301 ميليــون تومان از محل اعتبــارات دهيارى ها افتتاح 

مى شود. 
وى با اشــاره به بهره بردارى از ديواره ســازى و كانال ســنگى 2

روســتاى على آباد ايوراع و آهوتپه با اعتبارى افزون بر 34 ميليون 
تومان در دهه فجر بيان كرد: زيرســازى و جدول گذارى معابر 3

روســتاى پيرملو، پيرشــمس الدين و پيفانج بــا اعتبارى افزون بر 
120 ميليون تومان و زيرســازى، جدول گذارى و آســفالت معابر 
روستاى جنت آباد با اعتبارى افزون بر 173 ميليون تومان از ديگر 
پروژه هايى بوده كه از محــل اعتبارات دهيارى ها در دهه فجر به 

مى رسند.  بهره بردارى 

«ژ مثل عشق» راهى جشنواره تئاتر ثمر شد
 از بين 363 اثر ارسالى در 2 بخش تئاتر صحنه و محيطى «ژ مثل عشق» اثر مهدى روزبهانى از مالير جز 27 اثر برتر قرار گرفت و 

مجوز حضور در جشنواره ثمر را كسب كرد. 
كارگردان اين اثر در گفت وگو با همدان پيام گفت: از 363 اثر ارسالى ، 105 اثر در بخش تئاتر محيطى به مرحله بازبينى و دفاع از ايده 

اين جشنواره راه پيدا كردند. 
مهدى روزبهانى در ادامه گفت: مرحله انتخاب نهمين جشنواره تئاتر ثمر از 1 لغايت 6 بهمن ماه برگزار شد و هيأت داوران اين جشنواره 
پس از ارزيابى 81 اثر به صورت حضورى و 13 اثر به صورت غيرحضورى ، در نهايت پس از جمع بندى آرا 20 اثر در بخش صحنه اى 

و 7 اثر در بخش تئاتر غيرمحيطى بدون اولويت مجوز الزم براى حضور در جشنواره را كسب كردند. 
وى گفت: «ژ مثل عشق» مورد قبول داوران قرار گرفت و اين اثر در نهمين جشنواره تئاتر ثمر از 9 الى 8 اسفندماه سالجارى به دبيرى 

رضا دادويى در عمارت نوفل لوشاتو به روى صحنه مى رود. 

ساختمان پزشكى قانونى نهاوند افتتاح مى شود
 مديركل پزشكى قانونى استان همدان از افتتاح ساختمان پزشكى قانونى شهرستان نهاوند در ايام دهه فجر خبر داد. 

آرتين كمالى در توضيح اين مطرح كرد: ساختمان پزشكى قانونى شهرستان نهاوند با 8 ميليارد ريال از محل اعتبارات ملى در گستره 900 
مترمربع و 285 مترمربع زيربنا در ايام ا... دهه فجر به بهره بردارى خواهد رسيد. 

وى با بيان اينكه اين ساختمان به ياد سردار دل ها سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانى نام گذارى خواهد شد، به ايسنا گفت: اين اداره در 19 
بهمن ماه با حضور مسئوالن ارشد سازمان پزشكى قانونى كشور، قضايى استان و شهرستان افتتاح خواهد شد. 

مديركل پزشكى قانونى اســتان همدان خاطرنشان كرد: ساختمان پزشكى قانونى شهرستان نهاوند متشكل از بخش پذيرش مراجعان، 
معاينات، سالن تشريح، سردخانه و بايگانى است. 

كمالى با اشاره به بُعد مسافت كم اين اداره با دادگسترى شهرستان نهاوند يادآور شد: جانمايى زمين اين اداره در شهرستان طورى بوده 
كه مراجعان در عزيمت به دادگسترى با مشكل مواجه نباشند. 

 آنچه كه امروزه در ســطح شــهر نماى 
و  شــباهت  مى شــود،  ناميــده  كالســيك 
كپى بردارى از مصالح، جزئيات و تناســبات 
ساختمان هاى دوره كالســيك يونان و روم 

باستان يا دوره نئوكالسيك است. 
نايب رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان 
شهرســتان مالير گفت: در واقــع از عناصر 
مشــابه معمارى نئوكالســيك غربى استفاده 
مى شــود و برداشت اصلى نيســت، در اين 
گرانيت به  تراورتن، مرمــر،  نماســنگ هاى 
چشــم مى خورد، سيمان ســفيد هم به دليل 
كمبود بودجه ســازنده، مورد اســتفاده قرار 

مى گيرد. 
مهدى نعمتى با بيان اينكه در نماى بســيارى 
ســاختمان ها و در گوشــه و كنــار آنهــا، 
مجسمه هايى به ســبك رومى ديده مى شود، 
به ايســنا گفت: در مجموع در طراحى نماى 
اين ساختمان ها، قانون خاصى وجود ندارد و 
همه چيز به سليقه و خواسته و بودجه سازنده 
بستگى دارد، هر چه ساختمان داراى جزئيات 
بيشتر و قطعات پيش ســاخته بيشترى باشد، 
ساختمان سنگين تر و هزينه برتر خواهد بود. 

نعمتــى ادامــه داد: امــروزه ايــن نماهاى 
ســاختمانى براى ســاكنانش و مالك و هر 
بيننده اى از بيرون، حســى از ابهت، تجمل و 
مرفه بودن را القا مى كند و به دليل استفاده از 
ســنگ در نماى خود و ايجاد حس الكچرى 

بودن، طرفداران بسيارى پيدا كرده است. 
وى خاطرنشــان كــرد: بــا نورپردازى هاى 
وسيع در بافت متراكم، ساختمان را همچون 
تكه اى جواهر، درخشــان و نورانى مى كنند 
بدون اينكه به همجوارى ها و ســاختمان هاى 
اطراف خــود توجه كنند چنين نورپردازى ها 
و قراردادن پروژكتورهاى نامناســب، موجب 
مزاحمت و اذيت و آزار همسايگان در زمان 
اســتراحت شبانگاهى مى شود و به هيچ وجه 
مناســب نماهاى مســكونى در بافت متراكم 

نيست. 
نايب رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان 
شهرســتان مالير بيان كرد: شــايد مهمترين 
سوال خيلى از شهروندان و كسانى كه نسبت 

به فرهنگ و هويت ايرانى حساسيت بيشترى 
دارند، همين ســوال باشد «چرا نماى رومى» 
و اين موضوع مى تواند داليل متنوعى داشته 
باشــد؛ اين نوع نماسازى داراى زرق و برق 
چشــمگير و داراى جذابيــت بصرى زيادى 
بوده و به اين دليل كه اين نوع نماسازى يك 
مد است، نه يك ســبك به زودى از مد هم 

خواهد افتاد. 
وى توضيح داد: برخى ســازندگان كه ذائقه 
بازار را خوب مى شناســند ابتــكار عمل را 
در دســت گرفتــه و تفكر مــردم را به اين 
ســمت مى برند كه نماى رومى نماى زيباتر 
و فاخرترى اســت؛ حتى برخى از مشاوران 
امالك بــه كمك اين ســازندگان آمده اند و 
ســاختمان هاى با نماى رومى را با اختالف 
قيمت قابل توجهى نســبت به ســاير نماها 

ارزش گذارى مى كنند. 
نعمتى با اشاره به اينكه البته نماى سنگى، در 
صورت اجراى صحيح نماى مقاوم و خوبى 
بوده و نگهدارى از آن آســان اســت، گفت: 
اغلب مردم زندگى در ساختمان هاى با نماى 
رومــى را به مثابه زندگى در كاخ مى پندارند 
كه همان ســندروم «كاخ نشــينى» است كه 

متأســفانه همين امر در فرهنگ شهروندان ما 
به ويژه در كالنشهرها گرايش شديدترى پيدا 
كرده و به شهرهاى كوچك و حتى روستاها 

هم تعميم يافته است. 
وى با بيان اينكه امروزه نماى رومى در اقصى 
نقاط كشور ديده مى شود چه در شمال و جنوب 
و شرق و غرب كه همه اينها نوعى كپى بردارى 
از كاخ نشــينى اســت، اظهار كرد: يك طراح 
معمار بايد معمارى اصفهان، يزد، شيراز و كاشان 
را به خوبى درك كند تا بتوان از او انتظار داشت 
به صورت بومى يا منطقه گرايى طراحى كند و 
اين ضعفى اســت كه از دوران دانشجويى در 

معماران ديده مى شود. 
نعمتى افزود: دليل اين امر آن است كه مراكز 
آموزشــى به دليل يك ســرى محدوديت ها 
نمى تواننــد دانشــجويان معمــارى را بــه 
بازديدهاى علمى ببرند و اين مهندسان وقتى 
وارد حرفه مى شــوند چنين مشكالتى را با 

خود به همراه مى آورند. 
وى يادآور شــد: هنوز اســناد فرادســت و 
مشــخص و دقيقى درباره معمارى بومى يا 
معمارى ايرانى كه مكان محور باشــد، تهيه 
نشــده و تحقيقى هم در مورد معاصرسازى 

اين الگوهــاى بومى صــورت نگرفته كه با 
نيازهاى امروز همخوان باشد بنابراين نبايد از 
معماران هم انتظار زيادى داشت زيرا از يك 
معمار انتظار داريم بومــى طراحى كند پس 
بايد يك پژوهش يا سندى باشد كه بتوان به 
آن اســتناد كرد و همان طور كه ذكر شد، اين 

اسناد كم است. 
نايب رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان 
شهرســتان مالير در ادامه خاطرنشان كرد: با 
وجود موارد باال به اين نكته هم اشاره مى كنم 
كــه اجراى نماى رومى صرفــًا دليل كالبدى 
نيســت و مواردى همچون داليل مديريتى، 

اجتماعى و اقتصادى هم وجود دارد. 
وى تصريح كرد: با توجه به آنچه گفته شــد، 
معمار مى تواند نيازهاى شــهر و مخاطبان را 
مرتفع كند و به طريقى درســت پوشش دهد 
اما امروزه با مشاهده ســاختمان ها در سطح 
شهر و خيابان ها چنين چيزى ديده نمى شود 
و عاقبت معمارى شــهرى با معيار قراردادن 
حداكثرى،  ساخت وساز  بيشــتر،  سودجويى 
انهــدام حياط ها و عرصه ها، بــه خودنمايى 
برج هــاى كوتــاه و بلند و ســاختمان هاى 

نامناسب فضاى شهرى رسيده است. 

معمارى ايرانى اسالمى را فراموش كرده اند

سندروم «كاخ نشينى» 
با رواج نماهاى رومى

آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)

بنياد تعاون زندانيان استان همدان

بنياد تعاون زندانيان استان همدان در نظر دارد مكانهاى زير را از طريق مزايده عمومى واگذار نمايد. (هر رديف به يك شخص واگذار مى گردد) 
متقاضيان مى توانند جهت تهيه اسناد مزايده از تاريخ درج آگهى تا تاريخ 1398/11/20 به بنياد تعاون زندانيان به آدرس : همدان، ميدان 
فلسطين، جنب پمپ بنزين فلسطين مراجعه و اسناد را دريافت نمايند. مبلغ خريد اسناد مزايده بابت رديف اول  يك ميليون ريال و بابت 
مابقى پانصد هزار ريال مى باشد كه مى بايست به شماره حساب 0112186495005 نزد بانك ملى شعبه مهديه به نام بنياد تعاون زندانيان 

استان همدان واريز گردد. و فيش مربوطه به امور مالى بنياد تعاون زندانيان تحويل گردد.
* ضمنا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 34227793-081 تماس حاصل فرمايند .

1-كليه فروشگاههاى مواد خوراكى و غذايى زندان مركزى همدان به تعداد 15 فروشگاه .
2- واحد سنگكى زندان مركزى.

3- واحد رستوران زندان مركزى .
4- واحد اغذيه سراى زندان مركزى .

5-ميوه فروشى زندان مركزى.
6-پاركينگ زندان مركزى.

*كليه هزينه هاى چاپ و نشر آگهى به عهده برنده گان مزايده مى باشد.

 كبودراهنگ-خبرنــگار همدان پيام: در دومين 
روز از دهــه فجر، بهســازى معابــر همزمان در 
روســتاهاى اقچلو، حصار، دولى انجام شــد و از 
خانه مددجوى كميته امداد در روســتاى اميرآباد 

بهره بردارى شد. 
بهســازى معابر روســتاى دولى حدود 500 تن 
آســفالت ريزى و 4 هزار و 500 مترمربع با 195
ميليون تومان هزينه به مرحله بهره بردارى رسيد و 
در مجموع آسفالت ريزى 20 روستا در شهرستان 
كبودراهنگ انجام شده است كه 8 روستاى آن در 

بخش مركزى بوده است. 
همچنيــن يك واحد مســكونى مددجويى كميته 
امداد در روستاى اميرآباد هم در 60 متر با اعتبارى 
بالغ بر 70 ميليون تومــان، در دومين روز از دهه 

فجر افتتاح شد. 

رئيــس كميته امــداد شهرســتان كبودراهنگ در 
مراسم افتتاح پروژه هاى اين شهرستان اظهار كرد: 
در سفر رئيس كميته امداد امام خمينى(ره) كشور 
20 واحد در كبودراهنگ و شيرين سو و 30 واحد 
در بخش گل تپه بهره بردارى شد و همزمان با اين 
اين واحد  ها هم 500 واحد در سطح شهرستان به 
مددجويان كميته امداد واگذار شد و در دهه فجر 
امسال نيز 15 واحد مسكونى هر واحد با اعتبار70

ميليون تومان . 
محمــود ابراهيمى خاطرنشــان كــرد: در بخش 
ســاخت و تعمير منازل مددجويان و مقاوم سازى 
و ســيل 42 واحد شروع  شــده كه 24 واحد آن 
تحويل شــده اســت، در كبودراهنــگ 71 مورد 
تعميرات منــزل با اعتبار 213 ميليــون تومان، 5
مورد ساخت ســرويس هاى بهداشتى، 142 مورد 

تعميرات و ســاخت در كبودراهنــگ، 79 مورد 
گل تپه كه در مجموع 200 مورد در بخش مسكن 
بوده اســت و حدود يك ميليارد بالعوض هزينه 
شــده اســت. وى ادامه داد: به 20 خانواده هم از 
ســيل زده هاى فروردين ماه امسال وسايل منزل از 

جمله يخچال و فرش اهدا شده است. 
رئيس بنياد مســكن شهرســتان كبودراهنگ نيز 
اظهار كرد: در ســيل امســال فروردين ماه 745
واحد آسيب ديده بود كه 353 واحد 100 درصد 
تخريب شــده بود و 392 واحد هم نياز به تعمير 

داشت. 
روح ا... وجدى فاضل خاطرنشــان كرد: براى 353
واحــد 100 درصد تخريب 14 ميليــارد و 150

ميليون تومان تسهيالت تعلق گرفته كه 50 ميليون 
تومان شــهرى و 40 ميليون تومان روستايى بوده 

اســت و براى 392 واحد تعميــر نيز 5 ميليارد و 
880 ميليون تومان اختصاص يافته اســت كه در 

مجموع 20 ميليارد تومان هزينه شده است. 
فرمانــدار كبودراهنگ هم در آئين افتتاح پروژه ها 
در اين شهرســتان تأكيد كرد: مسئوالن بايد تمام 
توان خود را به كار گيرند و مســائل و مشكالت 

روستاها را بررسى و مرتفع كنند. 
حجــت ا... مهــدوى همچنيــن در افتتــاح خانه 

مســكونى مددجويــى كميته امداد افــزود: براى 
تمامى فرزندان زير پوشــش اين نهاد بايد امكان 
ادامه تحصيل فراهم شــود زيرا اين ها سرمايه هاى 
كشور هستند و قطعًا اســتمدادهاى بسيار بااليى 
دارند و كميته امداد موظف است اينها را شناسايى 
كند تــا هيچ يك از اين فرزنــدان موانع تحصيل 
نداشته باشند و تمام هزينه هاى تحصيلى فرزندان 

زير پوشش بايد مهيا شود. 

پروژه هاى دهه فجر در كبودراهنگ 
افتتاح شد

بازاربازار

،،توزيعتوزيع
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تاســيس شــركت ســهامى خــاص صنايــع شــيميايى مشــكان اكســير پــارس درتاريــخ 1398/10/28 بــه شــماره ثبــت 1020 بــه شناســه ملــى 14008927301 ثبــت و امضــا 
ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد.

 موضــوع فعاليــت :توليــد انــواع مــواد شــيميايى از قبيــل ســولفات مــس، ســديم ســولفيد، ســديم تيوســولفات، اكســيدهاى مــس يــك و دو ظرفيتــى و ســاير مــواد 
شــيميايى مــورد نيــاز صنايــع و همچنيــن توليدكودهــاى شــيميايى تركيبــى ماكــرو و ميكــرو و اســتفاده از معــادن مرتبــط بــه اســتثناى نفــت و گاز و پتروشــيمى و خريــد 
و فــروش انــواع مــواد اوليــه و محصــوالت ســاخته شــده توليــدى و مبــادرت بــه انجــام كليــه فعاليتهــاى تجــارى و بازرگانــى شــامل واردات و صــادرات كليــه كاالهــاى 
مجــاز بازرگانــى و كليــه فعاليتهــاى مرتبــط بــا موضــوع شــركت و عقــد قــرارداد بــا شــركتهاى داخلــى و خارجــى، شــركت در مناقصــات و مزايــدات بخشــهاى خصوصــى 
و دولتــى و اخــذ وام و تســهيالت از كليــه موسســات مالــى و اعتبــارى و بانكهــاى داخلــى و خارجــى و انجــام بازاريابــى مجــاز غيرشــبكه اى و غيرهرمــى و جــذب هرگونــه 
ســرمايه گــذارى خارجــى از طريــق اشــخاص حقيقــى و حقوقــى و ايجــاد شــعبه يــا نمايندگــى در داخــل يــا خــارج كشــور و اخــذ و اعطــاء نمايندگــى از شــركتهاى داخلى 
و خارجــى و ايجــاد نمايندگــى در داخــل يــا خــارج كشــور. درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت 
نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان تويســركان ، بخــش مركــزى ، شــهر تويســركان، محلــه بلــوار شــهيد رجايــى ، كوچــه مهتــاب ، بلــوار شــهيد رجايــى 
، پــالك -161 ، طبقــه همكــف كدپســتى 6581635348 ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت از مبلــغ 100000000 ريــال نقــدى منقســم بــه 100 ســهم 1000000 ريالــى 
تعــداد 100 ســهم آن بــا نــام عــادى مبلــغ 35000000 ريــال توســط موسســين طــى گواهــى بانكــى شــماره 620 مــورخ 1398/08/13 نــزد بانــك ملــى شــعبه تويســركان 
بــا كــد 6241 پرداخــت گرديــده اســت والباقــى در تعهــد صاحبــان ســهام مــى باشــد اعضــا هيئــت مديــره آقــاى جــواد حســينى بــه شــماره ملــى 1461386969و بــه 
ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال آقــاى عليرضــا عبدالملكــى بــه شــماره ملــى 5849519467و 
بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال آقــاى اليــاس عبدالملكــى بــه شــماره ملــى 5849813799و بــه 
ســمت مديرعامــل بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــركت از قبيــل 
چــك، ســفته، بــروات، قراردادهــا عقــود اســالمى و همچنيــن كليــه نامــه هــاى عــادى و ادارى بــا امضــاء مديرعامــل شــركت آقــاى اليــاس عبدالملكــى و رئيــس هيــأت 
مديــره آقــاى عليرضــا عبدالملكــى همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان آقــاى پرويــز الماســى بــه شــماره 
ملــى 3800124408 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــه مــدت يــك ســال مالــى آقــاى عليرضــا نــوروزى شــرف بــه شــماره ملــى 4052102150 بــه ســمت بــازرس اصلــى 

بــه مــدت يــك ســال مالــى روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد. 
ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 

(753995) 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تويسركان
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جمهورى اسالمى نقطه عطفى 
در تاريخ بشريت است

 جمهورى اســالمى نقطه عطفى در تاريخ بشــريت است و اين 
را گــذر زمان نشــان خواهد داد، از زمانى كه انقالب اســالمى رخ 
داده تحوالت پس از آن در جهان، تحوالتى عميق، فراگير و ســريع 

بوده است.
به گزارش ايرنا، رئيس ســازمان انرژى اتمى اظهاركرد: امام سنگرها 
و خاك ها را زدود و گوهر تابناك دين را مجددا به نمايش گذاشــت 
و از آنجايى كه دين براساس فطرت انسان بنا نهاده شده همه مردم، 
بــه اين حركتى كه امام بزرگوار آغازكننــده آن بود، گرويدند و اين 

انقالب آغاز و جمهورى اسالمى برپا شد.
علــى اكبر صالحى افزود: جمهورى اســالمى نقطه عطفى در تاريخ 
بشريت اســت و گذر زمان اين را نشان خواهد داد كه از زمانى كه 
انقالب اسالمى رخ داده تحوالت پس از آن در جهان، تحوالتى عميق، 

فراگير و سريع بوده است.

كمك رسانى كره جنوبى به يك كشتى 
ايرانى در نزديكى عمان

 وزارت دفــاع كره جنوبى اعالم كرد كه واحد ضد دزدى دريايى 
اين كشــور در نزديكى عمان به يك كشتى ايرانى كمك رسانى كرده 

است.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه خبرى هرالد كريا، وزارت دفاع كره 
جنوبى يك شــنبه اعالم كرد كه واحد ضد دزدى دريايى اين كشور 
به نام چئون گائه، روز شــنبه در نزديكى بندر مســقط عمان به يك 

كشتى ايرانى كمك كرده است.
ايــن كشــتى 50 تنــى دو هفتــه پيــش، يعنــى روز 18 ژانويــه ايــران 
ــير  ــت در مس ــال حرك ــان در ح ــاى عم ــرده و در دري ــرك ك را ت
ــا كمبــود ســوخت مواجــه شــد. ســپس خدمــه  ــود كــه ب خــود ب
واحــد چئــون گائــه پيام هــاى درخواســت كمــك را از ايــن 
ــد. ــك مى كنن ــا كم ــه آنه ــت و ب ــى درياف ــك ايران ــتى كوچ كش

ــه به تازگــى محــدوده  ــى ك ــره جنوب ــى ك ــن واحــد ضــد درياي اي
عملياتــى اش بــه تنگــه هرمــز گســترش يافتــه اســت، ســوخت و 
ــى  ــد در ايمن ــا بتوان ــد ت ــى مى ده ــتى ايران ــه كش ــى ب ــذاى كاف غ

ــه ايــران بازگــردد. ب
بنابــر ايــن گــزارش، دولــت كــره جنوبــى ســفارت ايــران در 
ــفارت  ــت و س ــرده اس ــع ك ــات مطل ــن عملي ــئول را از اي س
ايــران نيــز تشــكر خــود را از كمك رســانى كــره اعــالم 

ــرد. ك

مشاركت در انتخابات، توطئه هاى دشمن را 
خنثى مى كند

 با حضور پرشــور مردم در راهپيمايى 22 بهمن و مشــاركت باال 
در انتخابات دوم اســفند، حتما توطئه ها و فشارهاى دشمنان را خنثى 

مى كنيم.
رئيس دفتــر رئيس جمهور گفت: ما اگر به 41 ســال پيش برگرديم، 
شرايط منطقه بسيار ســخت بود؛ در آن شرايط با مشى  حضرت امام 

(ره) و با مقاومت مردم توانستيم از آن سد عبور كنيم.
به گزارش ايسنا،  محمود واعظى بيان كرد: امروز هم كه از نظر مسائل 
بين المللى و فشارهايى كه آمريكا بر روى ملت ايران گذاشته، شرايط 
سختى داريم، بايد به همان مشى ابتداى انقالب متوسل شويم، مقاومت 

كنيم تا بتوانيم از اين شرايط عبور كنيم.
واعظى بيان كرد: بســيار خوشــبين هســتم كه با مقاومــت مردم و 
برنامه ريزى كــه دولت دارد، قطعا اين دهه فجر يك دهه فجر مبارك 

خواهد بود.

هماهنگ كننده سياست خارجى اروپا  
امروز به تهران مى آيد

 سخنگوى وزارت خارجه كشورمان از سفر امروز هماهنگ كننده 
سياست خارجى اروپا به تهران خبر داد.

به گزارش ايســنا، سيد عباس موســوى گفت: آقاى جوزپ بورل 
هماهنگ كننده عالى سياســت خارجى اتحاديه اروپا - كه جانشين 
خانم فدريكا موگرينى شــده است - براى نخستين بار پس از تصدى 
اين سمت به ايران سفر مى كند و با وزير امور خارجه و ساير مقامات 

ارشد كشورمان ديدار و رايزنى خواهد كرد.

