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شور انتخاباتى 
حلقه مفقوده انتخابات 

نباشد
1- اين روزها كه دلسوزان نظام، دغدغه 
انتخابات و مشــاركت حداكثرى مردم در 
انتخابات را دارند، بدخواهان، اخبار خوبى 
را از ايــران در ارتباط با انتخابات گزارش 
نمى دهند، البته اين موضوع جديدى نيست 
اما اين بار موضوع شــور انتخاباتى در ميان 
است و تحليل ها و اخبار رسانه هاى بيگانه 
نيز هرچند از شادى زودهنگام آنها حكايت 
دارد، به اين موضوع دامن زده است. شور 

انتخاباتى در اين دوره كمرنگ است...

انتخابات

5

خروج 25 كانديدا 
از گود انتخابات

 پــس از آخريــن مرحلــه بررســى 
دوره  يازدهمين  نامزدهــاى  صالحيــت 
انتخابات مجلس شــوراى اسالمى 183 
نفر از داوطلبان در اســتان همدان تأييد 
صالحيت شدند كه با انصراف 25 تن از 
نامزدها در چندروز گذشته، تعداد آنها به 
158 نفر كاهش يافته است. رئيس هيأت 
نظارت برانتخابات استان همدان گفت: با 
انصراف 25 تــن از نامزدها در چندروز 
گذشته، تعداد داوطلبان نمايندگى مجلس 
از 183 تن به 158 نفر در اســتان همدان 

كاهش يافته است.
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فيض الهى كانديداى حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ:

موتور اقتصاد بايد فعال شود
ريل گذارى اقتصاد متوازن بر ظرفيت هاى موجود باشد

نشست كارشناسى صفحه 6و 7

اولويت حميدرضا طبى مسرور

 ثبات رونق اقتصاد
                           اشتغال 

                           تسهيل ازدواج جوانان
■ كانديداى حوزه  انتخاباتى همدان و فامنين
■ توسعه گردشگرى ناجى اقتصاد همدان 

12

3

فوق العادهفوق العاده



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

سه شنبه  29 بهمن ماه 1398  شماره 3697

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

شور انتخاباتى 
حلقه مفقوده انتخابات نباشد

  1- اين روزها كه دلســوزان نظام، دغدغه انتخابات و مشــاركت 
حداكثرى مــردم در انتخابات را دارند، بدخواهــان، اخبار خوبى را 
از ايــران در ارتباط با انتخابات گــزارش نمى دهند، البته اين موضوع 
جديدى نيســت اما اين بار موضوع شــور انتخاباتى در ميان است و 
تحليل ها و اخبار رسانه هاى بيگانه نيز هرچند از شادى زودهنگام آنها 

حكايت دارد، به اين موضوع دامن زده است.
شــور انتخاباتى در اين دوره كمرنگ است، چندان كه راديويى بيگانه 
در شــيطنتى آشكار از پيش بينى مشــاركت 25 درصدى داوطلبان در 

انتخابات تهران خبر مى دهد.
2- فضاى انتخابات اين دوره اندكى متفاوت از دوره هاى گذشته است 
و تفاوت آن در ســخن گفتن از مشاركت نكردن در انتخابات توسط 

برخى مردم است.
مردم عمدتا به دليل محقق نشــدن وعده ها توسط افرادى كه از پيش 
با رأى آنها مســئوليت گرفته اند، ناراحت هستند و احساس مى كنند، 
تغييرى كه مدنظر آنهاست براى تسريع در توسعه با اعتماد به افرادى 
كه فقط وعده مى دهند و مجلســى كه در جايــگاه واقعى خود قرار 

ندارد، شدنى نيست.
3-  مردم از فســاد ها، گسترش آسيب هاى اجتماعى، سختى معيشت، 
بيكارى جوانان، كاهش ارزش پول ملى، تورم و بســيارى موارد ديگر 

گاليه دارند.
مردم از چپ و راســت و فسادهاى مكشوفه افراد تحت اين عناوين 
فاصله طبقاتــى، رانتخوارى ها، زمين خــوارى و همه چيزخوارى هاى 
برخى گاليه دارند و احســاس مى كنند كســى هم به اعتراضات آنها 

توجه نمى كند.
4-  پس از حوادث بنزينى و اقناع نشــدن مردم درباره تصميم گرفته 
شده و همچنين نحوه برخورد با معترضان، همه بر گفت وگو با مردم 
تأكيد داشتند اما اين گفت وگوها شكل نگرفت تا سؤتفاهم ها همچنان 
باقى بماند و بخشــى از گاليه هاى امروز ريشــه در اين سؤتفاهمات 

داشته باشد.
البته پــس از حماقت ترامپ و اقدام تروريســتى دولت آمريكا در به 
شهادت رســاندن سردار سليمانى و تشــييع بى نظير شهدا در ايران و 
عراق، وحدت باشكوه و مقتدرانه اى در كشور شكل گرفت اما از اين 

وحدت و شور حماسى مراقبت نشد.
5-  در اين دوره احزاب، دستگاه ها و دانشگاه ها نتوانستند براى ايجاد 
شور انتخاباتى اقدام مناسبى داشته باشند و شورى كه بايد از ناحيه اين 
نهادها وارد جامعه مى شد و نشاط اجتماعى را ايجاد مى كرد، وارد نشد.
در ايــن زمينه برخى احزاب به بهانه نداشــتن داوطلب براى حمايت 
و برخى دانشــجويان دانشگاه ها به دليل ســوءتفاهمات حل نشده و 
دستگاه هاى اجرايى به بهانه كمبود اعتبار نتوانستند تاكنون در افزايش 

نشاط اجتماعى مؤثر باشند.
6-  در اين ميان داوطلبان و رســانه ها وضعيــت قابل تأملى دارند و 
تاكنون تفاسير سختگيرانه ناظران و مجريان قانون امكان افزايش شور 

انتخاباتى را از آنها گرفته است.
قانــون بايد اجرا شــود و همه بر اجراى قانون، پيشــگيرى از ورود 
پول هاى كثيف در انتخابات و شفافيت مالى داوطلبان و رعايت ديگر 
موارد قانونى تأكيد دارند اما نوع تفســير قانون در همدان سختگيرانه 
بوده و اين نگاه دليلى در كمرنگ بودن شــور سياســى در انتخابات 

تاكنون شده است.
پيش از اين هم اشــاره شد كه مى شود برخى تخلفات خرد را همچون 
برخى استان ها براى تمامى داوطلبان ناديده گرفت يا رسانه ها را براى 
اقداماتى شــورآفرين كه قانونى هم مانع آن نيست با نگاه سختگيرانه 

محدود نكرد تا شور انتخاباتى افزايش يابد.
7-  هنوز تا انتخابات فرصتى 3 روزه باقى است و اين فرصتى طاليى 
براى ستاد انتخابات اســتان و ناظران بر اجراى قانون در استان است 
تا در گفت وگو با قشــرهاى گوناگون مردمى و اقناع همه كسانى كه 
در بحث مشاركت انفعال داشته يا از تحريم و مشاركت نكردن سخن 
مى گويند، شور انتخاباتى در استان و در نتيجه مشاركت در انتخابات 

را افزايش دهند.
رسانه ها و داوطلبان نيز براى افزايش شور انتخاباتى در استان و دعوت 
همگان به نقش آفرينى در جشــن انتخابات بايد بتوانند بدون ترس از 

اخطار و... اقدام كنند.
بــا تدابيرى صحيح و اصولى، شــور انتخاباتى و نشــاط اجتماعى با 
انتخاباتى سالم و مشاركتى حداكثرى همراه خواهد بود و نبايد اجازه 
داد كه شــور انتخاباتى حلقه مفقوده انتخابات شود كه در آن صورت 

همه زيان خواهيم كرد.

پتروشيمى هگمتانه تا بهار سال آينده افتتاح مى شود
تأمين آب پروژه از پساب فاضالب

 فرماندار شهرســتان همدان با بيان اينكه درحال حاضر از محل پســاب آب فاضالب 
شهر همدان آب منطقه اقتصادى جهان آباد، نيروگاه شهيدمفتح و پتروشيمى هگمتانه تأمين 

مى شود، گفت: پتروشيمى هگمتانه تا بهار سال آينده افتتاح مى شود.
حسين افشارى با اشاره به مقابله با حذف پاركينگ در شهر همدان اظهار كرد: در سال هاى 
گذشته مجوز براى ساخت برج هاى بدون پيش بينى فضاى پاركينگ اعطا مى شد كه مدتى 

است با اين موضوع سرسختانه مقابله مى شود.