يك عضو فراكسيون مستقلين:
معامله قرن بر روى كاغذ باقى خواهد ماند

 امروز جهان اســالم بيش از هر روزى نياز به اتحاد دارد و قطعا 
اگر در برابــر طرح معامله قرن كوتاه بيايم آينــدگان ما را نخواهند 

بخشيد.
يك عضو فراكســيون مســتقلين مجلس در گفت وگو با ايســنا، با 
محكوم كردن طرح معامله قرن بيان كرد: دشمنان اسالم  ويژه آمريكا 
و اسرائيل هيچ گاه تصميم درستى براى مسلمانان نگرفته و نخواهند 

گرفت. اين طرح نيز دشمنى جبهه استكبار را بار ديگر ثابت كرد.
اصغر ســليمى در ادامه اظهار كرد: معامله قــرن بر روى كاغذ باقى 
خواهد ماند و قطعا به مرحله اجرايى نخواهد رسيد. درست است كه 
برخى سران كشورهاى مسلمان منطقه كه به آمريكا وابسته هستند با 
اين طرح موافقت كردند اما مردم مسلمان دنيا و آزادى خواهان جهان 

اجازه نخواهند داد كه اسرائيلى ها بر مسلمانان حاكم شوند.
وى تصريح كرد: اســرائيل با اين طرح قصد دارد مناطق اشغال شده 
را به طور رسمى در اختيار خود درآورد، اما قطعا اين طرح به مرحله 
اجرا نخواهد رســيد. امروز جهان اسالم بيش از هر روز ديگرى نياز 
بــه اتحاد دارد. اگر امروز ما كوتاه بيايم آيندگان قطعا ما را نخواهند 

بخشيد.

تحريم صالحى، ايران را براى محكم تر 
برداشتن گام هاى هسته اى مصمم مى كند

 اقــدام آمريكا در تحريم رئيس ســازمان انرژى اتمى با توجه به 
نداشتن ارزش معنوى و مادى، نه تنها بى ارزش است بلكه ايران را نيز 
مصمم مى كند تا گام هاى خود در مسير هسته اى را محكم تر بردارد.

به گزارش ايسنا، ســخنگوى ســازمان انرژى اتمى تحريم على اكبر 
صالحى، رئيس ســازمان انرژى اتمى را يك اقدام سياسى و بى ارزش 
دانســت و عنوان كرد: آمريكايى ها تالش مى كنند زمينه هاى روانى و 
رســانه اى را ايجاد كنند تا بتوانند اهدافشــان در يك فضاى ذهنى و 
روانــى را پياده كنند در حالى كه در واقعيــت چنين موفقيت هايى را 

به دست نمى آورند.
بهــروز كمالوندى در يك برنامه راديويــى تصريح كرد: آمريكايى ها 
درك درســتى از شرايط و فضاى جمهورى اســالمى ايران ندارند و 
اساســا آن ها نه فقط در ارتباط با ايران بلكه در ارتباط با مسائل عمده 
بين المللى فهم و درك درســتى ندارند و به همين دليل اقداماتى انجام 
مى دهند كه در فضاى سياســى عجيب و غريب و در عين حال بى اثر 
اســت. وى تحريــم على اكبر صالحى را از جملــه اقدامات عجيب 
و بى اثر آمريكايى ها دانســت و اظهار كرد: آمريــكا با تحريم افراد، 
دارايى هــاى افراد را بلوكه مى كند اما دكتر صالحى در آمريكا دارايى 
ندارد. بنابراين اين نوع تحريم ها چون پشــتوانه بين المللى و سازمان 
ملل را ندارد، ارزش و ضمانت اجرايى هم ندارد و تنها مى تواند در 

حوزه رسانه و سياسى كمى فضاسازى كند.

احتمال تأييد صالحيت چهره هاى شاخص 
اصالح طلب

 به احتمال تأييد صالحيت چهره هاى شــاخص اصالح طلب در 
انتخابات مجلس يازدهم، شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان 
احتماال تا يكى دو هفته پايانى منتهى به انتخابات به نتيجه مى رسد و 

كمك مى كند كه انتخابات پرشورتر برگزار شود.
رئيس كميته سياسى فراكســيون اميد مجلس در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: در بســيارى از حوزه هاى انتخابيه، رقابت هاى انتخاباتى 
مجلس تحت تأثير مســائل طايفه اى اســت بنابرايــن در اين مناطق 
انتخابات رقابتى اســت. اما در شــهرهاى بزرگ مثل تهران، مشهد، 
تبريز و اصفهان رقابت سياســى بين دو جناح اصلى كشور است كه 

انتخابات را پرشور مى كند.
جــالل ميرزايى افزود: البتــه بايد تا زمان اعالم نتيجــه نهايى تأييد 
صالحيت ها از ســوى شــوراى نگهبان صبر كنيم،  به نظر مى رســد 
احتمال اينكه افــرادى از چهره هاى شــاخص اصالح طلب در اين 

انتخابات تأييد شوند، وجود دارد.
وى ادامه داد: تجربه يكى دو دوره اخير نشــان داده فضاى اجتماعى 
پرشــور براى انتخابات معموال يكى دو هفته آخر شــكل مى گيرد، 
بنابراين به نظرم هنوز دير نيســت و شــوراى عالى سياســتگذارى 
اصالح طلبان نيز احتماال تا آن موقع به نتيجه مى رسد و كمك مى كند 

كه انتخابات پرشورتر برگزار شود.

مردم در تشييع سردار سليمانى 
رأى به مقاومت و ايستادگى دادند

 مردم عزيز در رفراندومِ حضور در تشــييع جنازه حاج قاسم سليمانى رأى 
به مقاومت و ايستادگى دادند.

به گزارش قوه قضائيه، رئيس قوه قضائيه پس از تجديد ميثاق با آرمان هاى امام 
راحل(ره) اظهار كرد: امام(ره) به دنبال تشكيل جامعه اى با ويژگى هاى عقالنيت، 
معنويت، اخالق و عدالت بودند. امام(ره) مى خواســتند جامعه اى مبتنى بر اين 
اصــول و مبانى را ايجاد كنند و تمام ديدگاه هاى ايشــان نيز در مســير تحقق 

جامعه اى با اين ويژگى ها بود.
ســيدابراهيم رئيســى با تأكيد بر اينكه ضعف مطلقا تعلق به ملت ايران و نظام 
اســالمى ندارد، افزود: پيام ايستادگى و مقاومت از اين كشور شنيده مى شود و 

پيام مقاومت در رفراندومِ حضور مردم به همه دنيا مخابره شد.

لغو تحريم شركت كشتيرانى چينى 
به معنى كاهش فشار بر ايران نيست

 لغو تحريم يك شــركت چينى به معنى تغيير سياســت ترامپ براى فشار 
حداكثرى بر ايران نيســت. به گزارش ايســنا، يك مقام ارشــد آمريكايى در 
گفت وگو با خبرگزارى رويترز كه خواســت نامش فاش نشود، گفت: حذف 
نام شــركت كاسكو از فهرست تحريم ها نبايد به عنوان تغيير در سياست دولت 
تعبير شود. كارزار فشار حداكثرى بر ايران همچون گذشته ادامه مى يابد و ما هر 

فعاليت قابل تحريمى را تحريم خواهيم كرد.
وزارت خزانــه دارى آمريــكا اعالم كــرد، تحريم هايى را كه بــه بهانه نقض 
تحريم هاى ايران عليه برخى شــركت هاى وابسته به شركت كشتيرانى كاسكو 
وضع كرده بود، لغو كرده اســت. دولت آمريكا اين شركت ها را به حمل ونقل 

نفت ايران متهم كرده بود.

آمريكا به سران عربى درباره پايتختى قدس
 دروغ گفت

 ديپلمات عرب در گفت و گو با يك رسانه صهيونيستى، دروغگويى دولت 
دونالد ترامپ به كشورهاى عربى پيش از رونمايى دولت آمريكا از طرح سازش 
«معامله قــرن» را فاش كرد. به گزارش فارس، به مــوازات ادامه مخالفت هاى 
بين المللى با طرح صلح ادعايى آمريكا با عنوان «معامله قرن» و حتى كشيده شدن 
اعتراض ها به تل آويو، يك ديپلمات عرب خبر داد كاخ سفيد پيش از رونمايى 
از اين طرح ضمن درخواست از كشورهاى عربى براى حمايت از آن، دست به 

يك دروغگويى بزرگ زده است.
به گفته اين ديپلمات، سند ارسالى آمريكا شامل توصيه ها و اظهارنظرهاى كلى 
بوده و البته در آن به « كشــور فلســطينى به پايتختى شرق اورشليم (قدس)» 

اشاره شده است.

كارت دانشجويى پرايد موتكوا فرزند اسپيناس با شماره 
 899882DN دانشجويى 9623463002 و شماره گذرنامه
رشته عمران ژئوتكنيك دانشگاه بوعلى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آخرين وضعيت كل داوطلبان استان 
صالحيت ها 

تعداد تأييد صالحيت 
شدگان جديد 

تعداد كرسى هاى 
نمايندگى

35 نامشخص 1260 3879 تهران 
3413+ 193 465 گيالن 

15219+ 372 1242 اصفهان 
173+ 54 129 ايالم 

389+179 439 همدان 
514+ 129 224 قزوين 

4718+ 388 891 خوزستان 
17718+ 674 1054 خراسان رضوى 

463+ 125 201 قم 
334+ 97 196 بوشهر 

144+ 65 127 خراسان جنوبى 
674+ 103 140 خراسان شمالى 

265+ 115 231 زنجان 
598+ 150 412 كرمانشاه 
197+ 114 241 اردبيل 

176+ 115 281 كردستان 
254+ 78 157 سمنان 

5019+ 354 645 آذربايجان شرقى 
195+ 49 113 هرمزگان 
2711+ 153 418 مازندران 
727+ 218 412 گلستان 
3218+ 122 377 فارس 

6112+ 195 531 آذربايجان غربى 
159+ 179 408 لرستان 

 امام خمينــى ميزان بــودن رأى ملت را 
به عنوان يك شــعار مطرح نكرد، هر شخصى 
مردم را از انتخاب كردن بازداشــته و آن ها را 

دلسرد كند حتما از راه امام(ره) فاصله دارد.
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور در مراسم 
تجديــد ميثاق اعضاى دولت بــا آرمان هاى 
امام راحل در حرم مطهر ايشان با بيان اين كه 
امام(ره) توانســت دو يادگار بــزرگ براى 
تاريخ ما بــه ارمغان بياورد، يعنى جمهوريت 
و اســالميت، اظهار كرد: انقالبى كه پايانش 
اســتقرار يك نظام نباشد، بيشــتر به آشوب 
شباهت دارد. امام به خوبى احساس كرده بود 
كه با وجود سلطنت مردم ساالرى امكان پذير 

نيست.
حسن روحانى با اشاره به اينكه اما مى دانست 
عدالت و اصالح در جامعه و رشد و توسعه 
بدون حضور مردم امكان پذير نيست، تصريح 
كرد: امــام(ره) اين جمله كه ميزان رأى ملت 

است را به عنوان يك شعار مطرح نكرد، زيرا 
مى دانست اگر مردم در هر صحنه اى حضور 
داشته باشــند پيروزى نهايى همان جا است، 
ولى اگر مردم غايب باشــند موفقيتى به دست 
نخواهيــم آورد و اگر هم موفقيتى به دســت 

بياوريم ماندگار نخواهد بود.
وى ادامه داد: امام (ره)تأكيد داشت كه مردم 
ولى نعمت ما هستند و بايد در همه انتخابات 
شــركت كنند. امــام(ره) تأكيد داشــت كه 
انتخاب كردن حق مردم اســت. هر شخصى 
مردم را از انتخــاب كردن باز دارد و نگذارد 
در ميان ســاليق مختلف آنچه مى خواهند را 
برگزينند و هركس مردم را دلسرد كند حتما 

از راه امام(ره) فاصله دارد.
رئيس جمهور همچنين اظهار كرد:  امام(ره)

بــه ما يــاد داد در كنــار مــردم مى توانيم 
مردم ســاالرى دينــى را پا برجا ســازيم. 
امــام(ره) به مــا آموخت با تكيــه بر مردم 

مى توانيــم با ابرقدرت ها مبــارزه كنيم. اما 
مردم ساالرى امام و اسالميت موردنظر امام 
فقط به يك انتخابات و يك سال و يك روز 
ختم نمى شــود ما هميشــه بايد مردم خواه 
باشيم و هميشــه در زمينه سياست داخلى 
و سياســت خارجى، سياست اقتصادى و يا 
سياســت فرهنگى به نظــرات مردم احترام 
بگذاريم و نظرات و اعتقادات و تفكرات و 

ساليق آنها را از ياد نبريم. 
وى ادامه داد: بايد بدانيم عوامل دين و عدل 
به دســت مردم امكان پذير اســت و شرع از 
عــرف فاصله نــدارد و كارى بايد بكنيم كه 
فرهنگ اجتماعى مــا در چارچوب مقررات 

اسالمى همان عرف متشرعه باشد.
روحانى با اشــاره به اين كه طرح معامله قرن 
يك ننگ بزرگ در تاريخ و تنفرانگيز اســت، 
اظهار كرد:  متجاوزين نه تنها عليه ايران، بلكه 
عليــه همه مســلمانان به ويژه ملــت مظلوم 

فلســطين ظلم مى كنند و ما هــم راهى جز 
استقامت و وحدت در برابر متجاوز نداريم.

 تأييد صالحيت 2 هزار نفر از داوطلبان 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شــوراى 
را  سياسى  جريان هاى  اميدوارى  اســالمى، 
براى برگزارى انتخاباتى رقابتى در حوزه هاى 

انتخابيه افزون كرد.
از مجموع اين 2 هزار نفرى كه به جمع تأييد 
انتخابات  دوره  يازدهمين  صالحيت شدگان 
مجلس شوراى اسالمى پيوسته اند، سهم هر 
يك از اســتان ها متفاوت است و به گزارش 
خبرنگاران ايرنا از سراســر كشــور، به نظر 

مى رســد تنور انتخابــات و رقابت نامزدها 
در روزهاى آينده و با نزديك شــدن به دوم 

اسفندماه گرم تر و بيشتر شود.
جــدول ســهم اســتان ها از تأييــد صالحيت 
ــه  ــح ك ــن توضي ــا اي ــون ب ــان تاكن داوطلب
افــرادى كــه انصــراف داده انــد، در ايــن آمار 
گنجانــده نشــدند. ضمــن آنكــه هنــوز آمار 
ــه  ــتان ها مشــخص نشــده ك در برخــى اس
بــه محــض اطالع رســانى بــه ايــن جــدول 

ــود. ــزوده مى ش اف

جدول سهم هر استان از 
تأييد صالحيت هاى جديد

روحانى: 

دلسرد كردن مردم از انتخابات با مشى امام(ره) فاصله دارد

 رئيس ديوان محاسبات كشور با اشاره به 
اينكه اين نهاد به پرداخت حقوق هاى قانونى 
و غيرقانونى رســيدگى كرده اســت، گفت: 
حقوق هاى غيرقانونى پنجم اسفندماه پس از 
بازگشــايى مجلس در صحن علنى بررسى 

خواهد شد.
عــادل آذر با بيان اينكه بر اســاس اصل 54
و 55 قانون اساســى كشور وظيفه پاسدارى 
از بيت المــال در قالــب بودجه كل كشــور 
وظيفه اصلى ديوان محاســبات كشور است، 
خاطرنشان كرد: كليه دستگاه هاى دولتى كه از 
بودجه عمومى كشور استفاده مى كنند تحت 

نظارت مالى اين نهاد قرار دارند.
وى ادامه داد: ديوان محاسبات با دقت كامل 
هر كجا كه تصميم نادرستى اتخاذ شده باشد 
در راستاى تعالى دستگاه اجرايى وارد مى شود 
و با هرگونه فســاد مقابله مى كند. وى اضافه 
كرد: ديوان محاسبات تا حد امكان از هرگونه 
فساد جلوگيرى مى كند ولى در صورت بروز 
هرگونه مفســده اى آن دستگاه و عوامل را به 

دادستان كل كشور معرفى مى نمايد.
آذر به تجديدميثاق كاركنان ديوان محاسبات 
كشور با آرمان ها و سياست هاى امام راحل در 
آستانه چهل ويكمين سالگرد پيروزى انقالب 

اســالمى اشــاره كرد و افزود: امروز لشكر 
نظارتى ديوان محاسبات كشور در كنار مرقد 
مطهر امام خمينــى(ره) حضور پيدا كرده اند 
تا بار ديگر با آرمان ها و سياســت هاى نظام 
اسالمى ايران و بنيانگذار كبير آن عهد و پيمان 

مجدد داشته باشند.
وى يــادآور شــد: امــروز كاركنــان ديوان 
محاسبات كشــور در محضر بنيانگذار كبير 
انقالب عهد مى بندند كه بيش از گذشــته به 
وظيفه قانونى خود بــراى مقابله با هرگونه 

فساد انجام وظيفه داشته باشند.
ايــن مســئول با اشــاره به اينكــه در زمان 

پيروزى انقالب اسالمى ايران 2 تفكر عمده 
ســرمايه دارى و كمونيسم جهان را به بلوك 
غرب و شرق تقســيم كرده بود، اظهار كرد: 
امام خمينى(ره) با تكيه بر آيات قرآن و اصول 
اسالم ناب محمدى راه جديدى براى بشريت 
ايجاد كرد كه مبتنى به مردم ســاالرى دينى و 

نظام جمهورى اسالمى بود.
وى يادآور شد: امام راحل راه نوين آزادگى و 
بندگى خداوند را در قالب ايجاد نظام اسالمى 
ايران به جهانيان عرضه كــرد، نظامى كه به 
هيچكدام از نظام موجود اعم از سرمايه دارى 

و كمونيسم وابستگى نداشت.

حقوق هاى غيرقانونى، پنجم اسفند در مجلس بررسى مى شود
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خبر خبر

 عدم احراز صالحيت داوطلب به معناى نبود 
صالحيت ها و شايستگى هاى ديگر نيست

 در چهارمين مرحله بررســى صالحيت هــاى داوطلبان مجلس 
پس از بررســى صالحيت ها در هيأت هاى اجرايى و نظارت استان 
و هيأت نظارت مركزى، توســط شــوراى نگهبان به اعتراضات و 
شــكايات داوطلبانى كه صالحيت آنها احراز نشده بود رسيدگى و 
نتايج قطعى آن به وزارت كشــور ابالغ شد تا توسط فرماندارى ها به 

داوطلب اعالم شود. 
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات اســتان همدان گفت: داوطلبانى كه 
در مراحل هيأت  هاى اجرايى و نظارت تأييد شــده و در شــوراى 
نگهبان رد شده اند سيزدهم و چهاردهم بهمن در دفتر نظارت استان 
يا در اســتاديوم تختى تهران مى توانند شكايت خود را ارائه دهند تا 
نتيجه قطعى داوطلبان 22 بهمن توسط هيأت هاى اجرايى اعالم شود. 
حجت االســالم والمســلمين جالل مــرادى درباره نتايج بررســى 
اعتراضات و شــكايات در ايــن مرحله در اســتان تصريح كرد: از 
مجموع 439 نفر ثبت نامى، 57 نفر تا اين مرحله انصراف داده و 179

نفر تأييد شده  و صالحيت بقيه احراز نشد. 
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان گفت: به طور ميانگين 
براى هر كرسى 20 نفر داوطلب در استان رقابت مى كنند و بيشترين 
رقابت در حــوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ بــا 39 نفر براى يك 
كرســى و كمترين در حوزه انتخابيه اســدآباد، بــا 7 نفر براى يك 

كرسى است. 
مرادى خاطرنشــان كرد: بر اين اساس آمار صالحيت داوطلبانى كه 
انصراف نداده اند 47/11 درصد تأييد شــده و از كل داوطلبان ثبت 

نامى 21/97 درصد صالحيتشان احراز نشد. 
وى گفت: دليل بيشــتر رد صالحيت هاى داوطلبان براساس مدارك 
و مســتندات دريافتى از منابع مصرح در قانون انتخابات و مستند به 

مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات مجلس است. 
مــرادى ادامــه داد: از آن جا كه جايــگاه نمايندگى واالســت بايد 
شايســتگى ها و صالحيت ها در اين تراز در نظر گرفته شــود، البته 
عدم احــراز صالحيــت داوطلب به معنــاى نبــود صالحيت ها و 
شايســتگى هاى ديگر نيســت كه اميدواريم شــاهد حضور آنها در 

عرصه هاى ديگر نظام باشيم. 
وى بيان كرد: رسيدگى حقوقى و قضايى نسبت به تخلفات و جرائم 
اعالمــى از منابع مصرح در قانون كه موجب رد صالحيت داوطلبان 
شده در صالحيت محاكم صالحه است و مجموعه هيأت هاى نظارت 
و شوراى نگهبان در اين زمينه تكليف قانونى ديگرى غير از بررسى 

صالحيت ها ندارد. 
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان افزود: البته بر اساس 
بند 13 سياســت هاى كلى انتخابات ابالغى از ســوى رهبرى ساز و 
كار الزم براى حســن اجراى وظايف نمايندگى، رعايت قسم نامه و 
جلوگيرى از سوءاســتفاده مالى و اخالقى و انجام اقدامات الزم در 
صورت زوال يا كشــف نبود شــرايط نمايندگى مجلس در منتخبان 

احساس مى شود. 
مرادى گفت: شــوراى نگهبان و هيأت هاى نظــارت بدون گرايش 
به جناح و حزب سياســى و فقط براســاس قانــون به صالحيت ها 
رسيدگى كردند و از تأييد يا رد داوطلبى متضرر يا منتفع نمى شوند. 
وى تصريح كرد: انتظار ورود همه ســاليق سياســى بدون توجه به 
صالحيت هــاى قانونى، خود نوعى عبــور از قانون و بى توجهى به 
قانون اســت، مردم انتظار دارند داوطلبان در گذشته و االن بيشترين 

پايبندى و دفاع از قانون را داشته باشند. 

احتمال تأييد صالحيت چهره هاى شاخص 
اصالح طلب

 به احتمــال تأييد صالحيت چهره هاى شــاخص اصالح طلب در 
انتخابات مجلس يازدهم، شــوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان 
احتماال تا يكى دو هفته پايانى منتهى به انتخابات به نتيجه مى رســد و 

كمك مى كند كه انتخابات پرشورتر برگزار شود.
رئيس كميته سياسى فراكسيون اميد مجلس در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: در بســيارى از حوزه هاى انتخابيه، رقابت هاى انتخاباتى مجلس 
تحت تأثير مسائل طايفه اى است بنابراين در اين مناطق انتخابات رقابتى 
است. اما در شهرهاى بزرگ مثل تهران، مشهد، تبريز و اصفهان رقابت 
سياسى بين دو جناح اصلى كشور است كه انتخابات را پرشور مى كند.

جــالل ميرزايى افــزود: البته بايد تــا زمان اعالم نتيجــه نهايى تأييد 
صالحيت ها از سوى شوراى نگهبان صبر كنيم،  به نظر مى رسد احتمال 
اينكه افرادى از چهره هاى شاخص اصالح طلب در اين انتخابات تأييد 
شــوند، وجود دارد. وى ادامه داد: تجربه يكى دو دوره اخير نشان داده 
فضاى اجتماعى پرشور براى انتخابات معموال يكى دو هفته آخر شكل 
مى گيرد، بنابراين به نظرم هنوز دير نيست و شوراى عالى سياستگذارى 
اصالح طلبان نيز احتماال تا آن موقع به نتيجه مى رسد و كمك مى كند كه 

انتخابات پرشورتر برگزار شود.

مشاركت در انتخابات
 توطئه هاى دشمن را خنثى مى كند

 با حضور پرشــور مردم در راهپيمايى 22 بهمن و مشاركت باال در 
انتخابات دوم اسفند، حتما توطئه ها و فشارهاى دشمنان را خنثى مى كنيم.

رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: ما اگر به 41 ســال پيش برگرديم، شرايط 
منطقه بسيار ســخت بود؛ در آن شرايط با مشــى  حضرت امام (ره) و با 
مقاومت مردم توانستيم از آن سد عبور كنيم.به گزارش ايسنا،  محمود واعظى 
بيان كرد: امروز هم كه از نظر مسائل بين المللى و فشارهايى كه آمريكا بر 
روى ملت ايران گذاشــته، شرايط سختى داريم، بايد به همان مشى ابتداى 

انقالب متوسل شويم، مقاومت كنيم تا بتوانيم از اين شرايط عبور كنيم.

سامانه دريافت گزارش تخلفات انتخاباتى
 از سوى شوراى نگهبان

 سخنگوى شوراى نگهبان از آغاز به كار سامانه اينترنتى اين شورا با عنوان «مردم ناظر» 
براى دريافت گزارش و اسناد تخلفات انتخاباتى خبر داد.

عباســعلى كدخدايــى ضمن اعالم آغاز به كار ســامانه اينترنتى اين شــورا با عنوان 
«مــردم ناظر» بــراى دريافــت گــزارش و اســناد تخلفــات انتخاباتى به نشــانى
 mardomnazer.shora-gc.ir  گفــت:  ما بايد در ارتباط بيشــترى با مردم 
خوبمان باشــيم و ملت به عنوان امناى همه، بايد از جزئيات اقدامات شوراى نگهبان 

مطلع شــوند، زيرا نيروى عظيمى هستند كه در هر عرصه اى مى توانند اثرگذار باشند.
وى افزود: براى دريافت گزارش هاى مختلف درباره تخلفات انتخاباتى تصميم گرفتيم كه 
ارتباطات مردمى را تسهيل كنيم و با ايجاد امكانات جديد ارتباطى در خدمت مردم باشيم.
به گزارش شوراى نگهبان، قائم مقام دبير شوراى نگهبان افزود: بر اين اساس، سامانه مردم 
ناظر را ايجاد كرديم تا مردم بتوانند مســتقيم و بى واســطه گزارش هايشان را از تخلفات 

انتخاباتى كه مشاهده مى كنند، از اين طريق براى ما ارسال كنند.
كدخدايى گفت: هدف از ايجاد سامانه مردم ناظر، توسعه نظارت مردمى شوراى نگهبان و 

استفاده از ظرفيت هاى مردمى در زمينه هاى مختلف تخلفات انتخاباتى است.
وى محتواى گزارش مردم از متخلفان انتخاباتى را شامل تخلفات داوطلبان، عوامل اجرايى 

و نظارتى و همه افراد داراى نقش در حوزه انتخابات دانست.
سخنگوى شوراى نگهبان همچنين موضوع تخلفات را شامل اخالل در فرآيند رأى گيرى، 
تبليغــات غيرمجاز، خريدو فروش آراء، تهديد و تطميع مردم در انتخابات، سوءاســتفاده 
از امكانــات دولتى، جانبدارى مجريان و ناظــران از داوطلبان و كوتاهى عوامل برگزارى 
انتخابات از وظايفشان برشــمرد. كدخدايى تصريح كرد: مردم مى توانند در تماس با اين 
سامانه الكترونيكى، گزارش تخلفات را مستقيم براى ما ارسال كنند و ما هم متعهد مى شويم 

كه در آينده، گزارش اقداماتمان را از بررسى گزارش هاى مردمى به اطالع آنان برسانيم.
وى افزود: مردم از طريق اين ســامانه مى توانند عكس، فيلم يا هر فايل مرتبط با اسناد و 

انتخاباتانتخاباتتخلفات انتخاباتى را براى ما ارسال كنند.
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طرح ويژه اشتراك انتخابات

در صورت تمايل ارسال ساير روزنامه هاى محلى

 واجدين شــرايط شركت در انتخابات دوم 
اســفند ماه 1398، 57 ميليون و 918 هزار نفر 
هســتند كه از اين تعداد 2 ميليون و 931 هزار 

نفر رأى اولى محسوب مى   شوند. 
رئيــس ســتاد انتخابــات كشــور دربــاره تعــداد 
انتخابــات  در  شــركت  شــرايط  واجديــن 
مجلــس شــوراى اســالمى اظهــار كــرد: 
تخصصــى  و  مســتمر  بررســى هاى  طبــق 
ــور  ــات كش ــتاد انتخاب ــژه در س ــه اى وي كميت
ــران،  ــار اي ــز آم ــدگان مرك ــور نماين ــا حض ب
ــص  ــاوران متخص ــور و مش ــوال كش ثبت اح
ــركت  ــرايط ش ــن ش ــناس، واجدي جمعيت ش
ــون و  ــات اســفندماه 1398، 57 ميلي در انتخاب

ــن  ــه از اي ــتند ك ــر هس ــزار و 159 نف 918 ه
ــر  ــزار و 776 نف ــون و 931 ه ــداد 2 ميلي تع

رأى اولــى محســوب مى   شــوند. 
كــرد:  اعــالم  همچنيــن  عــرف  جمــال 
در  شــركت  شــرايط  واجديــن  كل  از 
 29 تعــداد   ،98 اســفند  دوم  انتخابــات 
ــرد و  ــر م ــزار و 152 نف ــون و 39 ه ميلي
ــون و 879 هــزار و 6 نفــر  تعــداد 28 ميلي

هســتند.  زن 
اســتان همدان هم با يك ميليون و 760 هزار 
نفر جمعيت، 10 شهرستان و 7 حوزه انتخابيه 
اصلى، 9 كرســى در مجلس شوراى اسالمى 

دارد. 

 يك هزار و 278 شعبه اخذ رأى 
در همدان پيش بينى شد

به گفته دبير ســتاد انتخابات استان همدان يك 
هزار و 278 شــعبه اخذ رأى بــراى برگزارى 
شــوراى  مجلس  دوره  يازدهمين  انتخابــات 

اسالمى در اين استان پيش بينى شده است. 
ابوالقاسم الماســى در گفت و گو با ايرنا گفت: 
شمار شــعب اخذ رأى نسبت به دهمين دوره 
انتخابات مجلس شــوراى اســالمى 26 شعبه 

افزايش داشته است. 
الماسى توضيح داد: پس از بررسى هاى ميدانى 
صورت گرفته با توجه به ميزان تراكم جمعيت 
و مراجعه كنندگان به شــعب اخذ رأى، شعب 

جديــد براى فراهم كــردن زمينه تســهيل در 
رأى گيرى پيش بينى شد. 

وى بيــان كــرد: عالوه بــر ازدحــام و تجمع 
رأى دهندگان در شــعب، مؤلفه هايى همچون 
فضاى مكان انتخاب شــده و دسترسى مردم، 
در پيش بينى شــعب اخذ رأى لحاظ شــد تا 
شــهروندان براى حضور در شــعب مشكلى 

نداشته باشند. 
الماســى بيان كرد: 20 هزار نفــر كار اجرايى 
شــوراى  مجلس  انتخابات  دوره  يازدهميــن 
اسالمى در اين استان را بر عهده دارند كه براى 
اين افراد دوره هاى آموزشــى هم برگزار شده 

است. 

57 ميليون نفر دركشور حق راى دارند

1432000 نفر در استان واجد راى دادن

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

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 98/4/15 هي ــماره 139860326009000121 مورخ ــر رأي ش براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي شهرســتان فامنيــن تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض اداره اوقــاف و امــور 
ــاب  ــه شهرســتان همــدان داراى شناســه ملــى 14000188324 در ششــدانگ يكب خيري
امامــزاده بــه مســاحت دو هــزار و دويســت و يــك مترمربــع و پنجــاه صــدم مترمربــع 
ــدان  ــج هم ــع در بخــش پن ــي واق ــالك 97 اصل ــع قســمتي از پ و شــش صــدم مترمرب

اراضــي طوالــه محــرز گرديــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.
(م الف 1752)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/11/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/11/29

رضا بيات
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 98/4/15 هي ــماره 139860326009000120 مورخ ــر رأي ش براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي شهرســتان فامنيــن تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض اداره اوقــاف و امــور 
ــاب  ــه شهرســتان همــدان داراى شناســه ملــى 14000188324 در ششــدانگ يكب خيري
ــع  ــدم مترمرب ــع و شــش ص ــج مترمرب ــود و پن ــزار و ن ــه ه ــه مســاحت س ــزاده ب امام
ــرز  ــان مح ــدان اراضــي ماماه ــج هم ــع در بخــش پن ــي واق ــالك 99 اصل قســمتي از پ

ــده اســت. گردي
 لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.
(م الف 1751)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/11/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/11/29

رضا بيات
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهى فقدان سند مالكيت
نظــر بــه اينكــه آقــاى كــرم عســگرى، بــا ارائــه دو بــرگ استشــهاديه محلــى مصــدق 
دفتــر اســناد رســمى 3 اســدآباد مدعــى اســت كــه يــك جلــد ســند مالكيــت شــش 
ــه  ــى ب ــد و بيســت تفكيك ــع ص ــف قط ــه همك ــان طبق ــتگاه آپارتم ــك دس ــگ ي دان
مســاحت يكصــد و ده مترمربــع و يكصــد مترمربــع پــالك 120 فرعــى مجــزى شــده از 
پــالك 35 فرعــى از 1606 اصلــى بــه مســاحت يكصــد و ده مترمربــع و يكدهــم مترمربــع 
پــالك 120 فرعــى مجــزى شــده از پــالك 35 فرعــى از 1606 اصلــى واقــع در شهرســتان 
ــان بخشــى، بخــش  ــه روى آپارتم ــس روب ــه پردي ــداران كوچ ــهرك پاس ــدآباد - ش اس
ــادر و  ــگرى ص ــرم عس ــاى ك ــام آق ــه ن ــى 150774 ب ــماره چاپ ــه ش ــدان ب ــش هم ش
تســليم شــده و بــه موجــب ســند رهنــى شــماره 4636 مــورخ 1386/11/14 دفتر اســناد 
رســمى 2 اســدآباد در قبــال مبلــغ ســيصد و بيســت و هشــت ميليــون و نهصــد و پنجــاه 
ــزد بانــك مســكن در رهــن قــرار دارد در هنــگام  ــه هــزار و هشــتاد و ســه ريــال ن و ن
جابجايــى مفقــود شــده اســت لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــى بــه مــاده 120 آيين نامــه 
قانــون ثبــت بديــن وســيله آگهــى مى شــود تــا هــر كســى مدعــى انجــام معاملــه يــا 
وجــود ســند مالكيــت نــزد خــود مى باشــد از تاريــخ نشــر ايــن آگهــى طــى مــدت ده 
روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان اســدآباد مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل 
ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه اعتــراض كتبــى خــود را تســليم نمايــد، در صــورت 
انقضــا مــدت واخواهــى و نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل 
ســند مالكيــت ارائــه نشــود ســند مالكيــت المثنــى بــه نــام مالــك (كــرم عســگرى) 

ــد.(م الف 499) ــد ش ــليم خواه ــادر و تس ص
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 
كامران متقى 

آگهى پرداخت بهاى يك هشتم اعيانى 
ــرى  ــم مه ــه خان ــد از وراث مرحوم ــجاد مهديون اح ــاى س ــه آق ــه اينك ــر ب نظ
ــك  ــهم از ي ــتم س ــك هش ــى ي ــه اعيان ــاى ثمني ــت به ــاى پرداخ ــى تقاض دلفان
ششــم ســهم مرحومــه خانــم اكــرم تركاشــوند (همســر مرحــوم عبادالــه دلفانــى) 
ــد  ــاب عمــارت پــالك 21 فرعــى از 1447 بخــش يــك نهاون از ششــدانگ يــك ب
ــا نامبــرده (خانــم اكــرم تركاشــوند)  را از ايــن اداره نمــوده و اعــالم نمــوده كــه ب
دسترســى نــدارد كــه در اجــراى تبصــره ذيــل مــاده 105 آيين نامــه قانــون ثبــت 
موضــوع بــه كارشــناس رســمى دادگســترى ارجــاع شــده كه طــى گزاريــش وارده 
ــم  ــه خان ــى مرحوم ــه اعيان ــاى ثمني ــورخ 98/11/8 به ــماره 6415/ن/98 م ــه ش ب
ــان اعــالم  ــزار توم ــون و ششــصد و پنجــاه ه ــغ ســه ميلي ــرم تركاشــوند مبل اك
گرديــده اســت و مبلــغ مذكــور در صنــدوق ثبــت طــى فيــش شــماره 10865950 

ــده اســت. بانــك انصــار مــورخ 98/11/10 توديــع گردي
 لــذا بدينوســيله مراتــب يــك نوبــت در روزنامــه كثيراالنتشــار آگهــى مى گــردد 
ــد و  ــه نمايي ــت مراجع ــه اداره ثب ــور ب ــه مذك ــت وج ــت درياف ــرده جه ــه نامب ك
ــخ  ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ــد ظ ــى مى باش ــع حق ــى تضيي ــه مدع چنانچ
انتشــار آگهــى بــه دادگاه صالحــه مراجعــه و گواهــى طــرح دعــوى را بــه ايــن اداره 

ــف300) ــه نمايد.(م.ال ارائ
جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقــاى عباســعلى يوســفى چهره قانــى داراى شــماره شناســنامه  5029686770 بــه شــرح 
دادخواســت كالســه 112/980270ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن 
توضيــح داده كــه شــادروان ســلطانعلى يوســفى چهره قانــى بــه شــماره شناســنامه  5718926549 
ــوت آن  ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 1384/9/22 در اقامت در تاري

متوفى/متوفيــه منحصــر اســت بــه:
ــد1349  ــنامه 204 متول ــماره شناس ــه ش ــلطانعلى ب ــد س ــى فرزن ــفى چهره قان ــعلى يوس  1-عباس

صــادره از فامنيــن پســر متوفــى 
2-حســينعلى يوســفى تســلط فرزنــد ســلطانعلى بــه شــماره شناســنامه 1 متولــد1336 صــادره از 

فامنيــن پســر متوفــى
 3-علــى يوســفى چهره قانــى فرزنــد ســلطانعلى بــه شــماره شناســنامه 197 متولــد1346 صــادره 

از فامنيــن پســر متوفــى 
ــادره از  ــد1333 ص ــنامه 46 متول ــماره شناس ــه ش ــلطانعلى ب ــد س ــفى فرزن ــى يوس 4-حمزه عل
مركــزى وفــس پســر متوفى5-رقيــه ســليمى يوســفى چهره قانــى فرزنــد ســلطانعلى بــه شــماره 
شناســنامه 2 متولــد1340 صــادره از فامنيــن دختــر متوفــى  6-زهــرا ســلطان يوســفى چهره قانــى 
ــى   ــر متوف ــن دخت ــادره از فامني ــد1343 ص ــنامه 173 متول ــماره شناس ــه ش ــلطانعلى ب ــد س فرزن
7-تابــان يوســفى بزچلوئــى فرزنــد ســلطانعلى بــه شــماره شناســنامه 33 متولــد1329 صــادره از 
مركــزى وفــس دختــر متوفــى  اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك 
ــزد او باشــد  ــا وصيتنامــه از متوفــي ن ــا هــر كســي اعتراضــي دارد و ي نوبــت آگهــي مي نمايــد ت
از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 

(م الــف 308)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

واجدين شرايطحوزه هاى انتخابيه
545/000همدان
33/000فامنين
227/000مالير
150/000نهاوند

87/000تويسركان
92/000رزن و درگزين

102/000بهار
112/000كبودراهنگ 
85/000اسدآباد

1/432/000 جمع كل
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يادداشت

انتخابات متفاوتى در پيش است
مهدى ناصرنژاد »

  شانزدهمين سالگرد تأسيس روزنامه همدان پيام شنبه شب گذشته 
12 بهمن ماه در تاالر معلم همدان مصادف شــد با گردهمايى بزرگ 
هم انديشــى كارشناسان و مشــاوران اين روزنامه استانى در ارتباط با 
سازوكارهاى اطالع رســانى يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى 

اسالمى.
روزنامه همدان پيام كه مجوز تأســيس خود را حدود 16 ســال پيش 
در سفر مقام معظم رهبرى حضرت آيت ا... خامنه اى به استان همدان 
هديــه گرفته اســت، در يــوم ا... 12 بهمن ماه ســال 1383 به جرگه 
مطبوعات كشــورمان پيوست و در شروع فعاليت هاى خبرى خود در 
حوزه هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى ابتدا به صورت هفته نامه منتشر 
مى شــد و ديرى نپائيد كه انگيزه هاى توســعه طلبى خود را به منصه 
ظهور رساند و با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مجوز آن از 
هفته نامه به روزنامه ارتقا يافت و اين نشريه در حال حاضر در رديف 
روزنامه هاى رتبه دار كشورى در 5 استان و كالنشهر محسوب مى شود. 
روزنامه همدان پيام حدود 150 نفــر نيروى نخبه خبرى و فنى را در 
مجموعــه خود از جمله چاپخانه  منحصر به فرد پيام رســانه در غرب 

كشور، مشغول به كار كرده است.
يكى از ويژگى هاى روزنامــه همدان پيام از همان ابتداى امر فراخوان 
كارشناسان و نخبگان حوزه هاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى 
براى هم انديشــى و نگاه اطالع رسانى به چالش هاى گوناگون چه در 
فضاى اســتانى و چه فضاى ملى اســت و گردهمايى و نشست هاى 
كارشناسى همراهان هميشــگى همدان پيام در آستانه تحوالت بزرگ 

اجتماعى و سياسى از جمله انتخابات به اوج خود مى رسد.
نصرت ا... طاقتى احســن مديرمسئول روزنامه همدان پيام هميشه گفته 
است، نشست هاى هم انديشــى با نخبگان با هدف زمينه سازى براى 
حضور حداكثرى قشــرهاى مــردم در هر انتخابــات و رويدادهاى 
بزرگ سياسى اســت. نكته بارز نشســت هاى هم انديشى انتخاباتى 
كارشناسان و مشــاوران همدان پيام در قيل وقا ل هاى انتخاباتى دعوت 
از خود نامزدهاى انتخاباتى به اين گونه نشست ها و آشنايى با اهداف 
و برنامه هــاى پيش روى آنان در صورت پيــروزى و ورود به صحن 
مجلس شــوراى اسالمى يا مجلس خبرگان رهبرى و حتى شوراهاى 
اسالمى شهر روستا اســت و اتفاقا چنين رويكرد آگاهى بخش كه با 
استقبال نامزدها و مهم تر از آن افكار عمومى شهر و استان همدان واقع 
مى شود، بسيار كارآمد و كارساز شده و اغلب نمايندگان فعلى مجلس 
شوراى اسالمى و شوراهاى شهر حوزه هاى انتخاباتى استان همدان از 
بين افراد و نامزدهايى هستند كه در جلسات هم انديشى همدان پيام در 

آستانه انتخابات حضور پررنگ و مسئوالنه داشته اند.
يكى ديگــر از ويژگى هاى حضور افراد كارشناســان و صاحب نظر 
در نشست هاى هم انديشــى همدان پيام اين است كه اغلب اين افراد 
و مدعويــن به لحاظ مســئوليت ها و گرايش هاى گوناگون سياســى 
و اجتماعــى خويــش، نظريه هاى بســيار انتقــادى و چالش انگيز و 
پيشنهادهاى قابل تأملى مطرح مى سازند كه به طور يقيين خروجى هاى 
آن در صفحات روزنامه همدان پيام موجب شــناخت بيشــتر مردم از 
فضاى عمومى هر انتخابات و موضع گيرى ها جناحى و فردى فعاالن 

مربوط مى شود. 
در همين ارتباط و با توجه به نشست حدود 3 ساعته اعضا و مدعوين 
جلسه هم انديشى شنبه شب و موضوع هاى متفاوتى كه در اين نشست  
مطرح شــده به نظر مى آيد رويكردهاى عمومى نســبت به انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شــوراى اســالمى متفاوت از تمام انتخابات 
گذشته است و بايد تا هفته فعاليت هاى تبليغات رسمى افراد كانديدا 
در ايــن انتخاب و كيفيت حضور نام ها و چهره هاى قديمى و جديد، 
منتظر بود تا چه در پيش آيد و چه در نظر افتد. محتواى جلســه شنبه 

شب نرم نرم در شماره هاى آينده روزنامه منتشر خواهد شد.
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دكترمحمدرضا عراقچيان
 عضوهيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا

 كارشناس برنامه ريزى، معمارى و شهرسازى
 عملكرد كانديدا اعم از اينكه قبال نماينده بوده يا شــغل ديگرى داشته، بايد 
كامال شــفاف باشد و ميزان اثربخشــى كانديدا در مشاغل پيشين خود به خوبى 

اثبات شود.
عالوه بر تخصص خاصى كه دارد، نماينده بايد دانش سياسى و اخالق اجتماعى 
داشته باشــد. داراى تفكر برنامه ريزى باشد و اعتقاد به برنامه ريزى در او نهفته 
باشد. براى شــناخت بهتر يك نماينده خوب است كه مشاورانش را بشناسيم؛ 
نمايندگانى كه از شهرهاى ديگر براى مناظره مى آيند، حتما كارشناسان شهرستان 

مربوطه حضور داشته باشند.
روانشناسى و جامعه شناسى رسانه از اين جلسات براى مردم تبيين شود.

نماينده اعالم كند كه وظيفه اش تعيين استراتژى براى كشور است يا تاكتيك.
عموم نمايندگان در شرايط فعلى به تاكتيك توجه دارند.

دكترعباس كريمى تبار- فوق  ليسانس برنامه ريزي 
وتحليل سيستم هاي اقتصادي

 دكتراي مديريت
كارشناس مديريت منابع انساني و اشتغال

 مطالب روزنامه بايد در تصميم شهروندان بسيار مؤثر باشد و مباحث چالشى 
و تخصصى را در رابطه با كانديداها مطرح كند. نبايد از كانديداها بپرســيم چه 
برنامــه اى براى آينده داريد، بلكه بايد از كانديداها بپرســيم كه مى خواهيد چه 
تغييرى در شــرايط موجــود و برنامه ها بدهيد. توجــه كانديداها به برنامه هاي 

باالدستي بسيار مهم است.
در روزنامه در اين ايام بحث هاي چالشي صورت بگيرد و به دور از كلي گويي ها 

وارد جزييات شويد. براي كانديداها مقايسه اي عمل كنيد.

سيدمهدي وفايى
كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري

 كارشناس اقتصاد و برنامه ريزي
 پيدا كردن وجوه مميزه بين كانديداها در شرايط فعلي سخت است.

روزنامه همدان پيام سعى كند كانديدايى را كه احتمال رأى آورى وى بيشتر است 
براى مناظره ها دعوت كند، اينكه مردم از نماينده ها چه مى خواهند بايد به صورت 
سيستماتيك و برنامه ريزى شده به گوش نماينده ها برسد و سپس مطالبات مردم 

پيگيرى شود.

دكتر محسن افروخته
 كارشناس اقتصادي

 در اغلب مواقع شــعارهاى نمايندگان، متضاد با اهداف و وظيفه آنان است. 
اما روزنامه بايد اطالعاتي به مردم بدهد كه قانع شوند و بتوانند انتخاب درستي 

داشته باشند.
 روشنگري و ايجاد نقشه كارشناسى در روزنامه به انتخاب درست مردم كمك 
مى كند. بايد چند موضوع مطرح و روشــن شود تا مردم بتوانند تصميم درستى 
براى انتخاب نماينده خود بگيرند؛ مشــخص شــود كه الزامــات يك نماينده 
كشورى چيست؟ وظيفه يك نماينده چيست؟ و چه افرادى مى توانند به خواسته 
مردم جامه عمل بپوشانند؟ با توجه به اينها از رسانه توقع مي رود كه روشنگري 

عميقي در جامعه ايجاد كند.

دكتر محمدمهدى سروش
 عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا

 كارشناس معمارى و شهرسازى
 شفاف سازى رسالت يك رسانه است، بايد شرح وظايف نماينده مجلس و 
كميسيون ها معرفى شود، نماينده هايى كه تمايل دارند با روزنامه كار كنند، برنامه 

خود را براى آينده به صورت كتبى به دفتر روزنامه بدهند.
كانال تلگرامى كنترل شــده ى ويژه اى براى ايام انتخابات ايجاد شــود كه مردم 

بتوانند از كانديداها سؤال هاى خود را بپرسند و آنها نيز پاسخگو باشند.

اميرعباس دزفوليان
 كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعى

 كارشناس حمل ونقل و منابع انسانى
 پيشــنهاد مى كنم روزنامه از احزاب و گروه ها دعوت كند و مناظره ها را با 

ائتالف هايى كه مى خواهند كار سياسى انجام بدهند، آغاز كند.
مناظره ها اگر به صورت زنده از فضاى مجازى روزنامه منتشر شود، روى انتخاب 

مردم تأثير بسيارى خواهد داشت.

رسول حبيبى
 كارشناس فرهنگى

ــد از  ــه باي ــيم، بلك ــاخص باش ــاى ش ــال چهره ه ــد به دنب ــانه نباي  در رس
ــاخص را  ــره ش ــردم چه ــت م ــاب درس ــا انتخ ــود، ب ــاى موج ــن چهره ه بي

ــه مــردم معرفــى كنيــم. بســازيم و ب

دكتر حسين رضا طاهرى
استاد دانشگاه، كارشناس حوزه فرهنگ
 رئيس سابق دانشگاه پيام نور همدان

 قدرت و نفوذ رسانه باالست.
روزنامه بايد به ســمت فضاى مجازى گرايش بيشــترى پيدا كند و مباحث كارشناســى و 
گفت وگوها را در اين فضا به شكل هاى مختلف منتشر كند؛ زيرا در هياهوى انتخابات ممكن 

است به خاطر ريز بودن فونت روزنامه، برخى مطالب آن طور كه بايد ديده نشوند.

امير بختيارى
 كارشناس مالى و اقتصادى

 حزب به معناى واقعى در جامعه نداريم و بايد از كانديداها سؤال شود آيا براى فعاليت 
احزاب در كشور برنامه دارند يا خير.

به تصور بنده قشــر متوسط، بى عالقه به فعاليت در احزاب نيستند اما چون هزينه هايى دارد 
از عضويت در احزاب امتناع مى كنند. فعاليت در حزب نه تنها نبايد منفى تلقى شــود بلكه 

در استخدام ها بايد نكته مثبتي تلقى شود كه در اين باره مجلس مى تواند مؤثر عمل كند.
داليل موفق نشدن نمايندگان فعلي در مبارزه با فساد بيان شود.