وى افزود: يكى از ضرورت هاى مهم براى كالنشهر همدان كه بار خدمات رسانى چندين 
شــهر را بر دوش دارد عالوه بر حوزه كســب و كار، مدارس و دانشــگاه ها كه به 4 شهر 

اقمارى خدمات مى دهد، گسترش فضاى سبز و حفظ باغات است.
فرماندار شهرستان همدان گفت وگو با فارس از مقابله جدى با تغيير كاربرى فضاى سبز 
و باغات خبر داد و افزود: خوشبختانه در شهردارى اعتبار خوبى براى ايجاد پارك در نظر 
گرفته شــده است. وى گفت: البته امسال نيز پارك هاى خوبى در شهر همدان افتتاح شده 

كه در نهايت با جديت به دنبال افزايش سرانه فضاى سبز شهر هستيم.
افشــارى درباره آخرين وضعيت كشت ســبزيجات با آب فاضالب در سطح شهرستان 
گفت: با اقداماتى كه انجام شــده عمًال ديگر موضوعى بــه نام آبيارى با فاضالب وجود 

ندارد.
وى با بيان اينكه پيش از اين 19 هكتار از اراضى كشت سبزيجات با آب فاضالب آبيارى 
مى شد كه برخورد الزم با آنها صورت گرفت، اظهار كرد: براى اين اراضى به منظور آبيارى 

اصولى محصوالت چاه عميق ساخته شده است.
فرماندار شهرســتان همدان تأكيد كرد: درحال حاضر از محل پســاب آب فاضالب شهر 
همدان آب منطقه اقتصادى جهان آباد، نيروگاه شــهيدمفتح و پتروشــيمى هگمتانه تأمين 

مى شود ضمن اينكه تمام كريدور هاى فاضالب بسته شده است.
وى در پايان ســخنانش از بهره بردارى پتروشــيمى هگمتانه با حضور يك مقام عالى رتبه 

كشورى تا بهار سال آينده خبر داد.

بانك مسكن همدان  از استان هاى ديگر
پيشتاز تر است 

اعزام 4 اكيپ عملياتى برق استان همدان 
به مناطق برفى شمال كشور

 مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق اســتان همدان از اعزام 4
اكيپ عملياتى برق اســتان همدان به مناطق برفى شــمال كشور در 
راستاى همكارى و رفع مشكالت برق رسانى در اين مناطق خبر داد. 
به گزارش روابط عمومى شــركت توزيع نيروى برق استان همدان، 
محمدمهدى شهيدى اظهار كرد: در پى بارش برف سنگين در مناطق 
شــمالى كشور 4 اكيپ از شــركت توزيع نيروى برق استان همدان 

عازم اين مناطق شدند. 
وى افزود: 14 نفر نيروى انسانى به همراه 3 دستگاه خودرو 2 كابين 
كمك دار، يك دســتگاه جرثقيل 10 تن، يك دســتگاه خودرو باالبر 
15 مترى در قالب اين اكيپ عملياتى و در راســتاى همكارى و رفع 

مشكالت برق رسانى به استان گيالن اعزام شدند. 
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق اســتان همــدان با بيان اينكه 
درحال حاضر نيروهاى برق استان همدان در آن مناطق مستقر هستند، 
عنوان كرد: اين شــركت همچنين آمادگى اعــزام نيرو و تجهيزات 

بيشتر براى ارائه خدمات به هم وطنان شمال كشور را دارد. 

كاالهاى اساسى مردم همدان براى 
عيد نوروز تأمين شد

 كاالهاى اساســى شامل گوشت، شكر، برنج و روغن براى مردم 
اين استان تأمين شده و انبارها از اين اقالم مصرفى اشباع شده و هيچ 

كمبودى براى عيد نوروز نداريم. 
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در گفت وگو با ايرنا 
اظهار كرد: 10 هزار تن شكر براى توزيع در اسفندماه خريدارى شده 

و با نرخ مصوب در بين فروشگاه هاى استان توزيع مى شود. 
حميدرضا متين افزود: 5 هزار تن شكر هم اينك در انبارهاى استان 
موجود اســت.  وى از تأمين 100 تن گوشت قرمز منجمد هم خبر 
داد و گفت: اين ميزان در بين اقشار آسيب پذير از طريق كميته امداد 

و بهزيستى توزيع مى شود. 
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان خاطرنشــان كرد: 
درحال حاضر گوشــت منجمد با قيمــت 50 هزار تومان به صورت 

مستمر در اختيار مصرف كنندگان قرار مى گيرد. 
وى بــا بيان اينكه از نظر ذخيره برنــج و روغن نيز وضعيت خوبى 
داريم، گفت: انبارهاى اســتان از اين 2 قلم كاال اشــباع شده و مردم 

هيچ نگرانى براى خريد اقالم مورد نياز ايام نوروز نداشته باشند. 
بــه گفته متين 550 هزار ســيب و هزار و 300 تــن پرتقال از نوع 

مرغوب نيز براى عيد نوروز تأمين شده است. 

1- ابتــكارات تبليغاتــى كانديداهــا قابل تأمل اســت. گويا يكى از 
كانديداهاى اســتانى ديگر در يك نوآورى با حذف پوستر و تراكت 
نســبت به ايجاد ايســتگاه صلواتــى كبابخوران اقدام كرده اســت! 
گفتنى اســت از لخت شــدن در برف و وعده شــنا در طول و عرض 
درياچه تا افزايش يارانه تا يك ميليون تومان در ميان ابتكارات تبليغى 
داوطلبان استان هاى ديگر مشاهده شده است و در اين زمينه داوطلبان 

استان نمره كمترى دارند.
2- اصولگرايان ليست ديگرى ارائه كرده اند. گويا اين ليست با عنوان 
پويش مجلس عدالت خواه منتشــر شده است. گفتنى است اين ليست 
بدون سرليســت ائتالف اصولگرايان و داوطلبان جبهه پايدارى منتشر 

شده است.
3-  حزب نداى ايرانيان از انتشار ليست انتخاباتى منصرف شده است. 
گويا اين حزب اصالح طلب پس از انتشار 2 ليست توسط اصالح طلبان 
اين تصميم را گرفته بود. گفتنى است نداى ايرانيان پيش از اين درصدد 

انتشار ليست انتخاباتى حزبى بود.
4- شــهروندان همدانى انتخابات رياست فدراســيون فوتبال را هم 
به صورت جدى دنبال مى كنند. گويا ثبت نام شــهردار همدان در اين 
انتخابات دليل اين عالقه به انتخابات فوتبالى اســت. گفتنى است اين 
ثبت نام و واكنش شوراى شهر و احتماالت بعدى از مباحث انتخابات 

فوتبالى بين همدانى ها است.
5- خودرو يكى از داوطلبان همدانى خط خطى شــده و نيازمند رنگ 
شده است. گويا اين اتفاق در زمان شركت اين داوطلب در مناظره اى 
رخ داده است. گفتنى است طرفداران اين داوطلب، اين اقدام را تالفى 
حضور قوى وى در مناظره ازسوى طرفداران ديگر داوطلبان دانسته اند.

جـاده هاى 
همــدان 
لغـزنده اند
 ريزش برف تمامى جاده هاى برون شهرى 
اين استان را لغزنده كرده است بنابراين انتظار 
مى رود رانندگان با سرعت مطمئنه تردد كنند. 

جانشــين رئيس پليس راه اســتان همدان 
روز گذشــته در گفت وگو بــا ايرنا اظهار 
كرد: بارش خفيف برف تمامى مســيرهاى 
برون شهرى اين اســتان به ويژه گردنه ها را 

فرا گرفته است. 
غالمعلــى همايى افزود: بــا توجه به لغزنده 
بودن ســطح جاده از رانندگان انتظار مى رود 
با رعايت فاصله طولى و سرعت مطمئنه تردد 
كنند تا در صــورت ترمز نابهنگام خودروى 

جلويــى، آنها بتوانند وســيله نقليه را كنترل  
كرده و از بروز تصادف پيشگيرى كنند. 

جانشــين رئيس پليس راه استان همدان بيان 
كرد: در صورت نقص فنى خودرو بايد وسيله 
نقليه را در منتهى اليه ســمت راســت جاده 
متوقف و پارك كند، زيــرا احتمال انحراف 
به چپ ناگهانى خودروهاى عبورى به دليل 
لغزندگى سطح جاده و برخورد با خودروى 

متوقف شده در سطح آسفالت زياد است. 

همايى همچنين از رانندگان خواست هنگام 
مســاعد بودن شــرايط جوى چند نوبت به 
بســتن و باز كردن زنجير چرخ اقدام كرده تا 
در صورت نياز به استفاده از زنجير چرخ توان 

و مهارت بستن آن را داشته باشند. 
طرح زمســتانى پليس از 23 آذر امســال با 
حضور نيروهايى از پليس راه و راهور، هالل 
احمر، راهدارى و اورژانس همدان آغاز شده 

است. 

 منابع بانك مسكن همدان 20 هزار ميليارد 
تومان اما مصــارف آن 34 هزار ميليارد تومان 

است. 
 مدير شعب بانك مسكن استان همدان گفت: 
در 10 ماهه نخســت سال 98 نسبت مصارف 
اســتان به منابع آن 173 درصد بوده و عالوه 
بر 20 هزار ميليارد تومانى كه منابع اين استان 
بوده، 14 هزار ميليارد تومان نيز از اســتان هاى 
ديگر به همدان جذب و در قالب تسهيالت به 

متقاضيان همدانى پرداخت شده است. 
رسول مالمير افزود: جذب اين مقدار منابع به 
اســتان قطعاً به رونق اقتصادى و اشتغال شده 

منجر است. 
وى با اشــاره به اينكه اغلب مشــتريان بانك 
مســكن جزو دهك هاى وسط و پايين جامعه 
هســتند، گفت: در 10 ماهه نخست سالجارى 
13 هــزار و 815 فقــره در قالب 526 ميليارد 
تومان تســهيالت پرداخت شده كه اين نشان 
مى دهد با رشــد 153 درصــدى از نظر تعداد 
و 171 درصدى از نظر مبلغ نســبت به مدت 

مشابه سال گذشته مواجه بوده ايم. 
وى اظهار كــرد: تعداد 2 هزار و 373 فقره در 
قالب 133 ميليارد تومان تســهيالت پرداخت 
كرده ايم كه اين آمار نشــان مى دهد همدانى ها 

به خريد لوازم خانگى عالقه دارند. 
مالمير ســپس به آمار پرداخت تسهيالت در 
بخش هاى مختلف اشاره كرد و گفت: در 10
ماهه نخســت هزار و 809 فقره در قالب 143

ميلياد تومان تســهيالت مشاركت در ساخت، 

2 هزار و 182 فقره تســهيالت سهم الشــركه 
در قالــب 83 ميليارد تومــان، 4 هزار و 228
فقره تســهيالت تعمير به مقــدار 75 ميليارد 
تومان، هــزار و 215 فقره به مقدار 41 ميليارد 
تومان تســهيالت مرابحه، 3 هزار و 369 فقره 
تســهيالت ســيل زدگان به مقدار 85 ميليارد 
تومان، 748 فقره در قالب 23 ميليارد تومان وام 
ازدواج، 328 فقره تسهيالت بافت فرسوده به 
مقدار 15 ميليارد تومان و 154 فقره تسهيالت 
در قالب 5 ميليارد تومان توســط اين بانك به 
افراد تحت حمايت به متقاضيان پرداخت شده 

است. 
وى در توضيح تســهيالت خريد مسكن هم 
گفت: زوج ها مى توانند تا ســقف 160 مليون 
تومان از محل خريد اوراق با نرخ 18 درصد و 
40 ميليارد تومان تسهيالت جعاله تعميرات با 
نرخ 17/5 درصد دريافت كنند كه بازپرداخت 

آن 12 ساله است.  مالمير ادامه داد: تسهيالت 
از محــل خريد اوراق به هر يك از زوج ها 80

ميليون تومان پرداخت مى شود. 
طبق اعالم مالميــر، زوج ها براى خريد خانه 
درمجمــوع مى تواننــد 200 ميليــون تومان 
تسهيالت بگيرند كه اقساط وام 160 ميليونى، 
حــدود 2 ميليون و 600 هزار و تســهيالت 
40 ميليونــى، يــك ميليون تومان اســت كه 
بازپرداخت اقســاط وام جعاله پس از 5 سال 

آغاز مى شود. 
به گفته مالمير، با تغييراتى در شرايط پرداخت 
تسهيالت در سالجارى، متقاضيان حق انتخاب 
مساكنى كه تا 25 سال قدمت دارند را دارند. 
وى همچنين افزود: 40 ميليون تومان با نرخ 9
درصد نيز به بافت فرســوده تعلق مى گيرد كه 
به عالوه آن متقاضيان بــراى مبالغ باالتر براى 
بافت فرســوده مى توانند 20 ميليون تومان از 

محــل خريد اوراق با 16 درصد ســود و 20
مييون تومان نيز با نرخ 18 درصد دريافت كنند 

كه جمعاً 80 ميليون تومان مى شود. 
طبق گفته مدير شــعب بانك مســكن استان 
همدان، تسهيالت سازنده نيز در مجموع 120
ميليون تومان اســت كه 40 ميليون تومان آن 
9 درصــد، 40 ميليون ديگــر 16 درصد و 40

ميليون ديگر با نرخ 18 درصد است. 
وى درباره مطالعات اين بانك در اســتان نيز 
گفت: با 320 ميليارد تومان مطالبه از مشتريان 
از نظر مبلغى رتبه نخست را در بين بانك هاى 
استان داريم كه همچنان مالير و نهاوند در بين 
شهرستان هاى استان بيشترين بدهى را به اين 

بانك دارند. 
مالمير افزود: در بين بانك هاى اســتان، بانك 
مسكن بيشترين مقدار تسهيالت را به متقاضيان 

پرداخت كرده است. 
وى توضيح داد: تسهيالت پرداختى توسط اين 
بانك ُخرد هستند و بدهكار دانه درشت نداريم. 
مالمير گفت: در بين بانك هاى استان بيشترين 
پرداختى به ســيل زدگان توسط بانك مسكن 

انجام شده است. 
وى ادامه داد:  اين بانك با 262 پرســنل 10/2

درصد از پرسنل هاى بانكى و تعداد شعب آن 
نيز 10/9 درصد از شبكه بانكى عضو كميسيون 

هماهنگى استان را دربر مى گيرد. 
مدير شــعب بانك مســكن همدان در پايان 
ســخنانش گفت: همدان ششــمين اســتان 

گران قيمت در قيمت ملك است. 

تداوم بارش هاى زمستانى در همدان
 با فعاليت 2 سامانه بارشــى پى درپى ريزش پراكنده برف و بارش 

باران تا انتهاى هفته در همدان ادامه دارد.
كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان گفت:  بر اســاس بررســى 
نقشــه هاى ماهواره اى، آسمان بيشتر نقاط اســتان در 24 ساعت تمام 
ابرى، همراه با افزايش ابر، ريزش پراكنده برف و بارش خفيف باران و 

مه صبحگاهى پيش بينى مى شود.
محمدحســن باقرى شكيب در گفت وگو با ايرنا افزود: سامانه فعال در 
آسمان همدان ضعيف است و تاكنون بارش هاى پراكنده اى را در نقاط 

مختلف استان به ثبت رسانده است.
باقرى شــكيب بــا اشــاره بــه اينكــه از شــامگاه دوشــنبه فعاليــت ايــن 
ســامانه متوقــف مى شــود، ادامــه داد: از روز چهارشــنبه ســامانه دوم 
ــاران فعاليــت  ــا بــارش ب وارد اســتان مى شــود و تــا صبــح جمعــه ب

مى كنــد.
وى افزود: در 3 روز آينده تغييرات دمايى محسوس در استان نداريم و 
ممكن است در اين مدت دماى برخى از نقاط استان بين 2 تا 3 درجه 

سانتى گراد افزايش يابد.

اصالحيه :
 در گزارش منتشر شده در روزنامه روز گذشته با عنوان "تحول در 
همه حوزه ها" نام جمشيد قاسمى كانديداى حوزه انتخابيه همدان - 
فامنين به اشــتباه  از حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ منتشر شده بود 

كه بدين وسيله اصالح مى گردد.

سحريوسفى»
 «ابوالفضل ترك» جوانى كه در جريان نزاعى 
مرتكب قتل عمد شــده بود 2 بار پاى چوبه دار 
رفت اما ســرانجام با وساطت و رايزنى دستگاه 
قضايى، فرمانده نيروى انتظامى، مددكاران زندان 
و جمعى از خيران و بازاريان مالير توانســت با 
رأفــت و عطوفت خانواده اوليــاى دم در ازاى 

پرداخت مبلغى از طناب دار نجات يابد. 
ماجرا از اين جا آغاز مى شــود كــه ابوالفضل 
درحالى كه روزهاى پايانى ســربازى را سپرى 
مى كند و 15 روز بيشــتر از خدمت سربازيش 
باقى نمانده است براى اخذ گواهينامه رانندگى 
مرخصى مى گيرد و بــه خانه خود كه در يكى 
از روستاهاى مالير است بازمى گردد. خانواده اش 
مدت ها است با همســايه زمين زراعيشان سر 
زمين اختالف دارند اما از بد روزگار درســت 
در اين زمان نزاع بــاال مى گيرد و ابوالفضل كه 
18 سال بيشتر ندارد و جوانى ناپخته و بى تجربه 
است به قضيه ورود مى كند تا اينكه كار به جايى 
مى رســد كه دعوا به اســلحه كشيده مى شود و 
ابوالفضل، صاحب زميــن را با ضرب گلوله به 
قتل مى رساند. ابوالفضل كه در آن زمان عصبانى 
بوده و كنترل بر رفتار و اعمال خود را از دست 
داده است پس از شليك گلوله به خود مى آيد و 
پشيمان و ســرافكنده به نيروى انتظامى خود را 

معرفى مى كند و روانه زندان مى شود. 
دنيا پيش چشــمان ابوالفضل تيره و تار مى شود 
زيرا مى داند طناب دار در انتظار اوست، روزهاى 
پشــيمانى ابوالفضل يكى پس از ديگرى پشت 
ميله هاى زندان ســپرى مى شود تا اينكه پس از 
6 سال تحمل روزهاى سخت و طوالنى حبس، 
حكم اجراى قصاص نفس او ابالغ و در معرض 