دكترجعفر محقق
 استاد دانشگاه امام حسين(ع)

 براى اينكه انتخابات رقابتى برگزار شود، بايد احزاب در كشور موفق باشند اما اين يك 
واقعيت است كه احزاب به معناى واقعى در عرصه هاى اجتماعى و سياسى حضور ندارند. 
در حال حاضر بيشتر تصميماتى كه در كشور انجام مى شود توسط يك جريان سياسى است. 
اصولگرايى به 4 قســمت تبديل شده كه هر كدام پرچم خود را دارند و آنچه در آن وجود 

ندارد احزاب است و در انتخابات به جاى رقابت حزبى، رقابت جناحى است.
روى انتخابات بايد ســرمايه گذارى شود و روزنامه هم بايد روى انتخاب صالح مقبول كار 

كند؛ چون فرد اصلح در حد اختيارات مردم نيست.

اقتدار هر 3 قوه بايد در امور خودشان مقتدر باشند.

سيد مصطفى جعفرى 
 كارشناس آموزش و پرورش

 همدان پيام و رســانه ها بايد براى مشــاركت حداكثرى تمركز داشته باشند. مصاحبه با 
گروه هاى مختلف، كانديداها و كارشناسان بايد جداگانه در صفحات مشخصى براى پرشور 

برگزار كردن انتخابات در نظر گرفته شود.

دكتر محمد رحمانى
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي- 
كارشناس برنامه ريزي شهري و گردشگري

 در اين دوره با نبود كانديداهاى قوى مواجه هستيم كه ممكن است دلسردي 
بياورد. روانشناسى شــايعه در انتخابات بسيار مهم است كه جامعه را به سمت 
چالش مى برد. اما رسانه هايى مانند «همدان پيام» بايد به دور از فردگرايى به دنبال 
كانديداهاى پاك دســت و جوان كه حوصله بيشــترى براى رويارويى با مردم 

دارند، برود.
انتخابات البه الي چالش هاي بين المللي گم نشود.

مبارزه با فساد اقتصادي سرتيتر برنامه هاي كانديداها باشد.

غزل اسالمى»
 وقتى كارشناســان صحبت مى كنند و نظرات خود را در جمع ارائه 
مى دهند و صحبت هاى آنها جمع بندى مى شود، نقص ها و كمبودهاى 

موجود واضح مى شوند و خودشان را بيش از پيش مي نمايانند.
كارشناسان و مشاوران همدان پيام كه حدودا از 75 نفر تشكيل شده اند، 
وقتــى گردهم آمدند و نظــرات خود را درباره معرفى و شناســاندن 

كانديداهاى مجلس ارائه كردند، تازه عيب و ايراد كار بيرون آمد.
تقريبا همه كارشناسان حاضر در جلسه متفق القول بودند كه رسانه هاى 
مكتوب و ديجيتال قدرت شــگرفى دارند و جوامع درحال توســه در 
حال گذار از جامعه ســنتى به مدرن توجه بيشــترى به اخبار رسانه ها 
دارند. بنابراين رســانه بــا نفوذى كه دارد بايد براى مردم نســبت به 
كانديداها و نمايندگان مجلــس مطالبه ايجاد كند. وقتى مردم در ابتدا 

متوجه شــوند كه وظيفــه نمايندگان مجلس چيســت و تا چه حدى 
مى تواننــد به مردم وعــده و وعيد بدهند، ممكن اســت آراى آنها تا 
حد زيادى تغيير كند. بســيارى از كانديداها از ناآگاهي مردم استفاده 
مى كنند و به آنها وعده هاى ايجاد شغل، رونق توليد و اقتصاد، كشيدن 
جاده به روستاهاى دورافتاده، مدرن كردن زندگى، رونق اقتصاد، ايجاد 
آرامش سياسى، كم كردن يا از بين بردن اعتياد جوانان، معيشت راحت 
و خالصه انواع و اقسام وعده ها به مردم مى دهند و بسيارى از آنها در 
نقاط مختلف اســتان به اين اميد به كانديداى مورد نظر رأى مى دهند، 
اما چون مردم مطالبه گر نيســتند او هم پس از انتخاب تمام وعده هاى 
خود را يا فراموش مى كند و يا قابليت اجرا نداشــته و آنها را فراموش 
مى كند. حتى در مواقعى برخى كانديداها كه از پول و رانت بيشــترى 
برخوردارند، شام و ناهار مى دهند و بسته هاى معيشتى بين مردم توزيع 

از 75 كارشناس و مشاور همد

هدايت انتخابات ب

دكتر نصرت ا... طاقتى احسن
■ مديرمسئول

يدا... طاقتى احسن 
■ سردبير- رئيس ستاد انتخابات روزنامه

رحمت ا... طاقتى احسن
■ فعال فرهنگى

نصرا... طاقتى احسن
■ معاونت فنى و IT روزنامه

حبيب ا... طاقتى احسن
■ مديرعامل مركز چاپ و بسته بندى همدان

 كارشناس امور چاپى

ناديا گوران
■ كارشناس ارشد كشاورزى

■ مهدى كلوندى
عكاس

■ خبرنگار
پروين سليمى

مهسا طاقتى احسن
حديثه حبيبى 
نگيسا حبيبى

محمود رمضانى
پگاه كاظمى
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دكتر فرزانه نيكو
 دكتراى روانشناس باليني و اجتماعي

 يك نكته بســيار مهمى كه براى انتخاب نماينــده خود در نظر نمى گيريم، 
سالمت روانى كانديداهاست. وقتى نماينده اى سالمت روانى دارد، قطًع اقداماتى 
كه مى كند به نفع مردم و جامعه خواهد بود. ما بايد از كانديداها بپرسيم براى حال 
بهم ريخته همشهريان چه برنامه اى دارند و اين را در بين مردم جا بيندازيم كه به 

اين موضوع اهميت زيادى بدهند.
از شايعه پراكني در فضاي انتخاباتي جلوگيري شود.

عليرضا بيگلرى
 كارشناسي ارشد مديريت
 فعال اقتصادي

 هزينه هاى انتخاباتي نمايندگان مجلس با شيوه كنوني بسيار باالست. مردم 
بايد اين موضوع را به درستى در نظر بگيرند كه حقوق نمايندگان مجلس كفاف 

اين هزينه ها را نمى دهد.
آگاهى از اين موضوع مى تواند در انتخاب مردم تأثير به سزايى بگذارد.

اعظم بهرامى
كارشناس فرهنگى

 عدالت جنسيتى در انتخاب نمايندگان رعايت شود و وعده هايى كه مى دهند 
نبايد خارج از وظايف نمايندگى باشد.

بايد متخصص و كاردان در يك رشته تخصصى باشد.
كارى  كنيم كه مشاركت حداكثرى باشد.

دكتر محمد سهرابي
كارشناس سياسى

 شور و نشاط در جامعه ايجاد شود كه به انتخاب آگاهانه منجر شود.
اصل انتخابات و جايگاه مجلس خيلي مهم است.

مستقل كانديدا شدن افراد نقطه قوت نيست چون بعدا نمي توانند پاسخگو باشند 
اگر حزبي جلو بيايند، بهتر است.

برنامه هاي نماينده بايد در ذيل برنامه هاي باالدستي باشد. 

ثريا جاللى
 مديراجرايي روزنامه همدان پيام

 نمايندگان بايد در بين مردم زندگى كنند. آنها هم مانند نمايندگان كشورهاى 
اروپايى بايد گاهى با اتوبوس تردد كنند و در بازار خريد كنند تا مشكالت مردم 

را از نزديك لمس كنند.
نماينده مجلس بايد عملگرا باشــد و برنامه داشته باشد. براي اشتغال و بيكاري 

جوانان برنامه داشته باشد. به پيشرفت و توسعه فكر كند. 
ما بايد در اطالعاتى كه به جامعــه مى دهيم، مردم را از وظايف نمايندگان آگاه 
كنيم تا بدانند چه نماينده اى انتخاب كنند. يك نماينده نبايد بودجه كشور و مردم 
را هدر بدهد، بايد به توســعه فكر كند و براى برابرى حقوق زن و مردم نه تنها 

قوانين درستى تدوين كند كه به دنبال احقاق حقوق آنها باشد.

دكتر فرهاد روحى
 مديريت رسانه
 تقريباً اغلب كانديداها و نمايندگان در دوره هاى پيشين برنامه ارائه نداده اند. 
ما بايد به دنبال گرفتن برنامه عملياتى از كانديداها باشيم؛ در روزنامه اين نگاه را 
بين مردم به وجــود بياوريم كه عالوه بر اين، پس  از انتخاب فرد موردنظر خود، 

به دنبال مطالبات خود باشند و آن را پيگيرى كنند.
شرايطي را به وجود بياوريم كه كساني كه قصد رأي دادن ندارند رأي بدهند در 

اين دوره در انتخابات مشاركت كنند.

فيض ا... مظفرپور
 كارشناس مسائل سياسي و فرهنگي
 متأسفانه بسيارى از كانديداها قانون را نمى شناسند و اطالعات عمومى كمى 
دارند. دوره گذشــته از 3 كانديدايى كه دكتراى حقوق داشتند سؤال كرديم كه 
در چه شرايطى انتخابات مجلس به تعويق مى افتد، اما هيچكدام نتوانستند پاسخ 
بدهند. البته پاســخ همين ســؤال را كانديداهاى ديگر هم كه تخصص حقوقى 

نداشتند، نمي دانستند. 
كانديداها بايد  برنامه هاي آمايش سرزمينى و قانون را بشناسند.

اگر احزاب به معناى واقعى در انتخابات حضور داشــتند، كانديداها را به چالش 
مى كشيدند و آنها را مجبور به پاسخگويى مى كردند اما متأسفانه در حال حاضر 

احزاب به صورت فصلى فعال مى شوند و پس از انتخابات كنار مى روند.
حفظ نظارت عمومى مى تواند نماينده ها را كنترل كند.

دكتر هادي جمشيدى
مدرس دروس علوم تربيتي و آشنايي با دفاع مقدس 
در دانشگاه- دكتراي برنامه ريزي دولتي
 دوره پيش در بين اصولگرايان مشــكالتى بود كه موجب شــد تا اصالح طلب ها موفق 
شوند و وارد مجلس شوند اما در اين دوره برعكس شده و اصالح طلبان عملكرد قابل قبولى 
ندارند، در اصالح طلب ها انســجام وجود ندارد و بهم ريختگى ديده مى شود اما در كل اين 
خط كشــى ها بايد از بين بروند و جوان هايى كه مى توانند خط انقالب را تداوم بدهند، پاى 
كار بيايند ضمن اينكه بايد به حضور زنان در انتخابات توجه ويژه اى شــود در اين صورت 

حضور حداكثرى مردم در انتخابات رقم مى خورد.

حامد صادقى
 كارشناس مسائل اقتصادي
 جمهوريت نظام در انتخابات معني پيدا مي كند. انتخابات حقوق اصلي شهروندي است.
شــرايط فعلى كشور بسيار خاص اســت. همين تصميم گيرى و انتخاب مردم را مهم تر از 

دوره هاى پيش مى كند.
صحبت از جوان گرايى اســت اما اگر جوانى وارد مجلس شود كه «ژن خوب» است توجه 

زيادي به آنها نشود.
پيشــنهاد مى كنم «همدان پيام» روى كيفيت انتخاب مردم بيشتر كار كند تا مردم به انتخاب 

بهترى برسند.
كالن نگر و آينده نگر بودن كانديداها و نمايندگان بســيار مهم است، در فضاهايى كه داشتن 
برنامــه زياد معنى ندارد، مديريت انتظارات بســيار مهم اســت و همدان پيــام بايد پس از 
گفت وگوها و برگزارى مناظرات بين كانديداها و انتخاب نمايندگان مجلس، اين انتظارات 

را پيگيرى و مديريت كند.

على شريفى كيا
 دكتراى علوم سياسى
 توليدكننده و فعال اقتصادى

 پيش بينى مى كنم كه در اين دوره مشاركت بااليى براى انتخابات وجود داشته باشد.
كانديداها دنبال حاشيه نباشند

در شــرايط كنونى تمام صحبت نمايندگان و كانديداها، اقتصاد و بيكارى است و در استان 
هم چالش زيادى در اين بخش داريم. نبايد اجازه بدهيم كانديداها با شــعارهاى اقتصادى 
كار خود را جلو ببرند، بلكه رسالت رسانه اين است كه بايد اصالت يك كانديدا و نماينده 
را به مردم نشــان بدهيم تا مردم به انتخاب درســت برسند. ما بايد از گذشته عبرت بگيريم 
و اجــازه ندهيم كانديداها با شــعار باال بيايند و پس از انتخابــات به آن عمل نكنند. بايد با 
روش هاى درست و كارشناسى شــده با كانديداها روبه رو شويم و آنها را به خوبى به مردم 

بشناسانيم.
نمايندگان فعلي مجلس در فضاي اشتغال و كسب و كار نسبت به نمايندگان شهرهاي ديگر 

ضعيف عمل كرده اند.

مى كنند و به اين شــكل رأى مردم را مى خرند. يكى از كارشناســان 
حاضــر كه پيش از اين، تجربه انتخابات و كمك به كانديداى موردنظر 
خود را داشــت، مى گفت: مردم بايد بدانند كــه حقوق نمايندگان در 
مجلس به قدرى نيســت كه ايــن هزينه هاى سرســام آور انتخابات را 
پوشــش بدهد. بســيارى از كانديداها از اسپانســرها استفاده مى كنند 
كه اين زمينه فســاد را در كار نمايندگان به وجــود مى آورد؛ زيرا آنها 
قول هايى به اسپانســرها مى دهند كه پس از مشــغول به كار شــدن در 

مجلس بايد به آنها عمل كنند. 
اين پروســه بى انتهــا در برخى مواقع در مواردى نمود بيشــترى پيدا 
مى كند كــه نماينده اى در چند دوره رأى مــى آورد و كاربلد خودش 

شده است.
همين آمار تأييدشده ها از بين كانديداها براى رقابت در انتخابات نشان 

مى دهد كه مردم نيز در ايجاد چنين جّوى بى تقصير نبوده و در مواقعى 
با ناآگاهى رأى داده اند.

اكنون كارشناســان همدان پيام بر اين عقيده هســتند كه تا پيش از روز 
انتخابات اين روزنامه بايد در روشن كردن حيطه وظايف نمايندگان و 
حــد و اندازه وعده و وعيدهاى كانديداها تالش مضاعف كند تا مردم 

بتوانند انتخاب بهترى داشته باشند.
تعدادى از كارشناســان و مشــاوران همدان پيام در حوزه هاى مختلف 
گردهــم آمدند تا براى ايام تبليغات كانديداها بهترين روش ها را براى 
شناســاندن كانديداها برگزينند. اين جلسه با مديريت دكترمحمدرضا 
عراقچيان و حضور مديران و تعدادى از خبرنگاران همدان پيام برگزار 
شــد كه در ادامه ضمن معرفى كارشناسان حاضر در جلسه و ديدگاه 

آنها نسبت به انتخابات عنوان شده است.

علي رضايي
 كارشناس حوزه 

سياسي

محسن محمدى
مشاور همدان پيام

دكتر جالل رحيمي
 عضو هيأت علمي 

دانشگاه آزاد
 رئيس مجلس 
ايثارگران كشور

احمد حبيبيان
كارشناس سياسي

بهمن نوري
مشاور همدان پيام

مهدي ناصرنژاد
كارشناس اجتماعي

دان پيام 40 نفر گرد هم آمدند

با نظر كارشناسان

اكرم چهاردولى
 دبير ستاد انتخابات 
روزنامه- روزنامه نگار

غزل اسالمى
كارشناس اقتصادى 

روزنامه نگار

مريم مقدم
كارشناس ارشد گردشگرى

 روزنامه نگار
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خبر

كشور آماده جلوگيري از شيوع كرونا است

 وزارت بهداشــت تمامــى امكانات را بــراى جلوگيرى از ورود 
ويروس كرونا و آموزش هاى الزم به مردم بسيج كرده است. 

نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى تأكيد 
كرد: مردم ايران نگرانى و دغدغه هايى درباره ويروس ناشناخته كرونا 
دارند كه از كشــور چين و جنوب شــرق آسيا رواج پيدا كرده است. 
ويروســى كه موجب از دست دادن جان تعدادى زيادى شده و هنوز 
درمان خاصى براى آن وجود ندارد. نگرانى ها مربوط به كل دنيا است. 
محمدحســين قربانى بيان كرد: خوشــبختانه وزارت بهداشت همه 
امكانــات را براى جلوگيــرى از ورود ويروس كرونا و يا مبتاليان به 
آن به داخل كشــور بسيج كرده، با اين وجود نياز است مردم از عالئم 
اين ويروس آگاهى داشته باشــد تا در صورت ابتال سريع به پزشك 

مراجعه كنند. 
وى به ايســنا گفت: در فرهنگ ما مســافحه و روبوسى وجود دارد، 
حتى المقــدور در اين ايام از روبوســى خوددارى شــود و در ديد و 
بازديدها نكات بهداشــتى رعايت شود خوشبختانه هنوز اين ويروس 
وارد كشــور ما نشــده، مجموعه وزارت بهداشــت و سيستم پدافند 
غيرعامل هم مصمم هســتند تا ورود مسافران به ويژه از جنوب شرق 
آسيا و چين تحت كنترل انجام شده و قرنطينه هاى الزم را ايجاد كنند. 
وى همچنين اظهــار كرد: آموزش هاى الزم هم به مســافران به ويژه 
ايرانى ها كه قصد خروج از كشــور را دارند داده شده تا شاهد حداقل 

آسيب ها در اين حوزه باشيم. 

 چند درباره ويروس كشنده كرونا
 شــيب افزايش مبتاليان به ويروس كشنده چينى در حال افزايش است؛ ويروسى كه نه 
فقط چينى ها بلكه همه دنيا را نگران سالمتى خود كرده  و خيلى وقت است راه هاى ورود و 

خروج به شهر ووهان چين را بسته است.  
با وجود كنترل هاى چين و كشورهاى ديگر براى شيوع اين ويروس، عالوه بر چين عالئمى 
از مبتاليان به كرونا در كره جنوبى، ژاپن، ســنگاپور و عربستان ديده شده و حاال ردپاى اين 

ويروس در اروپا هم ديده مى شود. 
به گزارش عصر ايران، تعداد مبتاليان به اين ويروس حاال به 1هزار و 300 نفر رسيده كه از 
اين تعداد جان 41 نفر از مبتاليان را گرفته  است. در آمريكا هم تاكنون 2 نفر داراى اين عالئم 
تشــخيص داده شدند. با اين وجود سفارت ايران در چين اعالم كرده كه آمارى از مشاهده 

عالئم اين بيمارى در ايرانيان ديده نشده است. 
*اما اين ويروس كشنده از كجا آمده؟

■ كرونا از خانواده بزرگ ويروس هايى است كه يك سرماخوردگى معمولى تا عامل بيمارى 
سارس را شامل مى شود. 

■ اين ويروس روى سينوس ها، بينى  و دستگاه  تنفسى فرد تدثير مى گذارد و براى نخستين بار 
در سال 2012 در عربستان سعودى و پس از آن در كشورهاى ديگر خاورميانه، آفريقا، آسيا و 

اروپا ديده شد، پس از آن اين ويروس در سال 2015 در كره جنوبى شايع شد. 
■ هنوز هم درباره ريشه شيوع اين ويروس در چين نظر قطعى وجود ندارد، اما تقريبا همه 
دانشــمندان بر انتقال اين بيمارى از حيوانات به انسان توافق نظر دارند چون اغلب قربانيان 
اوليه از بازار غذاى محلى كه اكنون تعطيل شده، بازديد كرده بودند كه به طور مكرر ميزبان 

تمام انواع حيوانات زنده بود. 
■ مارها متهم رديف نخست پرونده كرونا ويروس اند. 

■ برخى پژوهشگران چينى به اين نتيجه رسيده اند كه محتمل ترين ميزبان طبيعى اين ويروس 
مارهايى هستند كه به عنوان غذا و جايگزين دارو در چين استفاده مى شوند. 

■ اما برخى ديگر از پژوهشگران مارها را از شيوع اين بيمارى تبرئه كرده  و ادعا كرده اند كه 
معموال ويروس هاى اين چنينى از پرندگان و پستانداران به انسان منتقل مى شوند نه خزندگان.  

■ عالئم اين ويروس شامل تب، سرفه شديد و دشوارى تنفس يا تنگى نفس است. 
■ براى جلوگيرى از ابتال به اين ويروس اگر قصد سفر به چين داريد در قدم نخست حتما 

از سر زدن به بازارهايى كه حيوانات زنده دارند جلوگيرى كنيد. 
■ عالوه بر اين دائم دست ها را بشوييد و از تماس دست با صورت خوددارى كنيد. 

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

نيلوفر بهرمندنژاد »
 ويروس كرونا به واسطه افرادى كه به 
چين سفر كرده يا از اين كشور بازگشته اند، 
در فرانسه، كانادا، آمريكا، استراليا، امارات 
متحده عربى، فنالند و آلمان هم شــيوع 
پيدا كرد كه موجبــات نگراني مردم ايران 

را به وجود آورده است. 
 اين ويروس اكنون در همسايگي ما و در 
كشورهند، فرانسه، كانادا، آمريكا، استراليا، 
امارات متحده عربى، فنالند و آلمان منتشر 
شده اســت و مردم بيم دارند كه مبادا اين 
ويروس وارد كشــور شــود. هرچند كه 
وزارت بهداشــت آمادگي خــود را براي 
جلوگيري از انتشــار آن در داخل كشور 
اعالم كرده اســت امــا نگراني ها تمامي 

ندارد. 
گزارش هاى ميدانى خبرنگار همدان پيام از 
اظهارات مردمى نشان مى دهد كه بيشترين 
خواســته افراد اين اســت كــه راه هاى 
پيشگيرى اين گونه بيمارى هاى واگيردار را 
از طريق رسانه، راديو و تلويزيون و ... به 

مردم آموزش دهند. 
يكى از شهروندان همدانى گفت: رعايت 
بهداشت فردى در مقابل بيماران عالمت دار 

مثل ســرفه، تنگى نفس، آب ريزش بينى و 
عالئم تنفسى اســت همچنين افرادى كه 
سرفه و عطســه مى كنند بايد از ماسك يا 
حداقل از دستمال كاغذى يك بار مصرف 
و يا در صورت نبودن دستمال حداقل در 
آستين لباس خود سرفه يا عطسه كنند و يا 
افراد با عالئم سرماخورده به طور حتم از 
ماسك استفاده كنند، دستمال هاى استفاده 
شده را در كيســه پالستيكى قرار دهند و 
در آن را ببندند و فاصله يك مترى تا افراد 

سالم را حفظ كنند. 
يكى ديگر از شهروندان همدانى ك خود 
را مادرى نگران معرفــى كرد در اين باره 
بيــان كرد: من خود چــون دچار بيمارى 
آســم هســتم و با اين بيمارى نخستين 
كســانى كه ضربه مى بينند كسانى هستند 
كه دچار عارضه تنفسى هستند و يا اينكه 
فرزندانمان كه به مدرسه مى روند، همين 
نگرانى ما را 2 برابر خواهد كرد همه اين ها 
بايد به دانش  آمــوزان آموزش هاى كافى 
داده شود تا با راه هاى پيشگيرى بتوانند از 

اين بيمارى در امان باشند. 
يكــى ديگر از افراد كه خــود را متصدى 
داروخانه معرفــى مى كند اين چنين اظهار 

كــرد: متأســفانه امروزه افراد خودشــان 
در صورت ســرماخوردن بدون اينكه به 
پزشــك مراجعه كنند خودشــان پزشك 
خودشان مى شــوند و بدون تجويز نسخه 
پزشــك براى خود دارو تجويز مى كنند و 
همين موجب مى شــود كه به طور كامل 
درمان نشوند و در سال به طور چندين بار 
دچار عارضه سرماخوردگى شوند و همين 
موضوع موجب تضعيف سيســتم ايمنى 
بدن آن ها مى شــود كه موجب نگرانى ها 
و خراب شــدن اذهان افراد نسبت به اين 

ويروس مى شود.
ســارا كه دانشجوى دانشگاه بوعلى است 
دراين باره گفت: من به عنوان دانشجو كه 
در زمان صرف ناهار در دانشــگاه مى مانم 
از مســئوالن مربوط به سلف غذاخورى 
دانشــگاه تقاضامندم كه بهداشت فردى و 
عمومى را رعايت كنند و با توجه به اينكه 
دانشگاه هم يك مكان عمومى است بيشتر 
در معرض بيمارى هاى واگيردار قرار دارد. 
از فرد ديگرى كه مشــغول خريد از سوپر 
ماركــت بود در رابطه با تأثيرات اين قبيل 
بيمارى هاى واگيردار سوال شد و در پاسخ 
گفت: من به عنوان يك فرد كه هر ساله عيد 

نوروز برنامه اى براى ســفر به كشورهاى 
خارجى و يا حتى به داخل كشــور دارم 
اين موضوع موجب شــده است كه هم از 

نظر اقتصادى ايران دچار مشكالتى شود و 
بيشتر پروازها كنسل شود و هم اينكه ديگر 
افراد با خيال راحت نمى توانند سفر كنند و 
ترجيح مى دهند در خانه بمانند تا اينكه به 

تفريح و خوش گذرانى بپردازند. 
وى در ادامــه گفــت: خواهــش من از 
مسئوالن و افراد رســانه اى اين است كه 
روزنامه ها  تلويزيــون،  راديــو،  طريق  از 
اطالعات كافــى را در رابطه با روش هاى 
پيشــگيرى و حتى درمان در اختيار عموم 
قرار دهند تا از ميزان ترس و نگرانى افراد 

كاسته شود. 
يكى ديگر از شهروندان همدانى كه فردى 
ســالخورده بود در اين باره به خبرنگار ما 
گفت: من خود به دليل كهولت ســنى كه 
دارم خيلى در رابطه با اين بيمارى نگران 
هستم به دليل سيســتم ايمنى ضعيفى كه 
دارم؛ با كوچكترين ســرفه و يا عطســه 

اطرافيانم دچار ســرماخوردگى مى شوم و 
توان اين كه به هركســى تذكر بدهم و يا 
اينكه شــرح حال خود را بگويم را ندارم 
بنابراين از شما قشر خبرنگار خواهشمندم 
كه دراين زمينه فرهنگ سازى كنيد كه افراد 
از همين ســرماخوردگى عــادى رعايت 
بكنند تا دچار ويروس هاى خطرناكى مانند 

كرونا نشويم. 
پيشــگيرى و رعايــت اصول بهداشــتى 
مهم ترين توصيه ســالمت كشــور براى 
پيشگيرى از ابتال به كرونا ويروس جديد 
است؛ ويروسى كه هنوز درمان اختصاصى 
ندارد، كانون آن شــهر ووهان چين است، 
يادمان باشد اين بيمارى واكسن و درمان 
اختصاصــى خاصى نــدارد بنابراين الزم 
است براى پيشگيرى از ابتال به اين بيمارى 
بهداشت فردى و اجتماعى را مورد توجه 

ويژه قرار دهيم. 