اجرا قرار مى گيرد. 
ساعت 4، 24 آذر ماه 98 فرا مى رسد و ابوالفضل 
را بــراى اجراى حكم قصاص پــاى چوبه دار 
مى برند، ابوالفضل همه چيز را تمام شده مى داند 
اما در اين لحظه معجزه زندگى او رقم مى خورد 
و دســتگاه قضايى، فرمانده نيــروى انتظامى، 

مددكاران زنــدان و جمعى از خيران و بازاريان 
مالير براى جلب رضايت خانواده اولياى دم كه 
پدر خود را در اين درگيرى از دســت داده اند، 
پادرميانى مى كنند؛ آنها نيز بنا به حقى كه قانون 
تعيين كرده رضايت از وى براى بخشــش او را 
منوط بــه پرداخت 3 ميليارد تومان تا تاريخ 22

دى ماه 98 مى كنند. 
از آنجايى كه خانواده ابوالفضل از پرداخت تمام 
مبلغ مذكور ناتوان بودنــد، اين بار خيران مالير 
براى نجات جان يك جوان و بازگردندان او به 

آغوش خانواده آستين همت را باال مى زنند. 
مسعود خوشــبين، امير تركاشوند و على محمد 
زندى كه در كارهاى خير و خداپسندانه پيش قدم 
هستند و نجات جان چندين زندانى محكوم به 
قصــاص نفس را در كارنامه خــود دارند براى 
رهايى ابوالفضل دوباره كمر همت مى بندند و با 
اطالع رسانى و جمع آورى كمك هاى خيران تمام 
توان خود را به كار مى بندند تا او را نجات دهند. 
آن ها معتقدند زندانى مســتحق نجات است كه 
زندان او را تنبه كرده اســت؛ به طــورى كه از 
كرده خود پشيمان باشد و پس از آزادى دوباره 

مرتكب جرم نمى شود.
 روزنامه همدان پيام نيز پيشتر براى انجام رسالت 
اطالع رســانى، گزارشى در اين باره تحت عنوان 
 اســتمداد جوان ماليرى بــراى نجات از مرگ  

منتشر كرد. 
خوشــبين ازكســبه مورد اعتمــاد و خوش نام 
مالير، دليل قدم گذاشــتن در اين مسير سخت 
و پراسترس را، جلب رضاى خدا و نجات يك 
انســان عنوان مى كند و به خبرنگار همدان پيام 
مى گويــد: كار ما معامله با خداســت و هرگز 
قصد مطرح كردن خود را نداريم اما مى خواهيم 
فرهنگ گذشت و بخشــش در جامعه نهادينه 

شود . 
وى سرچشــمه اين اقدام نيك را اين گونه بيان 
مى كند: پدرم «حاج ابوالقاسم» همراه با بزرگان 
ماليــر پرونده هاى قصاص نفــس متعددى را 
پيگيرى كردند و به نتيجه رســاندند من نيز از 

كودكى در جوار او اين درس را آموختم، اكنون 
كه پدرم كســالت دارد و نمى تواند در اين مسير 
ســخت قدم بردارد، تا حد توانم در اين راستا 
تالش مى كنم و گزارش ها را به پدرم مى رسانم . 
خوشــبين كه مورد وثوق مردم اســت و براى 
جمع آورى مبلغ مذكور از اعتبار و آبروى خود 
مايه گذاشته است، مى گويد: تا پرونده اى به نتيجه 
نرسد آرامش ندارم، اين مسائل به خانواده ام نيز 
انتقال مى يابد و فرزندم مدام مى پرسد " بابا زندان 

رفتى؟ امضاى نجات را گرفتى ؟  "
اين خيّر با بيان اينكه از فروردين ماه سالجارى 
داستان نجات ابوالفضل كليد خورد، مى افزايد: 
از مهر ماه كار شبانه روزى ما شروع شد، در 24
آذر ماه در شبى كه قرار بر اجراى حكم قصاص 
بود، مه غليظى جاده را پوشــانده بود و شرايط 
به گونه اى بود كه جــاده فرعى را گم كرديم، 4

بار مســير را اشتباه رفتيم تا اينكه مسير درست 
را يافتيم، در اين مدت استرس زيادى به ما وارد 
شد كه نكند حكم جارى شده باشد، در آن شب 
فرمانده نيروى انتظامى، دادستان، مددكاران زندان 
و جمعى از خيران و بازاريان براى وســاطت و 
پادرميانى و نجات جان ابوالفضل به زندان آمده 
بودند، اولياى دم گذشــت كردند اما خواســتار 
دريافت 3 ميليارد تومان تا تاريخ 22 دى ماه 98

بودند. 
به گفته وى چون تمام مبلغ جمع نشده بود زمان 
اجراى حكم چندين بار به تعويق مى افتد تا اينكه 
در سحرگاه 27 بهمن ماه براى بار دوم ابوالفضل 
را پاى چوبه دار مى برند اما در واپسين لحظات، 
مبلغ تكميل و به اولياى دم تحويل داده مى شود 

و ابوالفضل به زندگى برمى گردد . 
امير تركاشــوند ديگر خيرى كــه براى نجات 
زندانيــان محكوم به قصــاص تالش مى كند با 
بيان اينكه نجات جان يك انسان ارزشى بزرگ 
دارد، اظهار مى كند: شــرايط براى آنها در زندان 
به گونه اى است كه پشــيمان مى شوند و چون 
مى دانند قصاص مى شوند هر لحظه اش از هزاران 

مرگ بدتر است. 

وى با اشــاره بــه پرونده هايى كــه تاكنون به 
سرانجام رســانده اند، مى گويد: سختى هاى اين 
كار زياد اســت به اين دليل فقط يك پرونده را 
مى توانيم پيگيرى مى كنيم و تا زمانى كه به نتيجه 
نرسيده باشد پرونده ديگرى را شروع نمى كنيم، 
در حال حاضر يك پرونده ديگر داريم كه پس از 

نجات ابوالفضل، استارت آن را مى زنيم. 
فرمانده انتظامى مالير به همدان پيام گفت: طبق 
آيات و روايات، گذشت بهتر از انتقام است در 
گذشــت لذتى است كه در انتقام نيست، هدف 
اصلى ما ايجاد فرهنگ ايثار و گذشت در جامعه 

است . 
محمدباقر ســلگى با ابراز خوشحالى از اينكه 
ســرانجام پرونده قتل نفس به رضايت اولياى 
دم منجر شد، بر ضرورت آموزش مهارت هاى 
كنترل خشم و خوددارى از هرگونه تصميمى در 

هنگام بروز خشم تأكيد كرد. 
وى از محمــد بيات رئيس زنــدان، روزبهانى 
جانشــين رئيس زندان، مجموعه شوراى حل 
اختالف و مجموعه مددكارى زندان كه همكارى 
و مساعدت خوبى داشتند همچنين از دادستان 
و قاضى اجراى احكام كه نقش آفرينى بى بديلى 
داشتند و با به تعويق انداختن حكم مسبب نجات 

جان يك جوان شدند تشكر و قدردانى كرد. 
ســلگى در پايان همچنين از تيم و مجموعه اى 
پا به كار در مالير متشــكل از مسعود خوشبين، 
على محمد زندى و امير تركاشــوند كه به دنبال 
حل وفصل مشــكالت مردم هستند و خيران و 
نيكوكارانى كه براى اين اقدام خداپسندانه تالش 

كرده اند، نيز تشكر و قدردانى كرد. 
در آموزه هاى دينى ما گذشــت و بخشــش 
جايگاه وااليى دارد و خداوند در سوره مائده 
مى فرمايد: هركس نفسى را حيات بخشد مثل 
آن است كه همه مردم را حيات بخشيده است. 
رنگ بخشش در مالير بار ديگر حكم قصاص 
نفس را منتفــى كرد و ابوالفضل كه اكنون 24

ســال دارد فرصتى يافت تا فصل جديدى در 
زندگى خود آغاز كند. 

جوان ماليرى پس از 2 بار حكم قصاص از مرگ نجات يافت
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رأى اولى ها در سرنوشت كشور 
تأثيرگذار هستند

 حضور رأى اولى ها براى نخستين بار پاى صندوق هاى اخذ رأى، 
نقطه عطفى در زندگى آنان است.

فرماندار شهرســتان فامنين در جمع دانش آمــوزان رأى اولى ضمن 
دعوت اين دانش آموزان به حضــور در انتخابات گفت: رأى اولى ها 
مى توانند با حضور پرشــور خود و دعوت از خانواده خود در تعيين 

سرنوشت كشورشان مشاركت داشته باشند.
به گزارش روايط عمومى فرماندارى فامنين، سيد مجيد شماعى افزود: 
رأى اولى ها با انگيزه باال، ضمن ورود به عرصه اجتماعى و سياســى، 
سهم مهم و به سزايى در سرنوشت كشور دارند. وى با تأكيد بر اينكه 
انتخاباتى ســالم را در شهرستان برگزار خواهيم كرد، اظهار كرد: مردم 
بدانند مجريــان انتخابات طبق فرمايش مقــام معظم رهبرى (مدظله 
العالى) مبنى بر حق الناس بودن آرا و تأكيد رئيس جمهورى در زمينه 

حفاظت از صندوق ها و آراى مردم، عمل مى كنند .
شماعى يادآور شد تعداد 148 دانش آموز رأى اولى وجود دارد كه براى 

نخستين بار در انتخابات حضور خواهند داشت .