نزديك شدن قدم هاى كرونا در همسايگى ايران

ترس و نگرانى 
از غول بى شاخ  و دم

متأســفانه امــروزه افراد 
صــورت  در  خودشــان 
اينكه  بدون  سرماخوردن 
كنند  مراجعه  پزشــك  به 
خودشان پزشك خودشان 
مى شــوند و بدون تجويز 
نســخه پزشك براى خود 
دارو تجويز مى كنند و همين 
موجب مى شود كه به طور 

كامل درمان نشوند



 

Y K

 

فناوري

گزارش 

سراشيبىگردشگري

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا كمى ابرى - وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

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

دوشنبه  14 بهمن ماه 1398  8 جمادى الثانى 1441  3 فوريه 2020  شماره 3684

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:49  
خورشيد         07:13                   طلوع 
اذان ظهر                      12:30
غروب خورشيد              17:46

اذان مغرب                   18:05 
نيمه شب شرعي           23:47

باباطاهر

تشخيص «كروناويروس» 
در كمتر از 15 دقيقه

 چينى ها به تازگى موفق به توســعه آزمايشــى براى تشــخيص 
«كروناويروس» شــده اند كه توسط آن مى توانند در كمتر از 15 دقيقه 
افراد مبتال به اين بيمارى را شناسايى كنند. به گزارش ايسنا، به تازگى 
افراد برخى كشورهاى جهان به ويروسى به نام «كروناويروس» مبتال 
شده اند و اين موضوع ســبب هراس تمام افراد جهان شده است اما 
اكنون يك شــركت چينى ادعا كرده اســت كيت تست يا آزمايشى 
را توســعه داده اســت كه در كمتر از 15 دقيقه مى تواند اين بيمارى 
را شناســايى كند. اين ويروس به قدرى خطرناك است كه مقامات 
چين دســتور قرنطينه چند شهر اين كشــور را صادر كرده اند. شيوع 

اين بيمارى در «ووهان»، ششمين شهر پرجمعيت چين بوده است. 

توليد آنزيم صنعتى 
براى نخستين بار در كشور 

 يك شركت دانش بنيان توليد آنزيم صنعتى براى مصرف در صنايع 
مختلف را به دست آورد تا نخستين و تنها دارنده تكنولوژى اين آنزيم 
در كشور باشد. به گزارش ايرنا، اين شركت به عنوان نخستين و تنها 
دارنده تكنولوژى توليد آنزيم صنعتى در كشــور توانسته، آنزيم هاى 
صنعتى در صنايع لبنيات، نشاسته و گلوكز، آرد و نان، چرم و نساجى، 
شوينده ها و دام و طيور را توليد كند. اين تكنولوژى تمامى آنزيم ها را 
به اشــكال مختلف مايع، پودر (پودر، گرانول و پلت) و اندازه ذره اى 

متفاوت توليد مى كند.
رئيس هيأت مديره اين شركت، خلج بابايى گفت: از روسيه به عنوان 

يكى از بازارهاى صادراتى آنزيم صنعتى اين شركت نام برد.

ماشين لباسشويى مجهز به هوش 
مصنوعى رونمايى شد

 سامســونگ از ماشين لباسشويى و خشــك كنى رونمايى كرده 
كه به هوش مصنوعى مجهز اســت و براى شســتن لباس ها به افراد 
پيشنهاد مى دهد. به گزارش مهر، اين دستگاه مجهز به هوش مصنوعى 

روش هايى براى شستن لباس ها به مشتريان پيشنهاد مى كند. 
اين ماشين لباسشويى داراى ويژگى است كه به كاربر امكان مى دهد 
از طريق ماشين لباسشــويى، دستگاه خشك كن را هم كنترل كند. با 
كمك ويژگى هوش مصنوعى ماشــين لباسشويى بيش از 12 ميليون 
بار چرخه شستشــو را انجام داده است. اين امر نشان مى دهد قابليت 
مذكور با گذر زمان هوشــمندتر مى شــود زيرا ماشــين چرخه هاى 

شستشو و خشك كردن لباس ها را ذخيره مى كند.

الكل مغز شما را «پير» مى كند 
 نتايج يك بررسى تازه نشان مى دهد افرادى كه الكل مصرف مى كنند، 
به مراتب مغزهاى پيرترى دارند. به گزارش فارس، هرچه ميزان مصرف 

الكل بيشتر باشد، مغز روند پيرى را سريع تر طى مى كند. 
شواهدى وجود دارد كه نشان مى دهد تقريبا تمام عوامل خطرآفرين 
براى ابتال به بيمارى آلزايمر مربوط به مؤلفه اى مى شــود كه حركت 
خون در مغز را كاهش مى دهد و اين موضوع اختاللى است كه توسط 

الكل در مغز افراد پديد مى آيد. 
هرچه مصرف الكل بيشتر باشد، افراد بيشتر آسيب مى بينند؛ محققان با 
بررسى افرادى كه الكل مصرف مى كنند دريافتند، براى هر گرم الكل 
اضافى كه روزانه مصرف مى شــود ، مغز افراد 0/02 سال مسن تر از 

سن واقعى خود مى شود. 

برنامه ريزى براى سفرهاى توريستى 
به فضا آغاز شد 

 ناســا از مدت ها پيش درباره سفرهاى توريستى به فضا گفته بود 
و حاال با همكارى شــركت هايى مانند «آكسيوم اسپيس» برنامه ريزى 

براى توريسم فضايى را آغاز كرده  است. 
به گزارش تسنيم، با همكارى «آكسيوم اسپيس» قرار است جايگاهى 
ويژه در ايستگاه بين المللى فضايى تعبيه شود تا جهانگردان فضايى در 
اين ماژول اقامت داشته باشند؛ قرار است اين جايگاه براى اين اقامت 
جهانگردان مجهز شود.  اين سفرهاى فضايى تنها به ايستگاه فضايى 
بين المللى محدود مى شــود، اما قابليت گسترش اين سفرها به نقاط 
ديگر فضا هم وجود دارد. اين شــركت در حال تبليغ براى گسترش 

مخاطبان سفرهاى فضايى در جهان است. 

گر دشمن چاشتم خفاشم
  عزيز من! برادر چشم بادامى من، خواهر چينى 
من، خو زهرمار بخورى، چرا خانواده ما خفاش ها را 
به عنوان چاشت و نيم چاشت ميل مى كنيد كه صد تا 
مرض بگيريد، درد بخوريد الهى، كرونا ريشه تون رو 

بكنه به حق جد بزرگم. 
ما جماعت خفاشــان قرن هاست از دست شما اوالد 
آدم بــه درون غارها و دهليزها پناه برده ايم ولى اين 
جنس دوپاى آدميزاد آن قدر خراب اســت كه در هر 
ســوراخى دست مى كند و براى ما دام مى گذارد، بى 
آنكه بداند ايــن غذايى كه به قيمت چند هزار يوآن 
و دالر ميل مى فرمايد مملو از ويروس هايى اســت 
كه دانشمندانتان بايد صد ســال بدوند تا درمان آن 

پيدا كنند. 
اتفاقا اين چند روزه به همه بچه ها ســپرده ام هر چه 
مى توانند پشــه هايى كه نزديــك اردوگاه معتادان و 
زباله هاى بيمارستانى پرواز مى كنند و مگس هايى كه 
نزديك توالت خانه دارند را شــكار كرده و با طيب 
خاطر بخورند كه اگر به دام شما آدم ها افتادند قشنگ 
از بيمارى هاى پنهان همنوعان خودتان لذت ببريد، تا 

كور شود هر آن كه ما را شكار مى كند. 
به جان مادر مرحومم، شما آدم ها پس از اين خبطى 
كه كرديد بــه هر جاى تاريك يــا خانه مخروبه يا 
دهليز ترسناك كه پا بگذاريد زندگى را به كامتان تلخ 
خواهيم كرد، ما يه سرى فك و فاميل طرفاى مكزيك 
داريم به قاعده يك بچه آدم كه اگر ابنا بشر آن را در 
هيبت آويزان يا چشــم هاى وغ زده ببينند قالب تهى 
مى كنند، خوب به درك اسفل السافلين، پس از آنكه 
اين چينى ها ما را در روغن ســرخ كردند هر چه بر 

سرتان بيايد حقتان است. 
حاال شــما ايرانى ها شانس آورديد كه پرواز چندانى 
در فرودگاه هاى شما نمى نشيند وگرنه براى شما هم 
برنامه داشتيم نه اينكه شــما خفاش بخوريد نه، اما 
شما اين گوســفندهاى بدبخت را كله پاچه مى كنيد 
و موجب مى شــويد پشــه هايى كــه دور و بر آنها 
مى چرخند از بين بروند و ما گرســنه بمانيم با اين 
حساب شــما هم حواستان باشد كه اگر دست از پا 
خطا كنيد ويروس «كرونا» را به ســراغتان خواهيم 

فرستاد. 
شاعر بزرگ خودتان درست گفته «گر دشمن چاشتم 
خفاشــم/ ور منكر احمدم جهودم » حاال بگرديد تا 

بگرديم. 

غم جهان از خانه نشينى گردشگران چينى!

 سرعت باالى شيوع ويروس «كرونا»  جديد و محدوديت هاى مسافرتى 
اعمال شده براى گردشگران چينى سبب شده تا «CNN»  در گزارشى به 

تأثير فقدان گردشگران چينى بر صنعت گردشگرى جهانى بپردازد. 
  در اين گزارش با اشاره به اينكه ويروس «كرونا»  از زمانى كه براى نخستين 
بار در ماه دسامبر سال 2019 در چين شناسايى شد، حدود 9 هزار نفر را 
مبتال كرده و جان بيش از 200 نفر را گرفته، آمده است: در پى اين اتفاق 
كشورهاى بسيارى در راستاى اقدامات پيشگيرانه سفر اتباع خود به چين را 
محدود و يا از ورود بازديدكننگان چينى ممناعت كردند. اما به نظر مى رسد 
با اينكه مدت كمى از اجرا شــدن سياست هاى مسافرتى جديد مى گذرد، 

تأثيرات كم شدن گردشگران چينى در نقاط مختلف جهان مشهود است. 
چين با افزايش 4/5 ميليون گردشگر در سال 2000 به 150 ميليون در سال 
2018، بزرگ ترين بازار گردشــگرى خارجى جهان محسوب مى شود و 
مى توان انتظار داشت كه منع خروج گردشگران چينى تأثير قابل توجهى بر 

بسيارى از مقاصد گردشگرى محبوب سراسر دنيا ايجاد كند. 
 ،(UNWTO) طبق آمار ارائه شــده از سوى سازمان جهانى گردشگرى 
چين همچنين با اختصاص دادن 227 ميليــارد دالر يا 16 درصد از 1/7

تريليون دالر مخارج گردشگرى بين المللى، بيشترين سهم مخارج صنعت 
گردشگرى بين المللى را به خود اختصاص مى دهد. 

در پى ممنوعيت  گذشته براى خارج شدن تورهاى گروهى چينى و تمامى 
هتل ها و بليت هاى رزروشده چينى ها، فقدان گردشگران چينى بيش از هر 
نقطه ديگرى در محدوده ى آسيا و اقيانوسيه احساس خواهد شد كه استراليا 

هم يكى از همين مقاصد محسوب مى شود. 
گردشگران چينى بزرگ ترين و باارزش ترين بازديدكنندگان خارجى شهر 
ساحلى «گلد كوست» استراليا محسوب مى شوند كه در سال 2019، 1/6

ميليارد دالر در اين منطقه خرج كردند. شهر ساحلى «گلد كوست» واقع در 
ايالت «كوئينزلند» استراليا، يكى از پربازديدترين مقاصد گردشگرى استراليا 

محسوب مى شود. 
اســتراليا در ســال 2019 درمجموع ميزبان 9/4 گردشــگر بود كه 7/96

ميليون آن ها را شهروندان چينى با سود 21/95 ميليارد دالر تشكيل دادند. 
انتظار مى رود اين آمار در دهه روبه رو با باال رفتن شمار شهروندان دارنده 

پاسپورت در چين، افزايش پيدا كند. 
اين درحالى است كه درحال حاضر بخش هايى از اروپا و قاره آمريكا هم 

فشار ناشى از نبود گردشگران چينى را احساس مى كنند. 
روز پنجشنبه گذشته، سازمان جهانى بهداشت، شيوع ويروس «كرونا» را 
به عنوان يك مورد «اضطرارى ســالمت جهانى»  اعالم كرد. در راســتاى 
اين بيانيه كشــورهاى مختلفى از جمله اياالت متحده، بريتانيا و كانادا از 

شهروندان خود خواستند از سفر به چين خوددارى كنند. 
 روز جمعه هم مقامات اياالت متحده اعالم كردند از ورود گردشــگران 
خارجــى كه از چين بازديــد كرده اند، خوددارى خواهنــد كرد. وزارت 
بهداشت سنگاپور هم اعالم كرد تمامى گردشگرانى كه در 14 روز گذشته 

به چين سفر كرده اند، اجازه ورود به سنگاپور را نخواهند داشت. 
«هنگ كنگ»، «ماكائو» ، «مغولســتان» ، «كره شــمالى» و روســيه از جمله 
كشورهايى هستند كه مرزهاى خود را به طور كامل يا بخش هايى از آن را 
براى جلوگيرى از شيوع ويروس «كرونا» در كشورشان به روى گردشگران 

چينى بستند. 

■ دوبيتى باباطاهر 
بنفشه جو كناران هفته اى بى االله كوهساران هفته اى بى  
وفاى گلعذاران هفته اى بى منادى ميكره شهرو به شهرو  

■ حديث:
امام على(ع):

 ستايش ، خداوندى را كه ستايش خويش را به بندگانش الهام فرمود و آنان را بر شناسايى 
ربوبّيتش سرشت .  
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■ قد  س1......... ............... اژدر- مطرب- بنيامين
■ قد  س2......... ................. اژدر-مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1 ......  جهان با من برقص- چشم و 

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

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

ممنوع
■ آزادي تويسركان: كلوپ همسران - تپلى و من 

مريم مقدم »
ــا  ــور ي ــد و رزرو ت ــث خري ــا بح ــن روزه  اي
ــا  ــار و هواپيم ــوس قط ــا اتوب ــفر ب ــاى س بليت ه
بيــن مــردم بــه تدريــج داغ مى شــود، امــا در بيــن 
ــى  ــفرهاى ريل ــل س ــف حمل ونق ــاى مختل گونه ه

ــته و دارد.  ــژه خــود را داش ــداران وي طرف
ــى  ــم پيش بين ــفر ه ــزان س ــان و برنامه ري كارشناس
مى كننــد امســال بــا توجــه بــه حــوادث ســفر هاى 
ــن  ــترى بي ــال بيش ــار اقب ــتفاده از قط ــى اس هواي

مــردم خواهــد داشــت. 
اســت  شــده  اعــالم  خبرهــا  تازه تريــن  در 
پيش فــروش بليــت قطارهــاى نــوروزى از 14

ــدون افزايــش قيمــت آغازخواهــد  بهمــن 1398 ب
ــد. ش

ــوروزى  ــتاد ن ــه س ــاس مصوب ــر اس ــر ب ــن خب اي
ــا از 24 اســفند  راه آهــن منتشــر شــده اســت، گوي
98 تــا 15 فرورديــن 99 بليــت قطارهــاى مســافرى 

ــود.  ــروش مى ش ــش ف ــوروز 99 پي ن
ــش  ــراى پي ــد ب ــوروزى 99 مى توانن ــافران ن مس
ــنبه 14 و  ــاى دوش ــار در روزه ــت قط ــد بلي خري

ــد.  ــدام كنن ــاه اق ــن م ــنبه 15 بهم سه ش
ــده روز  ــدون ش ــاى م ــاس برنامه ريزى ه ــر اس  ب
7 ســاعت  از  بليت هــا  پيش فــروش  نخســت 

ــوروزى  ــاى ن ــت قطاره ــر بلي ــا 12 ظه ــح ت صب
ــه جــز  ــه صــورت اينترنتــى در همــه مســيرها ب ب

مشــهد مقــدس پيش فــروش مى شــود. 
 برخــورد بــا خريدوفــروش بليــت 
اپليكيشــن هاى  در  نــوروز  قطارهــاى 

موبايلــى
امــا در ايــن زمينــه معــاون مســافرى راه آهــن 
ــه  ــت ك ــرده اس ــالم ك ــانه ها اع ــه رس ــا ب صراحت
ــزارش  ــد و گ ــى انجــام دهن ــا تخلف ــر آژانس ه اگ
ــا برخــورد  ــا آنه ــاً ب ــالم شــود قطع ــا اع ــه م آن ب

مى كنيــم. 
بــر ايــن اســاس افــرادى كــه بــه خريــد اينترنتــى 

بليــت قطــار اقــدام كــرده و آن را در اپليكيشــن ها 
ــه  ــروش از جمل ــول خريدوف ــايت هاى معم و س
ــورد  ــانند، برخ ــروش برس ــه ف ــوار ب ــايت دي س

خواهــد شــد. 
 فــروش بليــت قطــار؛ اينترنتــى و 

ــان آس
فــروش بليــت قطــار هــم در كنــار بليــت هواپيما و 
اتوبــوس خدمــت ديگــرى اســت كــه ســايت هاى 
اينترنتــى بــه مســافران ارائــه مى دهــد. امــا در ميــان 
ــداران  ــه خري ــا الزم اســت ك ــن خريدوفروش ه اي
بليــت قطــار بــراى تهيــه و رزرو بليــت بــه 

ــد.  ــه كنن ــر مراجع ــايت هاى معتب س
ــار  ــت قط ــف بلي ــواع مختل ــر، ان ــايت هاى معتب س
از واگن هــاى مجلــل تــا اتوبوســى، در مســيرهاى 

مختلــف و شــركت هاى ريلــى متنــوع را گــرد هــم 
مــى آورد، بــه مشــتريان خــود خدمــات پشــتيبانى 
24 ســاعته ارائــه مى دهــد و بــراى دسترســى هــر 
چــه راحت تــر آنهــا، امــكان تهيــه بليــت را فراهــم 

مى كنــد. 
 كارگــزاران معتبــر و قديمــى فــروش بليــت قطــار 
ــا»  ــافربرى «رج ــاى مس ــران، شــركت قطاره در اي
اســت. «رجــا» ســال هاى زيــادى اســت كــه 
ــيرهاى  ــار در مس ــت قط ــروش بلي ــه ف در عرص
ــد.  ــه مى كن ــت ارائ ــافران خدم ــه مس ــف ب مختل
ــه،  ــاى 4 تخت ــب قطاره ــا» در قال ــاى «رج قطاره
صندلى-ســالنى و 6 تختــه طراحــى شــده اند و در 
ميــان آنهــا قطارهــاى 6 تختــه، قيمــت ارزان تــرى 

ــد.  ــا دارن ــه ســاير قطاره نســبت ب

ــايند  ــوروز 99 خوش ــراى مســافران ن ــا آنچــه ب ام
ــوى  ــه از س ــت ك ــم اس ــن مه ــود اي ــد ب خواه
ــه  ــده اســت ك ــالم ش ــن اع ــزان در راه آه برنامه ري
ــد قيمــت  ــوروزى مانن قيمــت بليــت قطارهــاى ن
تابســتان 98 اســت و هيــچ افزايــش قيمتــى 

ــت.  ــد داش نخواه
ــر  ــغ ب ــوروز 99 بال ــام ن ــراى اي ــى اســت، ب گفتن
2 ميليــون و 320 هــزار نفــر صندلــى بــراى ايــام 
ــال  ــه س ــبت ب ــه نس ــده ك ــى ش ــوروز پيش بين ن
ــته اســت.  ــد داش ــدود 5 درصــد رش ــته ح گذش
ــوروز  ــام ن ــراى اي ــم ب ــار ه ــداد قط ــن تع همچني
5 هــزار و 40 قطــار پيش بينــى شــده كــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 7 درصــد رشــد 

داشــته اســت. 

 نمايشــگاه «ميراث باستان شناسى اسپانيا» در 
موزه ملى ايران و همه ى تاالرهاى كتابخانه و موزه 
ملى ملك در دهــه فجر، به صورت رايگان آماده 

بازديد مخاطبان و گردشگران هستند. 
2 مــوزه ملى ايــران و موزه ملى ملك كه ســال 
گذشــته 80 سالگى خود را جشن گرفتند، بازديد 
از فضاهاى مــوزه اى خود را در دهه فجر رايگان 
اعــالم كردند، با اين تفاوت كــه موزه ملى ايران 
فقط بازديد از نمايشــگاه «ميراث باستان شناسى 
اسپانيا» را براى گردشگران داخلى و خارجى خود 

رايگان اعالم كرد. 
كتابخانه و موزه ملى ملك، موقوف آستان قدس 
رضوى، در كنار كتابخانه نفيس نسخه هاى خطى 
و چاپى، مجموعه اى از آثار و اشــياى ارزشــمند 
تاريخــى را در تاالرهاى گوناگــون خود جاى 
داده اســت. مجموعه سكه، حدود 10 هزار سكه 
تاريخى از دوران پيش از هخامنشى (از سده ششم 
پيش از ميالد)، تاالر ســكه، تاالر كمال الملك و 
خاندان غفارى، تاالر كتابت و نگارگرى، مجموعه 
هنر الكى، مجموعه اهدايى بانو عزت ملك ملك-
دختر بزرگ حاج حســين آقا ملــك واقف اين 
گنجينه، نمايشــگاه دائمى حاج حسين آقا ملك، 
تاالرهاى «تمبر»، «هزارداســتان»، «هنر و زندگى» 
و «علوم در ايران اسالمى» به عنوان تاالرهاى اين 

موزه براى بازديد گردشگران آماده هستند. 
مخاطبان در دهه فجر (به جز جمعه ها و تعطيالت 
رسمى از ساعت 8:30 تا 16:15 مى توانند از اين 
موزه در ميدان امام خمينى(ره)، ســردر باغ ملى، 

خيابان ملل متحد» بازديد كنند. 
 تاالر دائم حاج حسين آقا ملك 

در كتابخانه و موسسه موزه ملى ملك
جبرييل نوكنده، مديركل موزه ملى ايران، نيز اعالم 
كرده است كه در گراميداشــت دهه فجر بازديد 
از نمايشگاه «ميراث باستان شناسى اسپانيا» براى 
همه ى گردشگران داخلى و خارجى رايگان است. 
مخاطبان اين بخــش از موزه هم مى توانند از 12

تا پايان روز 22 بهمن به جز دوشنبه ها از ساعت 
9 تا 18:30 به صورت رايگان از اين نمايشــگاه 

ديدن كنند. 
اين نمايشــگاه 300 اثر ارزشــمند با قدمت 350
هزار ســال تا دوران معاصر فرهنگ و هنر اسپانيا 
را روايــت مى كند. اين آثار در 3 گالرى شــامل 
آثارى از دوران پارينه ســنگى تا پايان دوره مفرغ 
كه قديمى ترين اثر آن با قدمت 350 هزار ســاله، 
گالــرى دوم با نمايش آثار دوره هاى آهن، فنيقى، 
ايبرى، رومى، اسالمى، مسيحيت، قرون وسطى و 
گالرى ســوم آثار دوره مدرن و معاصر به نمايش 

درآمده اند. 