رويداد ملى استارتاپ تخصصى 
«نوآورى صنايع غذايى انگور و كشمش»

 سرپرســت پژوهشــكده انگور و كشمش دانشــگاه مالير از 
برگزارى رويداد ملى اســتارتاپ تخصصى «نوآورى صنايع غذايى 
انگور و كشــمش» در فروردين ماه ســال آينده خبر داد و گفت: 
اين رويداد علمى با همكارى شــركت شــهرك صنعتى اســتان 

مى شود.  انجام  همدان 
مجيد رســتمى در گفت وگو با ايســنا، افزود: رويداد ملى استارتاپ 
تخصصــى «نوآورى صنايع غذايى انگور و كشــمش» با هدف ايجاد 
كســب و كارهاى نو مبتنى بر دانش و تفكر ايرانى برگزار مى شــود 
و يكــى از اهداف اصلى اين رويداد حمايت از طرح هاى نوآورانه در 
صنايع غذايى وابسته به انگور و كشمش و تبديل ايده به ثروت است. 

فعاليت 147 شعبه اخذ رأى در نهاوند
 فرماندار نهاوند از آمادگى كامل براى برگزارى انتخاباتى باشكوه به ياد شهيد سليمانى 
خبر داد و گفت: تعداد 147 شعبه اخذ رأى در روز دوم اسفندماه در اين شهرستان فعاليت 

خواهند كرد. 
مراد ناصرى گفت: همه تمهيدات و برنامه ريزى هاى الزم براى برگزارى انتخاباتى سالم و 

پرشور در شهرستان نهاوند انجام شده است. 
وى اظهار كرد: دوره هاى آموزشــى براى عوامل اجرايى و نمايندگان فرماندار در شعب 
اخذ رأى برگزارشده و شرح وظايف و تقسيم بندى كارها انجام شده و انشاا... انتخابات به 

بهترين شكل برگزار شده است. 
فرماندار نهاوند با اشــاره به شور انتخاباتى در شهرســتان افزود: از زمان شروع تبليغات 
شورونشــاط انتخاباتى در شــهر و روســتاهاى نهاوند ايجادشده اســت و اين هيجان 

نشان دهنده آمادگى مردم نهاوند براى حضور پرشور در انتخابات است. 
ناصرى ادامه داد: مردم نهاوند در روز دوم اســفندماه به ياد شــهيد سليمانى در انتخابات 
حضورى حماسى خواهند داشت و بار ديگر دشمنان و بدخواهان انقالب اسالمى را نااميد 
مى كنند.  وى با بيان توطئه هاى دشــمنان براى حضور كم رنگ مردم در انتخابات گفت: 
چندين دهه است كه همه سعى دشمنان در برگزارى كمرنگ انتخابات است ولى به بركت 

حضور مردم در اين دوره نيز دشمنان مأيوس مى شوند. 

فرمانــدار نهاوند در بخش ديگرى از ســخنانش اظهار كرد: براى انتخابات امســال در 
شهرستان نهاوند 147 شعبه ثابت و سيار اخذ رأى تدارك ديده  شده است. 

وى ادامه داد: بيش از 3 هزار نفر از عوامل اجرايى، نظارت، بازرسى، انتظامى، تداركات و 
ساير عوامل در برگزارى انتخاباتى باشكوه و حماسى مشاركت مى كنند. 

ناصرى گفت: امســال در شهرستان نهاوند حدود 5 هزار رأى اولى داريم كه با رسيدن به 
سن قانونى مى توانند در تعيين سرنوشت خودشان مشاركت كنند. 

وى در پايان با دعوت از مردم براى شــركت در انتخابات اظهار كرد: مردم مؤمن و عزيز 
نهاوند در انتخابات روز دوم اسفندماه با حضور پرشور و حماسى خود برگ زرين ديگرى 

بر تاريخ پرافتخار مردم اين ديار ثبت مى كنند. 

اطالعيه

هيات بازرسى انتخابات شهرستان فامنين

ــات شهرســتان فامنيــن آمــاده دريافــت  هيــات بازرســى انتخاب
هرگونــه گــزارش تخلفــات و اخبــار انتخاباتــى در ســطح 

مى باشــد. شهرســتان 
تلفن ارتباط: 36824050- 36827012

تلفنكس:36824577

كارت دانشجويى رويا سلگى فرزند محمدعظيم به شماره ملى 
3950314857 رشته معمارى موسسه عمران و توسعه به شماره 
دانشجويى 9315281053 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

آگهى تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 

اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ هاى قيمتى استان همدان

كارت  همراه  با  تا  آيد  مى  عمل  به  دعوت  همدان  استان  قيمتى  سنگ هاى  و  نقره  جواهر،  طال،  صادركنندگان  و  توليدكنندگان  اتحاديه 
بازرگانى يا عضويت اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى همدان در مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده در روز پنجشنبه مورخ 

98/12/15 ساعت 10:00 صبح در محل سالن جلسات اتاق همدان برگزار مى گردد شركت نماييد.

دستورجلسه:
1-استماع گزارش عملكرد مالى و اجرايى هيأت مديره 

2-تصويب گزارش عملكرد اجرايى، مالى و ترازنامه منتهى به سال 
1397/12/29

3-استماع گزارش بازرس

4-انتخاب هيأت مديره اصلى و على البدل 
5- انتخاب بازرس اصلى و على البدل 

6- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 
7-تصويب مبلغ وروديه و حق عضويت ساليانه اعضاى 

8- ساير موارد 

تاريخ انتشار:1398/11/29

روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139860326009000120 مورخــه 98/4/15 هيــأت موضــوع قانــون 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 خيريــه شهرســتان همــدان داراى شناســه ملــى 14000188324 در ششــدانگ يكبــاب امامــزاده بــه 
مســاحت ســه هــزار و نــود و پنــج مترمربــع و شــش صــدم مترمربــع قســمتي از پــالك 99 اصلــي واقــع در بخــش پنــج همــدان اراضــي ماماهــان محــرز 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 اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در 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

سوابق ايثارگري 
ــل  ــه باط ــق علي ــرد ح ــاي نب ــور در جبهه ه 1- حض
بــه عنــوان رزمنــده بســيجي در 8 ســال دفــاع مقــدس

2- جانباز جنگ تحميلى
3- سالها اسارت در زندان هاي رژيم بعث عراق 

سوابق تحصيلي
- دكتــراى: مديريــت بازرگانــى- بازاريابى از دانشــگاه 

آزاد اســالمى واحــد شــهر قــدس (در مرحله رســاله)
ــش  ــي گراي ــت بازرگان ــد: مديري ــي ارش - كارشناس

بازاريابــي بين الملــل از دانشــگاه تهــران
- كارشناسي: مديريت بازرگاني از دانشگاه تهران

- ديپلم: اقتصاد اجتماعي از استان همدان

سوابق اجرايي
(وزارت  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  1-وزارت 

ســابق) بازرگانــى 
ــا  ــران 1395 ت ــرش اي ــى ف ــز مل ــام مرك 1-1 قائم مق

ــل ســال 97 اواي
ــرش  ــي ف ــز مل ــي مرك ــور بازارياب ــاون ام 2-1 مع

ايــران از ســال 1390 - 1395
3-1 معاون مركز ملي فرش ايران 1390-1389

4-1 مشــاور امــور اقتصــادي مركــز ملــي فــرش ايــران 
1390- تــا ســال 97

5-1 عضــو كميتــه علمى-فنــى طرح هــاى تحقيقاتــى 
(شــوراى پژوهشــى) فــرش دســتباف 
6-1 عضو كميته آمار وزارت بازرگاني

ــرش  ــي ف ــز مل ــهيالت مرك ــه تس ــو كميت 7-1 عض
ــران اي

8-1 رايــزن بازرگانــى داخلــي حــوزه خليــج فــارس 
در ســازمان توســعه تجــارت

2-وزارت امور اقتصادى و دارايي
2-1 ســازمان امــور مالياتــي (كارشــناس ارشــد امــور 

مالياتــي)
2-2 ســازمان ســرمايه گذاري و كمك هــاي اقتصــادي 
ــرمايه گذارى  ــاى س ــناس طرح ه ــران (كارش ــي اي و فن

خارجى)
در  ايثارگــران  فرهنگــي  و  آموزشــى  3-مســئول 

مديريــت)  (دانشــكده  تهــران  دانشــگاه 
 آثار و فعاليت هاى علمي

ــردى  ــرى: طراحــى مــدل راهب ــوان رســاله دكت 1- عن
ــران ــتباف اي ــرش دس ــى ف ــى بين الملل بازارياب

ــي و  ــد: بررس ــى ارش ــنامه كارشناس ــوان دانش 2- عن
ــتقرار  ــري و اس ــاني در به كارگي ــع انس ــايي موان شناس
حــوزه  در   (MIS) مديريــت  اطالعــات  سيســتم 

ــي ــادي و داراي ــور اقتص ــتادي وزارت ام س
ــرآورد توابــع تقاضــاى  ــه علمــى پژوهشــى: ب 3- مقال

ــاپ) ــه چ ــجى (در مرحل ــاى نس ــى كفپوش ه داخل
ــران  ــگاه اي ــه علمــى تخصصــى: بررســى جاي 4- مقال
گــروه  در  غيرنســجى  و  نســجى  كفپوش هــاى  در 

ــب ــورهاى منتخ كش
5- مقالــه علمــي تخصصــى: راهكارهــاي رفــع موانــع 
موجــود در اســتقرار سيســتم اطالعاتــي مديريــت 

ــى ــادى و داراي ــور اقتص (MIS ) در وزارت ام
و  بررســى  پژوهشــى:  علمــى  مقالــه   -6
اولويت بنــدى عوامــل مؤثــر در شــيوه هاى نفــوذ 
بــه بازارهــاى هــدف صادراتــى (مــورد مطالــه 

دســتباف) فــرش 
7- مقالــه علمــى تخصصــى: رابطــه مديريــت كار آمــد 

فــرش دســتباف و اشــتغالزايى در اقتصــاد مقاومتــى.