 ثبت هنر دســت منبت مالير بر اســاس تصميم 
شوراى جهانى صنايع دستى در فهرست صنايع دستى 

جهان از جمله اخبار شاخص روزهاى اخير بود .
علــى مالمير، مديــركل ميراث فرهنگــى ، صنايع 
دســتى و گردشــگرى همدان گفت: «طبق اعالم 
وزير ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى، 
شــوراى جهانى صنايع دســتى به تازگى سه شهر 
و يك روســتاى ايران را در فهرســت شــهرها و 
روســتاهاى جهانى صنايع دستى ثبت كرد. مالير از 
اســتان همدان يكى از اين سه شهر است كه براى 
صنايع دســتى منبت در فهرســت شهرهاى جهانى 

قرار گرفت.»
وى گفــت: «اوايل دى امســال ارزيابان شــوراى 
جهانى صنايع دستى براى بررسى و ارزيابى پرونده 
ثبت جهانى منبت مالير، وارد اين شــهر شدند كه 
در اين بازديد يك روزه هياتى متشكل از دكتر غاده 
حجاوى، رئيس منطقه آســيا و اقيانوســيه شوراى 
جهانى صنايع دســتى، كِوين مورى، معاون منطقه 
آسيا و اقيانوسيه در شوراى جهانى صنايع دستى و 
ويدا توحدى، مسوول ثبت شهرهاى ملى و جهانى 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 

براى پيگيرى پرونده ثبــت جهانى منبت به مالير 
سفر كردند.»

مالمير افزود: «بازرسان شوراى جهانى صنايع دستى 
از شــهرك صنعتى مبلمان حاجى آباد، واحدهاى 
نمايشــگاهى، بازار مبل، چنــد واحد كارگاهى در 
شــهر، مركز نوآورى مبل و منبت دانشــگاه آزاد 
اســالمى، مركز تحقيقات و توســعه مبل و منبت 
دانشــگاه ملى مالير، واحدهاى نمايشگاهى كوچه 
كارخانه قند، بلوار شهيد بهشتى، مركز فنى و حرفه 
اى آموزش خواهران و منبت كارى هاى سطح شهر 

بازديد كردند.»
مالير با بيــش از 5هزار كارگاه توليد مبل و منبت، 
9هزار اســتادكار و منبــت كار و بيش از 20 هزار 
هنرمند فعال در ارديبهشت سال 96 به عنوان شهر 
ملى منبت ثبت شد و پس از آن پرونده ثبت جهانى 

آن در دستور كار قرار گرفت.
پيش تــر تبريــز بــراى فــرش، اصفهــان براى 
صنايع دســتى خالق، مشــهد براى گوهرسنگ ها، 
اللجين همدان براى ســفال، مريوان كردستان براى 
كالش بافى(گيــوه)، ســيرجان كرمان بــراى گليم 
شــيريكى پيچ، آباده در حــوزه منبت، ميبد يزد در 
رشــته زيلوبافى، روســتاهاى خراشــاد خراسان 
جنوبى در حوزه حوله بافى و كلپورگان سيســتان 
و بلوچســتان براى ســفال گرى هفت هزار ساله  
در فهرســت شــوراى جهانى صنايع دستى به ثبت 

رسيده اند.
اكنون نيز  شيراز، زنجان، قاسم آباد و مالير به اين 
شهرها اضافه شــدند. اين براى اولين بار است كه 
شــوراى جهانى صنايع دستى چهار پرونده از ايران 

را به طور هم زمان مورد بررسى قرار داده است

مسافران ريلى
 از فردا بليت نوروزى بخرند 

■ با خريدوفروش بليت در سايت هاى غيرمجاز برخورد مى شود

منبت مالير 
در عرصه جهانى 

دوستداران ميراث و تاريخ ايران 

موزه هاى رايگان براى دهه فجر را بشناسيد
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بهداشتنكتهدانشگاه
آخرين تغييرات بودجه اى دانشگاهها در سال 99

در كميسيون تلفيق مجلس مقرر شد، در سال 99 اعتبار جداگانه اى به دانشگاه هاى 
كوچك و آنهايى كه از نظر بودجه با محدوديت مواجه اند، تزريق شود.

عضو كميســيون تلفيق مجلس شوراى اســالمى گفت: در اليحه بودجه 99 بودجه 
برخى دانشــگاه ها تا حدود 23 درصد رشد داشــته در حالى كه برخى دانشگاه هاى 

ديگر رشد پايين ترى دارند.
جبار كوچكــى نژاد در گفتگو با مهر، اظهار كرد: فاصله بين دانشــگاه ها در برخى 
بخش ها تبعيض آميز اســت، افزود: به طور مثال رشد بودجه دانشگاه فنى وحرفه اى 
بســيار محدود اســت باالخص در بخــش رفاهى فاصله ها در بعضى دانشــگاه ها 

تبعيض آميز است.
وى ادامه داد: به همين منظور كميســيون تلفيق مجلس شوراى اسالمى در جلسات 
خود تصميم گرفته اســت به منظور برقرارى تعادل و عدالت بين دانشگاه ها، هزار و 

250 ميليارد تومان را به دانشگاه هاى ضعيف تر تزريق كند.

مصرف ماست ريسك سرطان سينه را
 كاهش مى  دهد

 نتايج مطالعه اخير نشان مى  دهد مصرف روزانه ماست طبيعى به زنان در كاهش 
سرطان سينه كمك مى  كند.

به گزارش مهر، يكى از علل سرطان سينه التهاب ناشى از باكترى هاى مضر است.
به گفته محققان، يك راه ســاده و ارزان پيشگيرانه براى زنان مصرف روزانه ماست 
طبيعى است. ماست حاوى باكترى هاى مفيد تخميركننده الكتوز است كه معموالً در 

شير يافت مى شود و مشابه با باكترى هاى موجود در شير سينه مادر است.
باكترى هاى تخميركننده الكتوز معموالً در شير يافت مى شوند و احتماالً در مجارى 
پستان زنان در دوران شيردهى و براى مدت نامعلومى پس از شيردهى وجود دارند.

محققان معتقدند اين باكترى تخميركننده الكتوز در ســينه نقش حفاظتى دارد زيرا 
به ازاى هر يك ســال شيردهى به نوزاد، ريســك سرطان سينه تا 4/3 درصد كاهش 

مى يابد.

تشخيص كرونا ويروس در 2 آزمايشگاه كشور
 آزمايش هاى تشــخيص كرونا ويروس در ايران، در دو آزمايشگاه ملى دانشگاه 

علوم پزشكى تهران و آزمايشگاه انستيتو پاستور انجام مى  شود.
رئيس اداره مراقبت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشــت، گفت: ورود اين ويروس 

به كشور شايعه است و هنوز مورد مثبت از ابتال به اين بيمارى در ايران نداشته ايم.
حسين عرفانى، در گفتگو با مهر، با عنوان اين مطلب كه كرونا ويروس تمامى رده هاى 
ســنى را درگير مى  كند، گفت: بيشترين ميزان ابتال در افراد سالمند و كسانى است كه 

بيمارى زمينه اى دارند. 
عرفانى با اعالم اينكه تشــخيص كرونا ويروس در حال حاضر در 2 آزمايشــگاه ملى 
دانشكده بهداشــت دانشگاه علوم پزشكى تهران و آزمايشــگاه انستيتوپاستور انجام 
مى  شــود، ادامه داد: دســتورالعمل نمونه بردارى از افراد مشــكوك به اين بيمارى به 
دانشــگاه هاى علوم پزشكى كشور ابالغ شــده و تمامى نمونه ها از سراسر كشور، با 

رعايت كامل نكات بهداشتى، به اين 2 آزمايشگاه ارسال مى  شود.

 استمرار خدمت 11 هزار نفر از فرهنگيان
 به محض تعيين و ابالغ سهميه از سوى سازمان امور ادارى و استخدامى، برگزارى 

آزمون براى آموزشياران نهضت سوادآموزى و عمليات استخدام را آغاز مى كنيم.
مديركل امور ادارى و تشكيالت وزارت آموزش و پرورش آخرين وضعيت استخدام 
معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزى را تشريح كرد و گفت: با توجه 
به قانــون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف اســتخدامى معلمان حق التدريس و 
آموزشياران نهضت سوادآموزى مصوب ســال 97، شيوه نامه استخدامى آماده و ابالغ 
شده است و استان ها در حال نهايى كردن موارد هستند. يارمحمد حسين بُر در گفت وگو 
با ايسنا، اظهار كرد: استخدام ها با توجه به سهميه تخصيصى از سوى سازمان امور ادارى 

و استخدامى انجام مى شود.

41 هزار خانوار تحت پوشش كميته امداد بسته 
معيشتى دريافت نكرده اند

 41 هزار خانوار تحت پوشــش كميته امداد كه حدود 80 هزار نفر مى شوند بسته 
كمك معيشتى دولت را دريافت نكرده اند كه در حال بررسى اين موضوع هستيم.

مديركل حمايت هاى اجتماعى كميته امداد امام خمينى(ره) گفت: 2 ميليون خانوار را به 
سازمان هدفمندى يارانه ها معرفى كرده ايم كه تحت پوشش كميته امداد هستند از اين 
تعداد 41 هزار خانوار تاكنون كمك معيشــتى دريافت نكرده اند كه حدود 80 هزار نفر 
مى شــوند. مجتبى احمدلو در گفت وگو با فارس بيان داشت: رئيس كميته امداد بارها 
با دســتگاه هاى ذى ربط در اين باره مكاتبه داشته است تا هر چه سريع تر مشكالت اين 

تعداد از خانوارهاى تحت پوشش كميته امداد حل شود.

آماده شدن زيرساخت نسخه نويسى الكترونيك 
در 10 هزار داروخانه

 زيرساخت نسخه پيچى الكترونيكى كه مقدم بر نسخه نويسى الكترونيك است را در 
10 هزار داروخانه آماده كنند و بقيه داروخانه ها نيز در حال پيوستن به اين طرح هستند.
وزير بهداشــت گفت: براى اجراى نسخه  نويسى و نسخه پيچى الكترونيك در كشور 
اولين بستر الزم پرونده الكترونيك سالمت بود، به داليلى متاسفانه اين طرح سال ها بر 
زمين مانده بود و همكاران ما توانستند زيرساخت نسخه پيچى الكترونيكى كه مقدم بر 
نسخه نويسى الكترونيك است را در 10 هزار داروخانه آماده كنند و بقيه داروخانه ها نيز 
در حال پيوستن به اين طرح هستند. سعيد نمكى در گفت وگو با فارس توضيح داد: تا 

پايان بهمن ماه نسخه پيچى الكترونيك آماده خواهد شد.

اعالم حمايت و همبستگى كارمندان اداره ها و 
سازمان هاى همدان با امام خمينى(ره)

استعفاى اعضاى انجمن شهر همدان 
 جريان ها و حاشيه هاى شكل گيرى انقالب اسالمى ايران، به ويژه در 

دى و بهمن 57 بسيار زياد، جالب و شنيدنى بوده و هست.
روز 14 بهمن ماه، خبرگزارى ها دنيا را از وقوع تغييرات واقعى در ايران 
مطلــع كرد و جهان دريافت اين يك كودتا يا يك تغيير دولت ســاده 

نيست، بلكه قرار است خيلى چيزها تغيير كند.
در اين روز سيل مشتاقان زيارت حضرت امام از ابتداى صبح، كوچه ها 

و خيابان هاى اطراف مدرسه علوى را پركرده بودند.
حضرت امام نيز با حضور در سرســراى مدرسه، به ابراز احساسات 

آنان پاسخ مى دادند.
حضرت امام در يك مصاحبه مطبوعاتى در مدرســه علوى، به وظيفه 
خطيــر مطبوعات و اهل قلم  در عرصه جديد انقالب اســالمى ايران 

اشاره نمودند.
عالوه بر حمايت قشرهاى مختلف از امام و پيروى از دستورات وى، 
نمايندگان انجمن شــهر همدان نيز به منظور حمايت از امام و انقالب 
اعالم داشتند كه به اعتراض به كشتارهاى پى درپى دولت غيرقانونى از 
شركت در جلسات انجمن خوددارى خواهند كرد. به دنبال خوددارى 
از نمايندگان انجمن شهرستان از حضور در جلسات آن، عده اى از آنان 
از جمله معدنچى، خليل شورينى، رشيدى نژاد و فرزانه، استعفاى خود 
را به دفتر انجمن تسليم كردند. از سوى ديگر، مردم همدان، با صدور 
قطعنامه اى خواستار استعفاى نمايندگان خود در مجلس شوراى ملى 
شدند و اعالم داشــتند دو نماينده همدان در مجلس جز خالى كردن 
خزانه مملكت، هيــچ كارى نكرده اند و مردم رزن نيز همين تقاضا را 

تكرار كردند.
به دنبال آن، محمدحسين معينى قره گوزلو با نوشتن نامه اى به شرح ذيل 

به رياست مجلس شوراى ملى، استعفاى خود را اعالم كرد.
به دنبال اين اقدامات مردم، امام خمينى(ره) براى اداره كشور، مهندس 
مهدى بازرگان را در 15 بهمن 1357 مأمور تشكيل دولت موقت نمود 
و به طور عملى اداره امور كشــور را به دست گرفت. مردم همدان نيز 
ضمن اعالم حمايت گســترده از دولت موقت مهندس بازرگان، خود 
را بــراى پيروزى نهايى آماده نمودند، آنها با مقابله با تانك هايى كه از 
كرمانشــاه به سوى تهران در حركت بودند و با متوقف كردن آنها بار 
ديگر حماسه آفريدند و جاودانه شدند و دوباره پيروزى را به آغوش 

گرفتند.
ــران  ــى ته ــاى اعزام ــت  تانك ه ــدان از حرك ــردم هم ــرى م جلوگي
ــخنرانى هاى او  ــران و س ــه اي ــام ب ــا ورود ام ــالب ب ــروزى انق و پي
در بهشــت زهــرا و تشــكيل دولــت موقــت، ســير مبــارزات مــردم، 
شــكل گســترده ترى بــه خــود گرفــت و ديگــر بــر همــگان مســلم 
گرديــد كــه ســقوط رژيــم حتمــى اســت و بــوى خــوش پيــروزى 

فضــاى جامعــه را عطرآگيــن نمــوده بــود. 
در چنين شــرايطى، مردم همدان، با وجود فشارهاى رژيم و برقرارى 
حكومت نظامى در شهر، مرتب در راهپيمايى ها و تظاهرات عليه رژيم 
شركت فعالى داشــتند و براى پيروزى نهايى لحظه شمارى مى كردند. 
آنها به رهبرى آيت ا... مدنى و عالمى دامغانى، كنترل شهر را در دست 
گرفته، در ســتادى كه آيت ا... مدنى تشكيل داده بود، بر همه اوضاع 

نظارت داشتند. 
از سوى آيت ا... مدنى، گروهى كه حاج جواد نوريان نيز عضو آن بود، 
مأمور شــدند كه افراد بازارى را، كه به دليل تعطيلى بازار و همچنين 
مردم ديگرى كه در تنگناى مالى بودند، شناسايى شده و به آنها كمك 

كنند. 
از طــرف ديگر، هر گونه خبرى از تهران، مردم را به هيجان مى آورد. 
به طورى كه به محض شنيدن خبر، اعالم برقرارى حكومت نظامى در 
تهــران و خبر حمله افراد گارد شاهنشــاهى به همافران و هنرآموزان 
نيروى هوايــى در پادگان فرخ آبــاد، در همدان تظاهــرات عظيم و 
توفنده اى شروع شــد. كه به صورت پراكنده تا بامداد روز 22 بهمن 

به طول انجاميد. 
ــاره  ايــن تظاهــرات پــس از چنــد ســاعت، از ســاعت 9 صبــح دوب
آغــاز شــد و مــردم بــا ســر دادن شــعارهايى همچــون «برادر شــهيدم 
ــه  ــر ال ال ــب»، «اهللا اكب ــن اهللا و فتح قري ــارك» «نصــر م ــهادتت مب ش
ــا راه  ــق اســت»، «تنه ــد خل ــواب ض ــل ج ــه، مسلس اال اهللا»، «گلول
ســعادت، ايمــان، جهــاد، شــهادت» «مــزدور آمريكايــى اخــراج بايــد 
گــردد»، «اتحــاد اتحــاد ضــرورت انقــالب»، «حــزب فقط حــزب اهللا، 
رهبــر فقــط روح ا...» ، «تــا دفــع هــر ســتمگر، نهضــت ادامــه دارد، 
ــارد»، «مــا پيــروز قرآنيــم  ــه ب حتــى اگــر شــب و روز بــر مــا گلول
ــرآن،  ــدا، ق ــى، خ ــعار مل ــن اســت ش ــم»، «اي ــلطنت نمى خواهي س

خمينــى» تــا ســاعت ده بــه تظاهــرات خــود ادامــه دادنــد.
عالوه بر اين، مردم همدان از حركت تيپ سه همدان كه قصد حركت 

به سوى تهران را داشت، جلوگيرى كردند.

آفتاب اقتصادى: ويروس كرونا صنعت خودروســازى جهان را فلج 
مى كند 

 چرخ ماشين ها با كرونا پنچر شد!!
آفتاب: در جست وجوى مديران براى روزهاى سخت 

 مديرى نيازه، كه  آچار فرانسه همه مشكالت باشه
همدان پيام: رونق ازدواج هاى معكوس

 سعى كن همين هم، نپره!!
اعتماد: گره كور گروه هاى تروريستى در سوريه 
 نگران نباش گفتيم براى گره ها كليد بسازن 

تجارت: چالش هاى عرضه مستقيم گوشت عشاير به بازار 
 براى حمل گوشتشون پهپاد بفرستيد

آفتاب: پيام رسان و جويشگر ملى رقيب مى طلبد
 پس صداى همونه كه تو تلگرام توپ زده؟؟! 
ايران: تالش براى نجات 2 كولبر گرفتار در كوالك

  اين هم از اشتغالزايى!!
بهار: رفتن يا نرفتن به جشنواره يك موضوع سياسى است نه فرهنگى 

 با چى رفتنشونم مهمه
همدان پيام: گردشگرى در زمستان همدان يخ زد

 الستيك براى سرسره، گير بياريد يخش باز مى شه!! 
ابرار اقتصادى: ممنوعيت پرواز ايرباس برجامى به اروپا

 برجام سوار هواپيما نمى شه پهباد دوست داره!!
همدان پيام: تيم  شهردارى همدان امروز در جهنم فوالد 

 خوش بين باشى جهنم هم بهشت مى شه
تجارت: طالق انگليس از اتحاديه اروپا رسمى شد 

 سهميه طالق كاهش يافته 
ايرنا: مدارگرد خورشيدى به زودى به فضا پرتاب مى شود

 سفارش سوغاتى بهش بديد
جوان: پكن: برخورد آمريكا با كرونا فاقد حسن نيت است 

 بيماريى كه  با حسن نيت خوب مى شه!!
ابتكار: اروپا منهاى بريتانيا 

 مگه جدول ضرب ياد نگرفتى با منها كار مى كنى؟

دندانپزشكان و پزشكان زنان 
بيشترين مقصران پزشكى

 از ابتداى فروردين تا پايان آبان سالجارى 4 هزار پرونده در نوبت 
اول مورد بررسى قرار گرفت كه از اين تعداد به ترتيب دندانپزشكى 

و زنان و زايمان در صدر پرونده هاى قصور پزشكى بودند.
مديركل كميســيون هاى سازمان پزشكى قانونى گفت: 4 هزار و يك 
پرونده قصور پزشكى در  8ماهه گذشته در نوبت اول مورد بررسى 
قرار گرفــت كه 5 هزار و 19 نفر در اين زمينــه درگير پرونده هاى 
قصور پزشكى بودند كه از اين تعداد 2 هزار و 230 نفر محكوم و 2

هزار و 89 نفر تبرئه شدند.
بابك سلحشــور در گفت وگو با ايرنا اضافه كــرد: از 5 هزار و 19

نفر، 662 نفر در رشــته دندانپزشكى دچار قصور پزشكى بودند كه 
از اين تعداد 429 نفر محكوم و 233 نفر تبرئه شــدند. همچنين در 
رشته زنان و زايمان 519 نفر دچار قصور پزشكى بودند كه 163 نفر 

محكوم و 365 نفر تبرئه شدند.
وى ادامه داد: پس از دندانپزشــكى، رشــته زنان و زايمان بيشترين 
پرونده قصور پزشــكى را بــه خود اختصاص داده، در اين رشــته 
پزشــكى، دو نفر شــامل مادر و كودك درگير هستند و به دنيا آمدن 
كودك و سالمتى او براى خانواده بسيار مهم است و شكايت بيشترى 
در اين زمينه انجام مى  شــود به همين دليل تعداد افراد درگير در اين 

نوع قصور پزشكى نسبت به ساير رشته ها بيشتر است.
وى با بيان اينكه نخستين رشته در قصور پزشكى دندانپزشكى است، 
ادامه داد: رشته ســوم نيز جراحى عمومى است كه 447 نفر در اين 
خصوص در 8 ماه گذشته درگير بودند كه 206 نفر تبرئه و 241 نفر 

هم محكوم شدند.
سلحشــور افزود: كمترين قصورهاى پزشكى در اين بازه زمانى هر 
كدام با يك نفر شــاكى، شامل رشته هاى پزشكى هسته اى، طب كار 

و روماتولوژى بوده است.
وى اعالم كرد: از ابتداى فروردين تا پايان آبان ســالجارى 166 نفر 
درگير قصور پزشــكى در رشــته جراحى زيبايى بودند كه 106 نفر 

تبرئه و 60 نفر هم محكوم شدند.
ــث  ــيون ها در بح ــزارى كميس ــد برگ ــور، رون ــه سلحش ــه گفت ب
قصــور بــا دســتور مقــام قضايــى شــروع مى  شــود و بــا رســيدگى 
ــتان  ــان در اس ــى كادر درم ــور احتمال ــوص قص ــده در خص پرون

ــود. ــى مى ش ــه بررس مربوط
وى ادامــه داد: در نوبــت اول رســيدگى، كميســيون 3 نفــره تشــكيل 
جلســه مى  دهــد و ســپس در صــورت اعتــراض بــه نتيجــه 
ــد،  ــدا مى  توان ــى، اســتان مب ــا درخواســت مقــام قضاي كميســيون ب
برگــزارى كميســيون نوبــت دوم در اســتان همجــوار آن اســتان را 

ــا تعــداد نفــرات بيشــتر درخواســت كنــد. ب
مديركل كميســيون هاى سازمان پزشــكى قانونى گفت: پرونده هاى 
پزشــكى قانونى فقط مربوط به قصور نيست و گاهى هم مربوط به 
معاينات پزشــكى قانونى، تعيين علت فوت و معاينات روانپزشكى 
از جمله حجر، ســفاهت و جنون اســت و در صورت اعتراض به 
نظريــات فوق با صالح ديد مرجع قضايى قابل طرح در كميســيون 

مربوطه است.
سلحشور اعالم كرد: در پرونده هاى پزشكى مربوط به قصور ممكن 
است افراد درگير در يك پرونده، بيش از يك نفر باشد و الزاما تعداد 

پرونده ها با تعداد افراد بررسى شده يكى نيست.

 رئيس پژوهشگاه و مركز درمان نابارورى 
ابن ســينا، بر اهميت حفظ بارورى در افراد 

مبتال به سرطان تأكيد كرد.
به گزارش مهر، هشــتم تا پانزدهم بهمن 98 
هفته مبارزه با سرطان نامگذارى شده است. 
اگرچه ميــزان آگاهى عمومــى درباره اين 
بيمارى افزايش يافته و همچنين، روش هاى 
درمان آن پيشرفته تر و اثربخش تر شده است، 
اما به نظر مى رسد هنوز به جنبه اى از درمان 

سرطان به اندازه كافى توجه نشده است.
محمدرضــا صادقى جنين شــناس و رئيس 
پژوهشگاه و مركز درمان نابارورى ابن سينا، 
به ابعاد مختلف حفــظ بارورى در مبتاليان 
به ســرطان اشــاره كرد و گفت: خاستگاه 
روش هــاى حفظ بــارورى، تــالش براى 
افزايش كيفيت زندگى مبتاليان به ســرطان 

است.
وى افــزود: بــا پيشــرفت هاى حاصل در 
تشــخيص و درمــان ســرطان و افزايش 
شــمار نجات يافتگان از اين بيمارى، توجه 
پژوهشگران و متخصصان به راه هاى افزايش 
كيفيت زندگى اين گروه معطوف شد. يكى 
از مهم ترين اركان ارتقاى كيفيت زندگى اين 

افراد مسأله بارورى و فرزندآورى آنها است .
اين جنين شــناس با اشاره بر آثار درمان هاى 
ســرطان بر دســتگاه توليد مثلى مبتاليان، 
ادامه داد: متأسفانه روش هاى پرتودرمانى و 
شيمى درمانى موجب آسيب به سيستم توليد 
مثلى فرد مى شــوند و فرد مبتال پس از بهبود 

توان بارورى خود را از دست مى دهد.
وى افزود: با توجه به پيشــرفت ها در زمينه 
تشخيص و درمان سرطان، امروزه با بسيارى 
از افراد روبه رو هستيم كه توانسته اند درمان 
سرطان را با موفقيت پشت سر بگذارند، اما 
به دليل درمان هاى انجام شده توان فرزندآورى 

ندارند.
رئيــس مركز درمان نابارورى ابن ســينا، راه 
حل اين مشــكل را اســتفاده از روش هاى 
حفظ بارورى پيش از شــروع درمان دانست 
و توضيح داد: خوشبختانه امروزه روش هاى 
مؤثــرى براى حفــظ توان بــارورى وجود 
دارد كه مبتاليان مى توانند با اســتفاده از اين 
روش ها، به نوعى توان بارورى خود را براى 
آينده ذخيره كنند. فريز تخمك و اسپرم براى 
بزرگساالنى كه هنوز ازدواج نكرده اند و فريز 
جنين براى زوج هــا، روش هاى حفظ توان 

بارورى براى آينده  هستند.
صادقى افــزود: وقتى كه بروز ســرطان در 
فرد تشــخيص داده مى شــود، قطعاً با ترس 
و استرس همراه اســت. اما از سوى ديگر، 
افزايش اثربخشــى روش هاى درمانى، اميد 
بــه زندگى را نيز در مبتاليــان افزايش داده 
اســت. بنابراين، الزم اســت كه مبتاليان به 
دوران پس از بهبودى نيز توجه كنند و پيش 
از شروع درمان، از روش هاى حفظ بارورى 
اســتفاده كننــد. اين كار بايد بــا هماهنگى 
متخصص آنكولوژيست و متخصص بارورى 
انجام شــود و اگر زمان كافى براى استفاده 
از روش هــاى حفظ بارورى وجود داشــته 
باشد، آنكولوژيست بايد بيمار را براى حفظ 

بارورى به متخصصان مربوط ارجاع دهد.
درباره  آگاهى رســانى  اهميــت  بر  صادقى 
روش هاى حفظ بارورى تأكيد كرد و گفت: 
اگرچه «ســرطان» واژه اى ترسناك در ذهن 
عموم مردم اســت، اما آمارها نشان مى دهد 
كه بسيارى از مبتاليان با تشخيص و درمان 
به موقــع مى توانند به زندگــى عادى خود 
برگردند. بنابراين، الزم اســت كه جامعه از 
امكانات موجود براى افزايش كيفيت زندگى 

بهبوديافتــگان، از جملــه روش هاى حفظ 
بارورى آگاه شــود و خانواده هــا بدانند كه 
تشخيص ســرطان به معناى پايان يافتن همه 
چيز نيســت و به فكر فرداى بهبود خود يا 

عزيزان شان باشند.
مدير مركز درمان نابارورى ابن سينا در پايان 
لزوم تعامل متخصصان و درمان گران سرطان 
و متخصصان بارورى را يادآور شد و گفت: 
مهم تريــن گام در ايــن راه افزايش تعامل و 
ارتبــاط درمانگران ســرطان و متخصصان 
بارورى است . اگر متخصصان آنكولوژيست 
پس از تشخيص سرطان، بيماران را به موقع 
به مراكز درمان نابــارورى و حفظ بارورى 
معرفــى كنند و متخصصان بــارورى هم با 
هماهنگى درمان گران ســرطان و با در نظر 
داشتن محدوديت هاى زمانى، اقدامات الزم 
براى حفظ بارورى را انجام دهند، بار بزرگى 
از دوش مبتاليان به ســرطان و خانواده هاى 
ايشان برداشته مى شود. البته، ايجاد اين تعامل 
و همكارى مستلزم اقدامات كالن آموزشى از 
سوى مديران و سياست گذاران ارشد كشور 
در عرصه بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 

است.

اهميت حفظ بارورى در بيماران مبتال به سرطان

 ايــن روزها بــا پيش رو بــودن 2 تاريخ 
مهــم 22 بهمن و 2 اســفندماه كه آغاز يكى 
از مهم ترين انتخابات كشــور اســت شدت 
نظارت و تقويت نقش امنيتى نيروى انتظامى 
بيش از پيش در جامعه احســاس مى شود بر 
همين اساس است كه فرمانده نيروى انتظامى 
اســتان همدان معتقد اســت دشــمنان نظام 
اسالمى سعى دارند آن را كمرنگ نشان داده 
و يا با تبليغات سوء مانع از حضور مردم پاى 

صندوق هاى رأى شوند. 
روز گذشته سرداربخشــعلى كامرانى صالح 
در جمع خبرنــگاران حضور يافت تا ضمن 
گراميداشــت ايــام ا... دهه فجر به تشــريح 
عملكرد 10 ماهه نيروى انتظامى در اســتان 

بپردازد. 
وى با بيان اينكه جشــن انقالب ما، حضور 
باشكوه مردم در صحنه است كه سبب نقش 
بر آب شــدن نقشه هاى دشــمنان و افزايش 
عــزت و اقتدار جامعه اســالمى مى شــود، 
در پاســخ به ســؤال همدان  پيام براى اتخاذ 
تدابيــر امنيتى در اين بازه زمانى گفت: براى 
رويدادهــاى پيش رو تدابيــر الزم را اتخاذ 
كرده ايم اما نبايد ناديــده گرفت كه حفظ و 
تداوم انقالب اسالمى با قدرت مردم عجين 
شده اســت زيرا در غير اين صورت انقالب 
نمى توانســت در طول 40 ســال گذشته در 
برابــر هجمه ها و توطئه هاى دشــمنان دوام 

بياورد. 
وى با تأكيد بر اينكه رسانه ها نقش به سزايى 
در تنويــر افــكار عمومى و تبيين مســائل 
مختلف در جامعه دارنــد، گفت: آنهايى كه 
دل در گروه انقالب اسالمى دارند بايد بدانند 
دشمنان چه نقشــه هاى شومى را براى مردم 

كشيده است. 
كامرانــى صالــح بــا معرفى ســايت نما و 
درخواست از اهالى رسانه براى اطالع رسانى 
درباره اين ســامانه به مردم ابراز كرد: افراد 
مال باخته و يا كسانى كه اموالشان به سرقت 
رفتــه اســت مى توانند به جــاى مراجعه به 

آگاهى وارد اين سايت شده و با نشانى هايى 
كــه از مال خــود دارند در بخــش اقالم به 
ســرقت رفته به جســت وجو بپردازند و در 
صورت پيدا كردن آن به آگاهى مراجعه كنند. 
وى با تشريح عملكرد 10 ماهه اين نهاد از تماس 
830 نفر از استان همدان با سامانه 110 خبر داد 
و ابراز كرد: در اين بخش ما به افزايش 3 درصد 

كارهاى عملياتى روبه رو بوديم. 
وى بــا اعــالم اينكه در بخــش جرايم 99
هزار فقــره پرونده در بخش هــاى مختلف 
تشكيل شده اســت، افزود: با مشاركت مردم 
بيش از 5 هزار دوربين مداربســته در سطح 
اســتان نصب شده است كه كمك بسيارى به 

تأمين امنيت مى كند. 
فرمانده انتظامى اســتان همدان با اشــاره به 
آموزش 5 هزار نفر از ســرايداران و نگهبانان 
محلــى در اســتان، عنوان كرد: آگاه ســازى، 
اطالع رســانى و مشــاركت آحاد مــردم در 
بخش هاى مختلف، سبب كاهش آسيب ها در 
جامعه مى شــود، همان طور كه قانون گرايى و 
ترويج آن مشــاركت سبب افزايش امنيت در 

جامعه است. 
وى بــا بيــان اينكــه در بخش مبــارزه با 
موادمخدر هم در 10 ماهه نخســت امســال 
بيش از 5 تن موادمخدر كشف شــده است، 
ابراز كرد: اين حجم از كشــفيات بيشتر در 
عمليات پيش دســتانه و يا مشاركتى با ديگر 

استان ها به دست آمده است. 
كامرانى صالح از متالشى شــدن 76 باند تهيه 
و توزيــع موادمخدر، توقيف 84 دســتگاه 
خــودرو و بيــش از 6 هــزار مصرف كننده 
موادمخدر در اســتان خبــر داد و گفت: 3
هزار نفر هم توزيع كننده موادمخدر در سطح 
استان دستگير شده اند، همچنين افزايش 38
درصــدى ميزان رضايت مردم از حوزه 197
نســبت به مدت مشابه در سال گذشته مؤيد 

اين ادعا است. 
فرمانده انتظامى استان همدان بابيان اينكه در 
بخش آگاهى هم 36 باند مهم كه متشكل از 
300 سارق حرفه اى بودند متالشى شده است، 
گفت: خوشبختانه برخالف جرايم خرد، در 

بخش جرايم مهم افزايشى نداشته ايم. 

 وى بيان كــرد: در بخش مبارزه با قاچاق كاال 
هم 370 عمليات انجام شد كه به دستگيرى 3

هزار نفر، 207 ميليــارد تومان كاالى قاچاق و 
تشكيل 2 هزار و 900 پرونده انجاميد، همچنين 
در 10 ماهه نخست امسال هزار و 300 پرونده 
در بخش جرائم اينترنتى تشكيل شده و برابر آن 

270 نفر هم شناسايى و دستگير شدند. 
وى با تأكيد بر لزوم آموزش و آگاهى بخشى 
به آحــاد جامعه دربــاره ميــزان تصادفات 
رخ داده در اســتان هــم افــزود: در بخش 
درون شهرى نسبت به مدت مشابه 7 درصد 
كاهش تصادفات منجر به فوت داشتيم اما در 
بخش برون شــهرى تصادفات منجر به فوت 

12 درصد رشد داشته است. 
وى با اشــاره به آموزش 250 هــزار نفر از 
شــهروندان در بخش معاونــت اجتماعى و 
اقدامات پيشــگيرانه اظهار كــرد: در حوزه 
مشــاوره هم 5 هزار و 926 پرونده قضايى 
به مراكز مشــاوره ناجا ما ارجاع داده  شــده 
است كه 85 درصد از آنها به صلح و سازش 

انجاميد. 

فرمانده انتظامى استان در جمع خبرنگاران:

تدابير امنيتى انتخابات پيش بينى شده است
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دبير ستاد بزرگداشت دهه مبارك فجر اسدآباد: 
عملكرد ضعيف دستگاه ها 

در دهه فجر رسانه اى مى شود

 با توجه به ارزيابى كميته نظارت و ارزيابى ســتاد دهه فجر، كم 
كارى كارگروه ها و دســتگاه ها در اجراى برنامه هاى دهه فجر، پس 

از اين ايام، رسانه اى مى شود.
دبير ســتاد بزرگداشت دهه فجر شهرستان اســدآباد در مصاحبه با 
همدان پيام گفت: به دنبال انتقاد امام جمعه اسدآباد در جشن انقالب 
از كار كنــان كارخانــه آرد زرين كه مبنى برعدم حضور مســئوالن 
ادارات در برنامه هــاى فرهنگى مســاجد شهرســتان بــود به تمام 
دســتگاههاى ادارى شهرستان اعالن شده اســت  كه ادارات داراى 

عملكرد ضعيف رسانه اى مى شوند.
على جمور افزود:  مجريان و دســتگاههاى اجرايى پيشــنهاد دهند 
دربرنامه ها با دعوت از مســئوالن ادارات و احاد جامعه نســبت به 

برگزارى هرچه باشكوه برنامه  ها اقدام كنند.
جمورافزود:  با وجود عملكرد بســيار ضعيف بعضى از دستگاههاى 
فرهنگى در شهرستان و نظر به فعاليت كميته نظارت و ارزيابى ستاد 
دهــه مبارك فجر رصد فعاليت هــا و برنامه هاى كارگروه هاى كميته 

نظارت و ارزيابى، همه  فعاليت هاى ادارات را رصد مى كنند.
جمور افزود: در صورتى كه دســتگاهى در اجراى فعاليت هاى دهه 
فجر كم كارى كرده باشــد، اسامى ادارات كم كار در اختيار رسانه ها 

قرار مى گيرد.

114 پروژه در بهار افتتاح مى شود
 فرماندار شهرستان بهار در ديدار مديران دستگاه هاى اجرايى شهرستان بهار كه با امام 
جمعه اين شهرستان به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر در محل دفتر امام جمعه بهار 
انجام شد، گفت: در دهه فجر امسال 114 پروژه در بهار افتتاح و يا كلنگ زنى مى شود. 

در ايــن ديدار فرمانــدار بهار گفت: انقالب ما انفجار نور بــود و ما بايد قدردان انقالب 
اسالمى باشيم زيرا عزت امروز ملت به بركت انقالب اسالمى است و ارزش هاى انقالب 

اسالمى نبايد به فراموشى سپرده شود. 
احسان قنبرى افزود: خلوص در واليتمدارى، عبور از مشكالت، تقوى، خستگى ناپذيرى، 
روحيه ضد استكبارى، وفادارى به نظام بدون حساب كشى و توكل به خدا از ويژگى هاى 

مهم شخصيتى سردار سليمانى بود. 
احســان قنبرى با اشاره برنامه هاى دهه فجر گفت: در طول دهه فجر بيش از 300 عنوان 

برنامه فرهنگى، هنرى، مذهبى در سطح شهرستان بهار اجرايى خواهد شد. 
قنبرى اظهار داشت: دردهه مبارك فجر 28پروژه با اعتبارى بالغ بر 5 ميليارد 800 ميليون 

تومان در اين شهرستان كلنگ زنى مى شود. 
وى گفت: همچنين در دهه فجر امســال 86 پروژه بــا اعتبارى بالغ بر 58 ميليارد و 860 

ميليون تومان در شهرستان بهار به بهره بردارى مى رسد. 
قنبرى با اشــاره به همكارى همه جانبه ادارات با خبرنگاران افزود: براى اطالع رســانى و 
آگاهى بخشــى مردم از خدمات و عملكرد دولت، مديران ادارات نســبت به همكارى و 
تعامل با خبرنگاران شهرستان براى ويژه نامه و يا درج اخبار اقدامات الزم را انجام دهند. 

قنبرى با اشــاره به آمادگى شهرستان براى برگزارى انتخابات گفت: در بخش مركزى 50 
شعبه، در بخش اللجين 34 شعبه، در بخش صالح آباد 30 شعبه و در مجموع كل شهرستان 
114 شعب اخذ رأى وجود دارد و بيش از 2 هزار و 500 نفر در برگزارى انتخابات حضور 
خواهند داشــت. در ادامه امام جمعه بهار در اين جلسه گفت: انقالب اسالمى زمينه ساز 
ظهور امام زمان(عج) اســت.  حجت االسالم ارزنده ادامه داد: ما بايد قدردان اين انقالب 

باشيم زيرا انقالب اسالمى هديه الهى به ملت ايران اسالمى است. 
وى گفت: در انقالب اســالمى ابتدا انقالب درونى بين ملت ايجاد شــد و سپس انقالب 

اسالمى به رهبرى امام راحل و ملت ايران اسالمى به پيروزى رسيد. 
امام جمعه بهار تصريح كرد: در تمام زمينه ها نوآورى داشــته ايم و امروز جزء كشورهاى 

برتر دنيا در قدرت دفاعى هستيم. 

 همزمــان با دهه فجر در شهرســتان 
ماليــر 78 طرح با اعتبــارى بالغ بر 389
ميليارد تومان افتتاح و عمليات اجرايى آن 

آغاز مى شود. 
فرماندار مالير در نشست خبرى در جمع 
خبرنگاران گفت: اين طرح ها شــامل 61

طرح افتتاحى شــامل طرح هاى توليدى و 
اقتصادى با اعتبارى بالــغ بر 241 ميليارد 
تومان و كلنگ زنى17 طرح با 148 ميليارد 
تومان اســت. قدرت ا... ولدى با اشــاره 
به اينكه شهرســتان مالير در بخش هاى 
است،  بااليى  ظرفيت هاى  داراى  مختلف 
ادامه داد: اعتبارات خوبى در شهرســتان 
جذب شــد اميدواريم بتواند در توســعه 
شهرستان نقش به ســزايى را داشته باشد. 
مديران بايــد بتواننــد انتظــارات ما را 

صدرصد برآورده كنند. 
 مالير شهرى با 2 عنوان جهانى

وى ضمن تبريك جهانى شدن مبل و منبت 
مالير گفت: شهرستان مالير درحال حاضر 
2 نشان جهانى را در كارنامه خود دارد كه 
اين افتخارى بزرگ براى همه مردم است 
و مالير تنها شــهر در منطقه خاورميانه و 

كشور است كه 2 عنوان جهانى دارد. 
ولدى با بيان اينكه مهمترين امر در توسعه 
شهرستان براى جهانى شدن منبت اشتغال 
پايــدار و معيشــت مردم اســت، گفت: 
اميدواريم تا با فراهم شــدن زيرساخت ها 
بتوانيم از اين عنوان براى توسعه و معيشت 

مردم استفاده شود. 
وى در ادامه با اشاره به اينكه درحال حاضر 
شهرســتان مالير داراى 2 واحد دامپرورى 

گاودارى  ســومين  گفت:  اســت،  بزرگ 
شهرســتان هم با ســرمايه گذارى شركت 
شســتا در حال انجام اســت كه مصوبات 
آن گرفته شــده و تا پيش از ســال جديد 

كلنگ زنى مى شود. 
فرماندار مالير افــزود: در اين زمينه قرار 
اســت يك دامــدارى 6 هزار رأســى با 
سرمايه گذارى بالغ بر 400 ميليارد تومان و 
پيش بينى اشتغال 300 نفر ساخته شود كه 
با آن مالير قطب دام پرورى استان خواهد 
شد.  وى با بيان اينكه مكان يابى اين واحد 
دام پرورى انجام شــده است، گفت: يك 
زمين به ميــزان 80 هكتار هم براى آن در 

نظر گرفته شده است. 
ولدى در ادامه با اشــاره بــه اجراى «200

طــرح 200 روســتا» افزود: ايــن طرح با 

اســتقبال بســيار خوبى مواجه شــد و 3
دستگاه حمايتى كميته امداد به بنياد شهيد 
در اولويــت قرار گرفتند. وى ادامه داد: در 
برخى روستاها تعداد طرح ها بيش از يك 
مورد بود و تاكنون 536 طرح رسيده است، 
از زمــان اجرا 300 طــرح مجوز گرفته و 
تسهيالت هم در حال انجام براى طرح ها 
اســت.  فرماندار مالير با اشاره به جهانى 
شدن مالير در زمينه انگور و منبت گفت: 
بايد مالير از معبر گردشــگرى به مقصد 

گردشگرى تبديل شــود كه در اين زمينه 
كارهايى در حال انجام است. 

وى از اختصاص 2 ميليارد تومان از سوى 
اســتاندارى براى تكميل مصلى خبر داد و 
افــزود: 400 ميليارد تومان هم براى انجام 

برنامه هاى شهرستان اختصاص پيدا كرد. 
ولدى با اشاره به پيش رو بودن انتخابات از 
استقرار 199 شعبه اخذ رأى در شهرستان 
مالير خبــر داد و گفت: 3 هزار نفر هم به 
عنــوان عوامل اجرايى در شهرســتان كار 

برگزارى اين انتخابات را بر عهده دارند. 
وى افزود: در حوزه رفع مشكالت برق هم 
حدود 12 ميليارد تومان در نظر گرفته شده 
كه بســيارى از مشكالت و خاموشى هاى 

برق رفع شود. 
وى ايجاد قطار گردشگرى از مقصد تهران 
بــه مالير را از ديگر اقدامات برشــمرد و 
افــزود: در بحث طرح فراز و آبيارى نوين 
هم اقدامات خوبى براى ســند توسعه در 

دست انجام است. 

افتتاح و آغاز عمليات اجرايى 
78 طرح در مالير

آماده باش تمام 
تجهيزات و 
ماشين آالت برف روبي 
در شهر فامنين

 بــا توجه به پيش بيني هاي ســازمان 
هواشناســي مبنــي بــر بــارش برف، 
برنامه ريزي الزم انجام شــده تا اختاللي 

در شــرايط عادي زندگي شهروندان بر 
اثر ســرما هوا و يخبندان ايجاد نشود و 
ايمني وســايط نقليه و تردد در معابر و 
خيابان ها با كمترين آسيب و با سهولت 

انجام شود.
 با پيش بيني هاي انجام شــده و با استقرار 
تمام تجهيزات و ماشــين آالت برف روبي 
هيچ مشكلي در معابر اصلي و فرعي سطح  
شهر گزارش نشده و عمليات برف روبي با 

به كارگيري تمام تجهيزات و ماشين آالت 
برف روبي در حال انجام است. 

شــهردار فامنين با بيان اين مطلب گفت: 
نيروهاى شــهردارى با ماشين آالت شامل 
1 دســتگاه گريدر، 1 دستگاه بيل بكهو،1
دســتگاه لودر، 5 دســتگاه كمپرسي، 1
دستگاه خاور، 1دستگاه نيسان و 1 دستگاه 
ميني لــودر آماده خدمات رســانى در ايام 
بارندگى هستند.  اسماعيل سليمى افزود: 

شهردارى اقدامات ويژه اي براي گذراندن 
فصل ســرما در شــهر فامنين انجام داده 
است كه اين فعاليت ها به اقدامات پيش از 
بارش، حين بارش و پس از بارش تقسيم 

مى شود. 
نمــك  شــن،  جانمايــي  گفــت:  وى 
وماشين آالت برف روبي، تعيين مكان هاي 
برف هاي  فــوري  تخليه  براي  مناســب 
جمع آوري شــده، شناسايي نقاط بحراني 

مسيرهاي  اولويت بندي  برف روبي،  براى 
برف گير براى پاكســازى هــم از جمله 
اقداماتي است كه توسط ستاد برف روبي 

اين شهردارى انجام شده است.
شهردار فامنين در پايان ادامه داد: به منظور 
جلوگيري از آبگرفتگي و لغزندگي معابر، 
عمليات شن پاشــي آغاز شــده تا خللي 
در عبور و مرور شــهروندان درخيايان ها 

ايجاد نشود.

فرايندفرايند

ارتباط با ما:ارتباط با ما:
0813826443308138264433
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روى خط المپيك فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

كى روش هم دلتنگ تيم ملى شد
 «كارلوس كى روش» سرمربى پيشين تيم ملى فوتبال ايران يك سال 
پس از ترك ايران در صفحه اينســتاگرام خود از لحظه هاى به يادماندنى 

حضورش در فوتبال ايران ياد كرد. 
سرمربى سابق تيم ملى فوتبال ايران اظهار كرد: خدمت در فوتبال ايران 
افتخار و امتيازى بزرگ بود. همه خاطره ها و لحظه هاى فوق العاده اى را 
كه با تيم ملى و طرفداران ايرانى فوتبال داشتم، براى هميشه در قلبم نگاه 
مى دارم. بهترين آرزوها را براى مردم ايران و آرزوى موفقيت و آرامش 

براى آن ها دارم. 
كى روش كه از فروردين 1390 تا بهمن ماه 1397 سرمربى تيم ملى ايران 
بود، در بين همه كسانى كه تا به امروز در تيم ملى به مربيگرى پرداخته اند، 

طوالنى ترين دوران را از آن خود كرده  است. 

دياباته به شهرآورد مى رسد
 ستاره اين روزهاى تيم فوتبال استقالل مشكلى براى همراهى تيمش 

در شهرآورد ندارد. 
شيخ دياباته ســتاره اين روزهاى تيم فوتبال استقالل در ديدار اين تيم 
برابر نفت مسجد ســليمان در هفته هجدهم ليگ برتر كه با برترى 2 بر 
يك آبى پوشــان همراه بود، مصدوم شــد و در دقيقه 20 از زمين بازى 

خارج شد. 
اين موضوع در آستانه شهرآورد موجب نگرانى استقاللى ها شد. 

در همين راستا فرهاد مجيدى در نشست خبرى پس از ديدار تيمش برابر 
نفت مســجد سليمان اعالم كرد كه اين بازيكن مشكلى براى همراهى 

تيمش در ديدار روز پنجشنبه مقابل پرسپوليس نخواهد داشت. 

شكست سنگين آ.اس رم مقابل ساسولو
 تيم فوتبال آ.اس رم در ديدار خارج از خانه مقابل ساسولو شكست 

سنگين 4 بر 2 را پذيرفت. 
در هفته بيست ودوم ليگ فوتبال باشــگاه هاى ايتاليا، ساسولو كه براى 
رهايى از جمع تيم هاى قعرنشــين تالش مى كند در خانه خود برابر رم 
قرار گرفت و به برترى تحسين  برانگيز 4 بر 2 دست يافت تا با 26 امتياز 

به رتبه سيزدهم جدول برسد. 