فيض الهى  كانديداى حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ:

موتور اقتصاد بايد فعال شود
مشخصات فردي

نام: مجتبي
نام خانوادگي: فيض اللهي

متولد: 1348
شماره همراه: 0912-2388095 

mojtaba.feyz@gmail.com  :آدرس پست الكترونيكي
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بازخوانى حرف هاى شهرام ناظرى در آستانه
 70 سالگى

بعضى ها نمى دانند 
موسيقى به چه دردى مى خورد

 شهرام ناظرى خواننده بزرگ موسيقى ايرانى امروز 70 ساله شد. 
ناظرى در سال هاى پس از انقالب بسيارى از مهم ترين آثار موسيقايى 
را اجرا كرده اســت و به همين دليل يكــى از بزرگ ترين خوانندگان 
در قيد حيات تاريخ ايران اســت. از اتفاقات مهم چند ســال گذشته 

موســيقى ايران مشكالتى است كه چند بار در كنسرت هاى او اتفاق 
افتاده است، از لغو كنسرت ها تا بر هم زدن اجرا. يكى از اين اتفاقات 
برهم زدن كنسرت در شهر تفت بود. ناظرى در گفت وگويى با فرارو، 
نكات جالبى درباره اين موضوع بيان كرده است: «وقتى انسان به هر 
دليلى به موضوعى اعتقاد و ايمان دارد و به عنوان يك هنرمند مى دانى 
كارى كه  دارى انجام مى دهى كار درستى است و مى تواند تأثير مثبت 
روى جوانان و جامعه بگذارد و به اين ترتيب گامى در جهت ارتقاى 
فرهنگ جامعه برداشــته مى شــود. همين باور، نيرو و ايمان انسان و 
هنرمند را قوى مى سازد كه در مقابل جريانات مخالف بايستد. البته در 

جريان اين اتفاقى كه رخ داد آنهايى كه مخالف بودند وقتى از نزديك 
مى آمدند و با آنها صحبت مى شد مى ديدم آدم هاى خوبى هستند ولى 
نسبت به موسيقى شناخت ندارند و نمى دانستند واقعاً موسيقى به چه 
دردى مى خورد؛ فكر مى كردند موسيقى براى عيش و عشرت و لهو و 
لعب است و جامعه را غيراخالقى مى سازد در حالى كه منشأ بسيارى 
از مســائل غيراخالقى فقر و بى ســوادى و جهل اســت. با اين حال 
نمى توان انتظار داشت كه همه داراى يك درك فرهنگى باشند به ويژه 
كه اينجا تضادها خيلى زياد است و بخش زيادى از آن هم از ناآشنايى 

با فرهنگ و موسيقى نشأت مى گيرد.»

واكنش روزبه بمانى به انتقادها از آهنگ جديدش
چرا ترانه اجتماعى كمرنگ شده؟

 انتشار آهنگ «من باهاش كار دارم 
واكنش هاى  بمانى»  از «روزبه  اينروزا» 
زيادى در فضــاى مجازى بر انگيخته 
اســت. اين آهنگ با ترانــه اى از خود 
روزبه بمانى است كه راهى متفاوت از 
بسيارى ديگر ازترانه هاى ايرانى را در 
پيش گرفتــه و همين موضوع موجب 
انتقاد بســيارى از هــواداران و اهالى 

موسيقى شده است. «من باهاش كار دارم اينروزا» درد و دل هايى است 
از زجرهاى فردى كه در زندگى تحمل كرده و حاال به همه كسانى كه 
در زندگى از آن ها كينه بــه دل دارد، وعده انتقام مى دهد. روزبه بمانى 
در واكنشــى به نقدها بر اين آهنگ مطلبى را در فضاى مجازى منتشر 
كرده است: «در طول حدود اين 20 سال ترانه نوشتنم، بهترين ترانه هاى 
خودم و همكارانم با اختالف در حوزه ترانه اجتماعى بوده اســت. البته 
ترانه هايى هم اجرا نشده كه اكثرا تا هميشه در دفترهايمان باقى خواهد 
ماند زيرا تقاضايى براى اجرايشان وجود نداشته است. هميشه براى من 
سؤال بوده كه در طول اين ســال ها چرا جز چند دوست خواننده من 
هيچ كسى در اين موسيقى هيچ دغدغه اجتماعى نداشته و ندارد كه آن را 
در قالب ترانه اى مطرح كند. آن هم در جامعه ما با معضالت گوناگون 
كه در  ســاليان طوالنى پشت سر گذاشته يا با آن مواجه است. زيرا اگر 
كار ما موســيقى است كه اين دغدغه مندى بايد در آثارمان نمايان باشد 
نه در پست هايمان. اين قبول كه برخورد مميزى در آثار اجتماعى بسيار 
سخت گيرانه است ولى مى دانيم كه اين دليل اصلى فقدان آثار اجتماعى 
در موسيقى ما نيست و مشكل اصلى را بيشتر بايد در بى تفاوتى آشكار 
به شرايط جامعه جست وجو كرد. ما به شدت به شادى احتياج داريم و 
شادخواندن در هر شرايط اين جامعه كارى آزاردهنده است. ترانه «من 
باهاش كار دارم اينروزا» فارغ از قوت و ضعف هايش نمونه آشكارى از 
ناگوارى هايى است كه بر بسيارى از ما گذشته است. خواندن ترانه هايى 

از اين دست بخش بزرگى از وسوسه من براى خواندن بوده و هست.»

ارسال بيش از 400 اثر به جايزه ادبى 
همدان

 ارســال بيش از 400 اثر به دبيرخانه بيست و چهارمين جايزه ادبى 
همدان.

مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان همدان در مراسم اختتاميه 
بيست وچهارمين جايزه ادبى اســتان كه در شهرستان فامنين برگزار 
شد، اظهار كرد: فرهنگ در تقســيم بندى نيازهاى انسان به نيازهاى 

معنوى مربوط مى شود.
احمدرضا احســانى افزود: براى دستيابى به توسعه در هر منطقه نياز 
به توجه به مؤلفه هاى فرهنگى و هنرى اســت. اگر بخواهيم اســتان 
همدان در حوزه هاى مختلف شاهد توســعه و پيشرفت باشد، بايد 
براى شاخص هاى فرهنگى و هنرى برنامه ريزى مناسب داشته باشيم.
وى با تأكيد بر اينكه همه شهرســتان هاى استان با همه ويژگى هاى 
خاص خود و خرده فرهنگ هــا، ظرفيت  هاى فرهنگى و هنرى قابل 
توجهى دارد، خاطرنشــان كــرد: براى احصاى اين شــاخص ها به 

همكارى مسئوالن و فرمانداران شهرستان ها نياز داريم.
احســانى با تأكيد بر اينكه هدف ما توجه به رويكرد عدالت محورى 
است، تصريح كرد: بر اين اســاس از مركز استان تمركززدايى شده 
و برگزارى برنامه هاى فرهنگى و هنرى به شهرســتان ها واگذار شده 

است.
به گــزارش روابــط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
اســتان همدان، وى با بيان اينكه در اين راستا جايزه ادبى استان در 
شهرستان فامنين برگزار مى شود، گفت: در اين دوره بيش از 400 اثر 
به دبيرخانه جشنواره ارسال شد و 33 اثر در بخش هاى مختلف مورد 

تجليل قرار گرفتند.
احســانى با تأكيد بر اهميت برگزارى جايزه ادبى، خاطرنشان كرد: 
زبان و ادبيات فارســى داراى فرهنگ و غناى قابل توجهى است و 
به عنوان يكى از مؤلفه هاى شــاخص اين سرزمين، در جهان شناخته 

مى شود.

انتشار كتابى تازه از سيد مهدى شجاعى
روايتى از سالم بر وحى

 تازه ترين اثر داستانى سيدمهدى شجاعى براى مخاطبان نوجوان با 
عنوان «سالم بر وحى» روانه بازار كتاب شد .اين اثر داستانى برگرفته 
از روايتى داســتانى درباره پيامبر و خاندانش اســت كه منشأ ظهور 
آياتى از قرآن مجيد مى شــود. استان به ماجراى بيمارى حسنين(ع) 
و نظر حضرت على(ع) و حضرت فاطمه(س) و حســنين(ع) براى 
بهبــودى باز مى گردد. اين خانــواده 3 روز روزه دارى مى كنند و در 
پايان هر روز مختصر افطار خود را نيز به مســكينى مى بخشــند و 
پس از روز سوم به ديدار پيامبر(ص) نائل مى شوند و جبرئيل امين از 
جانب پروردگار بر آنها نازل شده و آياتى از جانب خداوند بر پيامبر 
نازل مى شــود كه در آن، اين جمع «خوبان روزگار» معرفى مى شوند 
و وعده حفاظت آنها از آســيب و جايگاه رفيع آنها در بهشت به آنها 

يادآورى مى شود.
به گزارش مهر، شجاعى در اين اثر داستانى خود با شناخت دقيق و 
درست از مخاطب روايت، با بيانى ساده و روان و استفاده از تصاوير 
روايى و جمالت مألوف براى گروه ســنى هدف، اين واقعه تاريخى 
را بازآفرينى مى كند و مخاطبش را مقابل قصه اى لطيف و آســمانى 

قرار مى دهد.
اين اثر با تصويرگرى هايى ويژه از فرهاد جمشــيدى نيز همراه شده 
است. وى داراى مدرك درجه يك هنرى است و تصويرگرى بيش از 
400 عنــوان كتاب و حضــور در بيش از 20 نمايشــگاه گروهى و 

انفرادى را در كارنامه كارى خود دارد.
جمشيدى با اين باور كه تصويرگرى مستند تاريخى، بيش از هر چيز 
به اشــراف و تسلط فرامتنى نياز دارد، با مطالعه ابزار، پوشش و بناها 
در دوره تاريخــى روايت اين كتاب، به تصويرگرى بســيار زيبايى 
درباره اين كتاب نائل شــده اســت كه آميزه اى از تخيل و پاى بندى 
به تاريخ اســت. كتاب نيستان اين اثر را با جلد سخت و قيمت هزار 

تومان منتشر كرده است.

 به نظر مى رســد موسيقى اســتان دوران 
«فراز» خود را سپرى مى كند. چند روز پيش 
2كنسرت برگزار شــد و شب هاى موسيقى 
هگمتانه هم تا 20 روز ديگر آغاز مى شــود. 
اين ها همه در پِس فرودى است كه چند ماه 
موســيقى استان تجربه كرد. گويى سرنوشت 
موســيقى همدان را با همين فراز و فرودها 
گره زده اند. مدتى كنسرت ها پربار مى شود و 
مسئوالن دم از موسيقى مى زنند و مدت ديگر 
چراغ، بى هيچ توضيح مشــخصى، خاموش 
مى شــود تا جرقه اى ديگر. وضعيت «فرود» 
كنســرت هاى همدان تا جايى پيش رفت كه 
در آذرمــاه رئيس انجمن موســيقى همدان 
به بهانه ســكوت ســنگين اجراى كنسرت 
و موســيقى در همــدان در دفتــر روزنامه 
همدان پيــام حضور پيدا كــرد و در اين باره 

موارد متعددى را به زبان آورد.
علــى آقامحمــدى گفــت: «روال ســخت 
دريافت مجوز و به طول انجاميده شدن اعالم 
موافقت با برگزاركنندگان كنســرت در كنار 
عرصــه تنگى كه براى متوليان كنســرت در 
بخش خصوصى ايجاد مى شــود يكى پس از 
ديگرى موجب مى شــود كنسرت گذاران هم 
از رايزنى در همدان دلســرد شوند. سؤال ما 
اين اســت متولى صدور مجوز و كنسل شدن 
كنسرت ها در همدان واقعا كدام ارگان است؟ 
چرا اجراى كنســرت فقط در همدان تعطيل 
است؟ براساس شــواهد موجود از انعكاس 
اخبار برگزارى كنسرت ها، اين روزها همدان 
تنها شهرى اســت كه اجراى كنسرت در آن 

تعطيل است.»
 آغاز دوران فراز

جرقــه، اين بار برگزارى كنســرت «عليرضا 
شــادمانى» بود. براى خواننده اى همدانى كه 
چند ســالى است به طور حرفه اى كار مى كند 
اما، راه رســيدن به كنسرت آسان نبود. پاييز 
امسال براى نخستين بار اعالم شد كه كنسرت 
شــادمانى و گروه آماداى در همدان برگزار 
خواهد شد. خبر مسرت بخش بود چون يك 
همشهرى مى توانســت از شرايطى كه براى 
خواننده هــاى پايتخت نشــين خيلى راحت 
فراهم است نيز اســتفاده كند. اما موضوع به 
همين جا ختم نشــد و از اواسط پاييز تا 25
بهمن ماه، چند مرتبه اى كنســرت لغو شــد. 
دليل لغو كنســرت ها البته شــهر و شــرايط 
حاكــم بر آن بود. شــادمانى و گروه آماداى 
در نهايت 25 بهمن در مجتمع ابن سينا روى 
سن رفتند. آهنگســاز و تنظيم كننده آثارى كه 
در اين كنسرت اجرا شد و همچنين نوازنده 
كيبورد على فضلى بود. آهنگساز، تنظيم كننده 
و نوازنده پيانوى بخشــى ديگــر از آثار را 
هم ســياوش مهدى پژوه برعهده داشــت و 
گيتاريســت هاى گــروه راميــن محمدى و 
كيارش صفرى بودند. عارف اصغرى در اين 

كنســرت گيتار الكتريك زد و نوازنده ويولن 
مهران سپيددســت بود. ترومپت و سازهاى 
كوبــه اى را راميــن منوچهــرى نواخت و 
نوازنده گيتار باس امير صفايى بود. همچنين 
محمدعلى رجبى نوازندگــى درام و محمد 
عابدى نوازندگى فلوت را در كنسرت گروه 
آماداى بر عهده داشــتند. هنرمندانى همدانى 
كه تالش هايشان موفقيت آميز بود و آثارشان 

به گوش مخاطب رسيد.
 اسفند، بهار موسيقى همدان

برگزارى بيست ودومين جشنواره موسيقى 
استان همدان با عنوان «شب هاى موسيقى 
هگمتانه» در اواسط اسفندماه دومين اتفاق 
موسيقايى خوب استان در چند ماه گذشته 

است. 
ايــن رويداد هنــرى كــه در بخش هاى 
ايرانى،  اصيــل  موســيقى  گروه نــوازى 
كالســيك،  موســيقى  گروه نــوازى 
گروه نوازى موســيقى مقامى و تلفيقى و 
خواهد  اجرا  پاپ  موســيقى  گروه نوازى 
داشت، با هدف ارتقاى گروه هاى موسيقى 
بومى و آشــنايى دوســت داران موسيقى 
و شــعر ناب از 12 تا 15 اســفند برگزار 

مى شود.
فراخوان اين جشــنواره چنــد روز پيش 
منتشر شــد و از همه هنرمندان همدانى 
دعوت كرد كه در جشنواره شركت كنند. 
سال گذشــته براى نخســتين بار بود كه 
«شب هاى موســيقى هگمتانه» در همدان 
برگزار شــد. اين جشــنواره در حقيقت 
بيست و يكمين جشــنواره موسيقى استان 
بود كه همزمان با سى وچهارمين جشنواره 
سراســرى موســيقى فجــر، در قالــب 
«شب هاى موســيقى هگمتانه» در مجتمع 
فرهنگى هنرى بوعلى ســينا برگزار شد. 

پيش از آن جشنواره موســيقى فجر به شكل 
سنتى در استان برگزار مى  شد. آخرين اجراى 
جشنواره موسيقى فجر در همدان (سال 96) 
باكيفيــت پايين آثار برگزار شــد تا جايى كه 

واكنش هيأت داوران را هم در پى داشت.
برگــزارى شــب هاى موســيقى هگمتانــه 
درحقيقت ايــده اى بود براى بهبود وضعيت 
موســيقى اســتان. ايده اى كه سال گذشته با 

استقبال اهالى موسيقى اســتان همراه بود و 
امسال براى دومين بار برگزار مى  شود. به نظر 
مى رســد برگزارى اين جشنواره «فرازترين» 
بخش موسيقى اســتان در يك سال گذشته 
باشــد. اما آيا تاريخ باز هم تكرار مى شــود 
و كنســرت ها در همدان پــس از پايان اين 
روزهاى خوب، باز هم چند ماهى به محاق 

خواهد رفت؟

از برگزارى كنسرت عليرضا شادمانى تا جشنواره شب هاى موسيقى هگمتانه

روزهاى خوب موسيقى همدان 
تا كجا ادامه خواهد داشت؟

 ميــزان فــروش فيلــم ســينمايى 
«مطرب» از فيلم «هزارپــا» عبور كرد تا 
سينماى ايران  تاريخ  فيلم  پرفروش ترين 

لقب بگيرد.