شكست شارلوا با رضايى و قلى زاده
 شارلوا كه در تركيب خود از 2 مهاجم ايرانى اش بهره مى برد مغلوب 

خنك شد. 
شارلوا شنبه شب در هفته بيست و چهارم ليگ يك بلژيك برابر خنك 

قرار گرفت و با يك گل از ميزبانش شكست خورد. 
على قلى زاده و كاوه رضايى در تركيب اصلى شــارلوا حضور داشتند. 
قلى زاده در دقيقه 62 تعويض شد اما رضايى تا پايان تيمش را همراهى 

كرد. 
شارلوا با 41 امتياز در جايگاه پنجم قرار دارد. 

گروه بندى كامل ليگ قهرمانان آسيا
 با صعود تيم هاى اســتقالل و شهرخودرو به مرحله گروهى عمال 

ايران با 4 نماينده در ليگ قهرمانان آسيا حضور خواهد داشت.
با برگزارى ديدار هاى مرحله دوم پلى آف ليگ قهرمانان آســيا تكليف 

گروه هاى 8 گانه ليگ قهرمانان آسيا مشخص شد. 
با صعود تيم هاى اســتقالل و شــهر خودرو، ايران 4 نماينده در مرحله 
گروهى خواهد داشــت. تيم هاى سپاهان و پرسپوليس هم پيش از اين 
حضورشــان در مرحله گروهى قطعى شــده بود. در منطقه غرب آسيا 
كشــور هاى عربستان و امارات هم 4 نماينده دارند و 2 تيم از قطر، يك 

تيم از عراق و يك تيم از ازبكستان در مرحله گروهى حضور دارند. 
گروه بندى ليگ قهرمانان آسيا 2020

:A گروه
الوحده امارات، الشرطه عراق، استقالل ايران و االهلى عربستان

:B گروه
الهالل عربستان، الشباب امارات، پاختاكور ازبكستان و شهرخودرو ايران

:C گروه
الدحيل قطر، التعاون عربستان، الشارجه امارات و پرسپوليس ايران

:D گروه
السد قطر، النصر عربستان، العين امارات و سپاهان ايران

مسابقات گروهى از 21 بهمن ماه آغاز مى شود. 

شجاع خليل زاده دربى را از دست داد
 مدافع ميانى پرســپوليس با دريافت اخطار در بازى با صنعت نفت 

آبادان، ديدار هفته آينده مقابل استقالل را از دست داد. 
شجاع خليل زاده كه پيش از ديدار مقابل نفت آبادان با دريافت 3 كارت 
زرد در آستانه محروميت قرار داشت، كه با دريافت كارت زرد در بازى 
با نفت آبادان 4 كارته شد وديدار اين هفته مقابل استقالل را از دست داد. 

 قضاوت حيدرى در AFC كاپ
 بيــژن حيــدرى داور بين المللى فوتبــال همــدان در رقابت هاى 

AFCكاپ قضاوت مى كند. 
از گروه H رقابت هاى AFCكاپ آسيا 2020 يك ديدار روز سه شنبه 

20 اسفندماه در سنگاپور برگزار مى شود. 
در اين ديدار تامپينز روورز سنگاپور ميزبان شان يونايتد مالزى است كه 
اين ديدار را بيژن حيدرى داور بين المللى استان همدان سوت خواهد زد 
و سعيد قاسمى و عليرضا ايلدورم به عنوان كمك وى را در امر قضاوت 

اين بازى يارى خواهند كرد. 

كرونا بازى هاى المپيك 2020 توكيو را 
تهديد مى كند!

 به دنبال شــيوع ويــروس كرونا در چين و كشــورهاى مختلف، 
شــايعات لغو بازى هاى المپيك توكيو در فضاى مجازى مطرح شده 

است. 
به گزارش فارس و به نقل از گاردين، با شيوع بيمارى مرگبار كرونا در 
شــرق آسيا به ويژه چين تقريبا تمامى مسابقاتى كه قرار بود به ميزبانى 
چين برگزار شود، لغو شد. حاال دامنه اين ماجرا به المپيك كشيده شده 
و برگــزار كنندگان بازى هاى المپيك 2020 توكيو مجبور شــده اند با 
شايعات لغو بازى ها به دليل شيوع ويروس كرونا در فاصله 6 ماه مانده 

به مسابقات مقابله كنند. 
عالوه بــر افزايش آمار مرگ ومير در چيــن، 17 نفر هم در ژاپن به اين 
ويروس مبتال شــده اند كه همين موضوع موجب شده تا شايعات لغو 
بازى هاى المپيك كه روزهاى 24 جوالى تا 9 اگوست برگزار مى شود، 

شنيده شود. 

فرصت كسب سهميه المپيك 
براى تنيس روى ميز

 تنيس روى ميز ايران كه هفته گذشــته فرصت كسب سهميه تيمى 
براى المپيك را از دست داد اميد زيادى دارد بتواند با استفاده از ديگر 

فرصت ها و در بخش انفرادى به اين مهم دست يابد. 
به گزارش مهر، نخســتين رويدادى كه پينگ پنگ بازان ايران با حضور 
در آن مى توانند خود را در آزمون كســب ســهميه المپيك قرار دهند، 
مسابقات تايلند است. در اين مسابقات نمايندگان 5 منطقه قاره با هم 

رقابت مى كنند تا از هر منطقه يك نفر راهى المپيك شود. 
مســابقات گزينشــى تايلند 18 تا 24 فروردين ماه در بانكوك برگزار 
مى شود. در پايان اين مسابقات و از هر منطقه يك نفر صاحب سهميه 
مى شــود و بدين ترتيب 5 سهميه آســيا براى المپيك توكيو مشخص 

مى شود. 
پينگ پنگ بازانى كه از حضور در ميادين مختلف نتوانســتند وروديه 
المپيك را بگيرند، مى توانند با ســفر به قطر و شــركت در مسابقات 
گزينشى اين كشور آخرين شــانس خود را براى دستيابى به اين مهم 
امتحان كنند. رقابت هاى انتخابى قطر 6 تا 9 خردادماه برگزار مى شود. 
انتخاب از طريق رنكينگ جهانى هم آخرين شيوه مورد تأييد فدراسيون 
جهانى تنيس روى ميز براى دســتيابى به سهميه المپيك است. بدين 
ترتيب اين شيوه پس از پايان مسابقات گزينشى در قاره ها و كشورهاى 
مختلف و با كنارگذاشــتن بازيكنان صاحب سهميه از رنكينگ مالك 
عمل قرار مى گيرد تا اين گونه تركيب 172 نفره پينگ پنگ بازان حاضر 

در بخش مردان و زنان بازى هاى المپيك توكيو كامل شود. 

حذف سهميه المپيك از مسابقات بدمينتون 
دهه فجر ايران

 با اعالم فدراسيون جهانى بدمينتون، رقابت هاى بدمينتون دهه فجر 
حكم سهميه المپيك نخواهد بود. 

به گزارش ســايت badzine، فدراسيون جهانى بدمينتون اعالم كرد 
امتيازهاى رقابت هاى بدمينتون دهه فجر در پروســه ســهميه كسب 
المپيك 2020 توكيو محاســبه نخواهد شد.  رقابت هاى دهه فجر قرار 
اســت به مدت 5 روز در شيراز برگزار شــود و براى نخستين بار در 
حداقل يك دهه گذشته اين رقابت ها نه در تهران بلكه در شيراز برگزار 
مى شود.  فدراسيون جهانى بدمينتون اعالم كرد امتيازهاى اين دوره از 
رقابت ها براى امتيازبندى و رنكينگ ورزشكاران محاسبه مى شود ولى 

براى رقابت هاى گزينشى المپيك محاسبه نخواهد شد. 
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پيشخوان
درخشش شناگران ماليرى در استان

ــار در  ــراى نخســتين ب ــر ب ــه شهرســتان مالي ــم شــناى رده پاي  تي
مســابقات ليــگ شــناى اســتان همــدان خــوش درخشــيد. 

ــر از  ــن خب ــالم اي ــا اع ــر ب ــتان مالي ــناى شهرس ــأت ش ــس هي رئي
حضــور قدرتمندانــه تيــم شــناى ايــن شهرســتان در مســابقات ليــگ 

ــر داد.  ــال ها خب ــس از س ــتان پ ــناى اس ش
شــبير روزبهانــى ضمــن گراميداشــت دهــه مبــارك فجــر اظهــار كــرد: 
تيــم شــناى شهرســتان ماليــر در بخــش آقايــان بــراى نخســتين بــار 

ــد و  ــان متعه ــاء و مربي ــئوالن، اعض ــاى مس ــالش و پيگيرى ه ــا ت ب
پرتــالش ايــن رشــته ورزشــى در چهــارم بهمن مــاه ســالجارى پــس 
از ســال ها در مســابقات ليــگ شــناى اســتان در رده هــاى ســنى پايــه 

شــركت كــرد. 
روزبهانــى در ادامــه صحبت هــاى خــود گفــت: ايــن تيــم بــه 
ــد و  ــر ش ــابقات حاض ــن مس ــد در اي ــجم و قدرتمن ــورت منس ص
توانســت بــا درايــت مربيــان و تــالش و همــت بى نظيــر ورزشــكاران 
ــل هم اســتانى هاى  ــن ليــگ خــوش بدرخشــد و در مقاب خــود در اي

ــد.  ــدام كن خــود عــرض ان

وى بــا اشــاره بــه تمرينــات ايــن تيــم گفــت: بــا توجــه بــه همــكارى 
مديريــت اســتخرهاى ســيفيه و بهارســتان ايــن شهرســتان و تــالش 
ــن  ــق اي ــل و دقي ــارت كام ــان تحــت پوشــش و نظ ــف مربي مضاع
ــوق انجــام مى شــود.  ــم در اســتخرهاى ف ــن تي ــات اي ــأت تمرين هي

رئيــس هيــأت شــناى شهرســتان ماليــر در پايــان صحبت هــاى خــود 
ــداوم  ــراى ت ــا ب ــت ت ــان خواس ــت اداره ورزش و جوان از سرپرس
تمرينــات و حضــور ايــن تيــم در مســابقات كشــورى از اســتخرهاى 
تختــى و ... بــراى ســانس هاى تمرينــى ايــن تيــم همــكارى كنــد و 

ــد.  ــام ده ــكان انج ــاعدت هاى الزم را در حــد ام مس

قضاوت داوران همدانى 
در كامياران

 داوران فوتبال اســتان امروز در ليگ 
دسته دوم كشور قضاوت خواهند كرد. 

هفته هفدهم رقابت هاى فوتبال دســته 
دوم باشــگاه هاى كشــور امروز دنبال 
مى شــود كه در يكى از ديدارها اتحاد 
آواالن كامياران ميزبان مس نوين كرمان 

است. 
فوتبال  فدراســيون  داوران  دپارتمــان 
قضاوت اين بازى را به داوران اســتان 
همــدان محول كرده اســت. اين ديدار 
امــروز در ورزشــگاه آزادى كامياران 
برگزار مى شــود و محمد مولوى داور 
خوب استان اين بازى را سوت خواهد 

زد. 
همچنين سيدنعمت ميرغفار و ابوالفضل 
بيات ديگر داوران اســتان در اين بازى 

مولوى را همراهى مى كنند. 

پيروزى مقتدرانه تيم 
هاكى بانوان استان

 تيم هاكى بانوان همدان ليگ هاكى 
بانوان كشور را با پيروزى آغاز كرد. 

در پــى برگزارى مســابقات ليگ برتر 
هاكــى بانوان كــه در اســتان مركزى 
شهرســتان اراك برگزار مى شــود؛ تيم 
هاكى همدان در روز نخست مسابقات؛ 
مقتدرانه عمل كرد و ابتدا به مصاف تيم 
كهگيلويه وبويراحمد رفت و اين تيم را 
با نتيجه 5 بر صفر شكست داد؛ و سپس 
در مقابل تيم قم حاضر شــد و توانست 
بــا نتيجه 14 بر صفر اين تيم را مغلوب 

خود كند. 

همايش دوچرخه سوارى 
عمومى در مهاجران

 همايش دوچرخه ســوارى عمومى 
تحت عنوان طرح ملى فجر تا نوروز در 

شهر مهاجران برگزار شد. 
همايش دوچرخه سوارى عمومى تحت 
عنوان طــرح ملى از فجر تــا نوروز با 
همــكارى اداره ورزش و جوانان بهار 

برگزار شد. 
در اين همايش كه بــا حضور بيش از 
30 دوچرخه سوار برگزار شد از طرف 
اداره ورزش و جوانان بهار به قيد قرعه 
به 5 نفر از شــركت كنندگان جوايزى 

اهدا شد. 

مسابقات تيراندازى 
با كمان در همدان

 مســابقات تيراندازى با كمان ويژه 
كاركنان حراست دســتگاه هاى اجرايى 

استان برگزار شد. 
به مناســبت دهه مبارك فجر مسابقات 
تيراندازى با كمان ويژه كاركنان حراست 
دستگاه هاى اجرايى در سايت تخصصى 
تير و كمان و با حضور مدير كل ورزش 
و جوانان با حضور 25 نفر برگزار شد. 
در پايان اين رقابت ها حضرتى، اردوئيان 
و مقتدر عناوين نخســت تا سوم را به 

خود اختصاص دادند. 

مسابقه دوستانه چيپ 
در دهه مبارك فجر 

 يك دوره مسابقه دوستانه چيپ در 
همدان برگزار شد. 

اين مسابقه با شركت تعداد قابل توجهى 
از بازيكنــان عالقه مند به رشــته گلف 
برگزار شد و در آن بازيكنان در فضايى 
با نشــاط و دوستانه در رده سنى آزاد با 

يكديگر رقابت كردند. 
اين مســابقه در محل پارك مدرس و 
به صورت انفرادى در 2 بخش بانوان 
و مردان انجام شــد كــه در پايان در 
بخش بانوان كيميا حســين زاده ، مريم 
باب الحوائجى و فاطمه طهراندوســت 
توانســتند به ترتيب عناوين نخست تا 

سوم را كسب كنند. 
ــد  ــردان، محم ــش م ــن در بخ همچني
آرش  و  خزايــى  صابــر  حســينى، 
ــوم  ــا س ــام نخســت ت ــه مق صــورى ب

ــد.  ــت يافتن دس

 هفته هفدهم رقابت هاى ليگ دســته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشور جام آزادگان امروز 
با انجام 8 بازى در شــهرهاى مختلف دنبال 

مى شود. 
در يكى از اين ديدارها تيم فوتبال پاس همدان 
در ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج ميزبان 

شهداى رزكان استان البرز است. 
تيم فوتبال پاس كه بــا 26 امتياز در رده دوم 
جــدول از مدعيان صعود به شــمار مى رود 
امروز در اين ديدار خانگى فقط به پيروزى و 
كسب 3 امتياز بازى فكر مى كند و براى آنكه 
همچنــان مدعى صعود باقى بماند محكوم به 
برد اســت. اين تيم به رغم مشكالت فراوانى 
كه دارد نتايج خوبى گرفته است و اگر متوليان 
اســتان اندكى به حمايت خود بيافزايند پاس 
مى تواند امسال به ليگ دسته يك صعود كند. 
پاس با احمد جمشيديان در نيم فصل نخست 
نتايج قابــل قبولى گرفت، پس از جدايى اين 
مربــى بومى هدايت پــاس را على قربانى به 
عهده گرفت و وى هم با ادامه راه جمشيديان 
همچنــان در روند نتيجه گيرى گام برمى دارد. 
وى نقاط ضعف و قوت شهداى رزكان كرج 
را به خوبى آناليز كــرده و بازيكنان جوانش 
را براى كســب يك نتيجه قابل قبول توجيه 

كرده است. 
پاس هفته گذشــته با ناداورى در كرمان تنها 
يك امتياز كســب كرد و امــروز مى خواهد 

ناكامى را جبران كند. 
بازيكنان پاس با دوندگى و تالش زياد، فوتبال 
قابل قبولى ارائه مى دهنــد و اين دوندگى و 
تالش حتى برخى ضعف هــاى تيمى را هم 
پوشــش داده و حاال اين تيم محبوب دل هاى 
هواداران همدانى اســت. امروز اين هواداران 
در مريانج يك بار ديگر با حمايت و تشويق 
خود، پــاس را بــه دوران طاليى خود پيش 

خواهند برد. 
پاس امروز سيدجمال معصومى كاپيتان خود 
را به دليل محروميت در اختيار ندارد اما ديگر 
بازيكنان با يك دلى بــه دنبال ارائه يك بازى 

جذاب و تماشاگرپسند خواهند بود. 
حريف امروز پاس نماينده اســتان البرز است 
كــه با 21 امتياز در رده هشــتم قرار دارد. هر 
چند ايــن تيم اميدى به صعود ندارد اما خطر 
سقوط را احساس مى كند و به همين دليل هر 
چــه در توان دارد در مقابل پاس ارائه خواهد 

اد. 
فاصلــه امتيازات خيلى نزديك به هم اســت 
و اين تيم با تيم انتهــاى جدول تنها 6 امتياز 
اختالف دارد و اين اســترس ســقوط را به 
شهداى رزكان كرج تلقين مى كند 2 تيم سردار 
بوكان و شهردارى ماهشهر سايه به سايه پاس 
حركت مى كنند و پاسى ها بايد هوشيار باشد 

تا از غافله عقب نمانند. 
كميته داوران فدراسيون فوتبال و وحيد زمانى 

يكى از داوران خوب ليگ برترى كشــور را 
مأمور قضاوت اين بازى كرده است و مجتبى 
ظاهرى و مهران رعشــه بابادى هم وى را در 

امر قضاوت يارى خواهند داد. 
اين ديدار ساعت 14 امروز در ورزشگاه شهيد 

حاجى بابايى مريانج برگزار مى شود. 
در ســاير ديدار هــاى امــروز تيــم چوكا 
صدرنشــين در خانه پذيــراى ملى حفارى 
اهواز است. 2 تيم مدعى شهردارى ماهشهر 
و ايــران جوان بوشــهر در ماهشــهر با هم 
مالقات مى كنند. ايرانجوان كه با مشــكالت 
مالى دســت و پنجــه نرم مى كنــد در برابر 
شــاگردان مهدى پاشــازاده، روز سختى را 
پيش رو دارند. تيم سردار بوكان راهى اميديه 
مى شود تا با نفت اين شهر ديدار كند. 2 تيم 
مدعى نفت و گاز گچســاران و مس شــهر 
بابك در ورزشگاه شــهداى نفت گچساران 
با هم ديــدار مى كنند. تيــم انتهاى جدولى 
شــهردارى بندرعباس ميزان بعثت كرمانشاه 
خواهــد بود و در ورزشــگاه فجــر بم تيم 

شهردارى ميزبان شهداى بابلسر است. 
از گروه نخســت هم يك ديدار در كامياران 
برگزار مى شود كه آواالن اين شهر از تيم مس 
نوين كرمان پذيرايى خواهد كرد؛ اين ديدار را 
محمد مولوى، سيدنعمت ميرغفار و ابوالفضل 
بيات داوران اســتان همدان قضاوت خواهند 

كرد. 

درخشش شناگر همدانى در ليگ كشور
 مانى پاك صفات در روز نخســت ليگ شناى باشگاه هاى كشور در 

ماده 800 متر به آب زد. 
مرحله نخست هفدهمين دوره مسابقات شنا جام باشگاه هاى كشور در 

استخر قهرمانى آزادى تهران برگزار شد. 
مانى پاك صفات شناگر جوان همدانى با مربيگرى جمال جنانى در روز 
نخست در ليگ شناى باشگاه هاى كشــور در ماده 800 متر به آب زد. 
اين شناگر اســتان با ارتقا ركورد خود و ثبت ركورد 9:49:53 توانست 
در بخش انفرادى رده ســنى 13-14 سال سهميه مسابقات شنا امارات 

متحدعربى را از فدارسيون كسب نمايد. 

آغاز مسابقات كاراته نيروهاى مسلح 
در همدان 

ــه  ــه نيروهــاى مســلح ب  بيســت و هفتميــن دوره مســابقات كارات
ميزبانــى منطقــه پدافنــد هوايــى غــرب كشــور در كبودراهنــگ آغــاز 

شــد. 
 رئيس تربيت بدنى گروه پدافند هوايى همدان در اين باره به ايرنا گفت: 
در اين رقابت ها 4 تيم برتر ناجا، 3 تيم از سپاه، 4 تيم از ارتش، 2 تيم از 
سازمان قضايى نيروهاى مسلح و 2 تيم از وزارت دفاع نيروهاى مسلح 

حضور دارند. 
ا...كرم شــهگل اظهار كرد: در مجموع 200 كاراته كا در 2 حوزه كادر و 

وظيفه و در 2 بخش آزاد و كنترلى به مصاف هم مى روند. 
وى خاطرنشــان كــرد: مســابقات كاراتــه نيروهــاى مســلح كشــور بــه 
مــدت 2 روز بــه ميزبانــى ســالن انقــالب شهرســتان كبودراهنــگ بــه 
ــا همــكارى اداره  ميزبانــى منطقــه پدافنــد هوايــى غــرب كشــور و ب

ــان كبودراهنــگ در حــال برگــزارى اســت.  ورزش و جوان
سرمربى تيم كاراته ارتش يادآور شد: نفرات برتر اين رقابت ها در قالب 
تيم نيروهاى مسلح براى حضور در مسابقات سيزم (ارتش هاى جهان) 

به كشور روسيه اعزام خواهند شد. 

 بازگشت اســتان همدان به روزهاى اوج 
كشــتى در گروى وفاق و همدلى است و با 

سنگ اندازى هيچ تحولى ايجاد نمى شود. 
مربى تيم ملى كشــتى آزاد كشور با اعالم اين 
خبر به ايرنا گفت: عملكرد هيأت كشتى استان 
در دوره رياست حميدرضا يارى با روند روبه 
رشد همراه بوده و همه بايد به وى در به اوج 

رساندن كشتى اين استان كمك كنند. 
مسعود مصطفى جوكار اظهار كرد: بايد قبول 
كنيم كه كشتى اســتان از روزهاى اوج خود 
فاصله گرفته و بايد اين عقب افتادگى جبران 
شــود اما اگر وفاق و همدلى نباشد، اين مهم 

عملى نخواهد شد. 
وى افــزود: برخــى در اســتان خواســته يا 
ناخواسته مســائلى را مطرح مى كنند كه جز 
حواشى و تضعيف شــرايط روبه رشد فعلى 
نيست و بهتر است اين رويه ادامه پيدا نكند. 

نايب رئيس هيأت كشــتى اســتان با بيان 
اينكه عملكرد كشتى همدان مورد رضايت 
همگان اســت، گفت: انتقادهاى سازنده به 

طور قطع راهگشــاى هيأت كشتى است و 
بايد همســو با سياست هاى مديريت كشتى 

استان پيش رود. 
وى افــزود: به هــر حال كشــتى همدان در 
حساس ترين دوران خود قرار دارد و نيازمند 
تحوالت اساسى در بخش هاى مختلف است 

كه در اين بين همه بايد كمك كنند. 
نايب رئيس هيأت كشــتى استان خاطرنشان 

كرد: كشــتى در شهرســتان هاى مســتعد و 
نخبه پرور استان همدان با فعاليت گسترده در 
حال رســيدن به شرايط ايده آل است و همين 

روند با تالش مضاعف بايد ادامه يابد. 
وى تأكيد كرد: حاشيه سازى و تضعيف كشتى 
اســتان بدون ترديد مشكالت پيش رو را حل 
نمى كند و جايگاه كشتى را از وضعيت فعلى 

بدتر خواهد كرد. 

نتايج درخشان همدان 
در ليگ برترپومسه
 ليــگ برتــر پومســه بانوان با كســب 
مدال هاى رنگارنگ بانوان همدانى به پايان 

رسيد.
ليگ برتر پومســه بانوان جام ســتارگان با 
كســب مدال نقــره تيمى ســيده معصومه 

حســينى، فاطمه و عاطفه محمدعليزاده و 
كسب كاپ اخالق تيمى به پايان رسيد. 

در ضمن سيده معصومه حسينى هم توانست 
مدال برنز انفرادى را در اين مسابقات از آن 
خود كنــد. همچنين در هفته آخر ليگ برتر 
پومســه مردان بازيكنان همدانى شــاهكار 

كردند و بيشتر مدال ها را درو كردند. 
در هفتــه پايانى ليــگ برتر پومســه جام 

ســتارگان محمد مهدى كرمى در پومســه 
انفرادى طــال گرفت، بهراد حيدريان 2 برنز 
دريافت كرد، محمدامين گماريان يك برنز 
و يك نقره گرفت و امير ســام درخشنده به 

مدال برنز رسيد. 
الزم به ذكر است ســرمربى اين تيم مهدى 
صمديان تبار بود كه خود از قهرمانان پومسه 

استان كشور است. 

امروز در ليگ دسته دوم كشور 

پاس به دنبال هفتمين پيروزى فصل

مربى تيم ملى: 

با همدلى همدان به روزهاى اوج 
كشتى برمى گردد