بر اســاس آمار و اطالعات ارائه شده در 
سامانه فروش سينماى ايران، فيلم مطرب 
مصطفى  كارگردانى  و  تهيه كنندگــى  به 
كيايــى با عبور از فيلــم «هزارپا»، عنوان 

سيتماى ايران  تاريخ  فيلم  پرفروش ترين 
را از آن خود كرد.

پيش از ايــن، فيلم «هزارپا» به كارگردانى 
ابوالحســن داوودى و بــازى بازيگرانى 
همچون رضا عطاران، جواد عزتى، سارا 
بهرامى، مهران احمدى و اميرمهدى ژوله 
كه در سال 1397 اكران شد با 38ميليارد 
و 48 ميليــون تومان، پرفروش ترين فيلم 
ســينماى ايران بود كه ايــن رقم امروز 
توسط فيلم مطرب شكسته شد. مطرب 

تاكنون بيــش از 40 ميليارد تومان فروش 
داشته است.

به گــزارش خبرآنالين، مطرب در در روز 
نخســت اكران خود با 700 ميليون تومان 
فروش ركورد نخســتين روز فروش را كه 
بــا 580 مليون تومان پيش از اين در اختيار 
فيلم «ما همه باهم هستيم» بود نيز شكست.

آخرين ســاخه مصطفى كيايى كه خود 
نيــز نگارش فيلمنامه آن را بر عهده دارد 
داستان يك خواننده كوچه بازارى پيش از 
انقالب به نام ابراهيم خوش لحن (پرويز 
پرستويى) اســت. او در آستانه مشهور 
شدن و انتشار نخستين آلبومش با وقوع 
انقالب 1357 همچون ساير خوانندگان 
اين طيف از صحنه كنار مى رود. ابراهيم 
خوش لحن كه به اندازه كافى از شهرت 
و اقبال نيز برخوردار نبــوده، نمى تواند 
خواننده لس آنجلسى شود و در نهايت به 
مى شود.  تبديل  عروسى  مراسم  خواننده 
سال ها بعد در حالى كه پسر جوانش فواد 
با روياى خوانندگى در آمريكا به خارج 
از كشــور مهاجرت كرده، ابراهيم هم با 
كمك دخترش زيبا (الناز شاكر دوست) 
فرصت حضور در خارج از كشور و ادامه 

كار خوانندگى را پيدا مى كند.

فيلم مصطفى كيايى، پرفروش ترين فيلم تاريخ 
سينماى ايران

مطرب تاريخى شد

نظرسنجى از مردم در وضع قوانين
 ايرانپور با بيان اينكه مردم بايد پس از انتخابات هم در سرنوشت خويش سهيم باشند افزود: بايد در تنظيم و 
وضع قوانين نيز از همين كسانى كه از آنان راى گرفته شده  عالوه بر مطلع كردن مردم از آنان نظر سنجى و 

مشاوره گرفته شود.
وى در ادامه راهكار موثر در عملى ساختن اين ايده را استفاده از فناورى هاى جديد از قبيل فضاى مجازى 
عنوان كرد و  خاطر نشان كرد: بايد با  طراحى  برنامه ، بتوان امكان شركت مردم همدان و فامنين در نظر 
سنجى عمومى در رابطه با تصويب و رد طرح ها و لوايحى كه در مجلس بصورت علنى برگزار مى شود را 

فراهم آورد البته با رعايت مسائل امنيتى و احراز هويت شهروندان نيز بايد مالك باشد.
وى اظهار داشت :در انتها بصورت زنده از طريق همان تارنما يا برنامه مردم شاهد انعكاس خواسته و نظر خود 

در مجلس باشند.
بنابراين نماينده وظيفه ى خود ك امانتدارى و نمايندگى از جانب مردم هست را به جا آورده است

برخى از اهداف  در بعد از دريافت اعتبار نامه به صورت مختصر بدين شرح است:
1- ارتقا فرصت هاى شغلى از طريق ظرفيت هاى مغفول در استان نظير گردشگرى،محوريت ترانزيتى 

استان،سوغات و صنايع دستى،صادرات و كشاورزى
2- استفاده از جوانان،دانشجويان و دانشگاهيان در راستاى تشكيل گروه هاى فكرى در حل مشكالت 

اقتصادى و همچنين استفاده بيشتر از اين اقشار در مسائل صنعتى و بازار كسب و كار
3- بومى گزينى در انجام پروژه هاى استانى

4- ايجاد آرامش روانى و رفاه و توجه بيشتر به نشاط و پويايى جوانان
5- احياى ورزش همدان و حضور تيم هاى ورزشى همدان در ليگ برتر و ليگ هاى جهانى

6- حمايت جدى از محيط زيست و حقوق حيوانات

■ معرفى:  حامد ايرانپور
 ■ متولد 19تير68

■ به عنوان جوانترين كانديداى دوره 
يازدهم مجلس شوراى اسالمى حوزه 

همدان و فامنين 
■ داراى مدرك كارشناسى ارشد 

مديريت اجرايى از تهران بصورت 
مستقل پا به عرصه كارزار انتخابى 

گذاشته است
■ روى سخن ايشان بيشتر با جوانان و 

همه ى كسانى ست كه به دنبال تغييرى 
بزرگ در سيستم راى گيرى در صحن 

علنى مجلس هستند
■ شعار: شفافيت محض در عملكرد 

مجلس مى باشد.

نين وضع در ردم زز قوانينرس وضع در مردم از نظرسنجى

■ معر
■ متو
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تشكيل 38 پرونده تخلف انتخاباتى 
در همدان

38 پرونده در حوزه تخلفات انتخاباتى اســتان تشكيل و در حال 
بررسى است. 

دادســتان همدان با بيان اين مطلب اظهار كــرد: عمده تخلفات ثبت 
شــده مربوط به تبليغات غيرمجاز كانديدا در خارج از وقت تبليغات 

بوده است. 
حســن خانجانى در گفت و گو با فارس با اشــاره بــه اينكه در حال 
رســيدگى و در مراحل تحقيقات هســتيم، افزود: تــا پايان مراحل 

انتخابات بنابر قانون امكان احضار كانديدا وجود ندارد. 
دادســتان همدان تصريح كــرد: درحال حاضر جمــع آورى داليل و 
مستندات انجام مى شود، اما كانديداى متخلف پس از برگزارى انتخاب 

احضار خواهد شد. 

مشاركت در انتخابات مجلس يازدهم 
بهتر از سال هاى گذشته خواهد بود

 مشــاركت بيشتر در انتخابات موجب افزايش عزت ملى مى شود، 
احتماال در انتخابات مجلس يازدهم مشاركت مردم در انتخابات بيش 

از سال هاى گذشته خواهد بود. 
يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: نتايج انتخابات در ايران خيلى قابل پيش بينى نيســت، ولى آنچه 
با قاطعيت مى توان گفت اين اســت كه مجلس آينده از نظر تركيب با 

مجلس فعلى متفاوت خواهد بود. 
غالمعلى حدادعــادل در ادامه چنين ابراز عقيده كــرد: مردم چندان 
از مجلس فعلى راضى نيســتند؛ بنابراين تغييــر تركيب مجلس قابل 

پيش بينى است و از نظرسنجى ها هم همين مطلب استنباط مى شود. 
اين فعال سياسى اصولگرا با اشاره به انتقاد برخى اصالح طلبان نسبت 
به رد صالحيت هــا گفت: اصالح طلبان هميشــه از رد صالحيت ها 
مى نالند و هميشه هم در انتخابات ليست كامل مى دهند؛ بنابراين اين 

يك داستان تكرارى است. 

مردم در انتخابات مجلس حماسه اى ديگر را رقم مى زنند
 مــردم ما بار ديگر در آســتانه آزمونــى بزرگ قرار دارند و مى دانيــم كه اين بار نيز 

حماسه اى بزرگ و ماندگار را رقم مى زنند. 
فرمانده نيروى انتظامى استان همدان گفت: انقالب اسالمى ايران رسالتى بسيار بزرگ بود 
كه در سخت ترين شرايط به دست بنيان گذار كبير انقالب اسالمى محقق شد و امروز نيز 

مقام معظم رهبرى توانسته اند با تدابير حكيمانه اين مسير نورانى را ادمه دهند. 
بخشعلى كامرانى صالح در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به در پيش بودن انتخابات مجلس 
شوراى اســالمى افزود: امروز مردم ما بار ديگر در آســتانه آزمونى بزرگ قرار دارند و 

مى دانيم كه اين بار نيز حماسه اى بزرگ و ماندگار را رقم مى زنند. 

فرمانده نيروى انتظامى استان همدان با بيان اينكه متأسفانه در دوره كنونى مجلس بسيارى 
از نمايندگان نتوانســتند به خوبى به مردم ايران خدمت كنند، گفت: برخى مســئوالن و 
نمايندگان نيز در دوران مســئوليت خود تخلفاتى داشتند اما مردم ما اشتباهات آنها را به 

پاى نظام اسالمى نمى گذارند. 
وى با تأكيد بر اينكه نخبگان و خواص جامعه كه شــناخت خوبى از افراد و جناح هاى 
سياسى دارند بايد به تبيين مسائل و معرفى افراد اصلح بپردازند، بيان كرد: ما نيز به سهم 
خود در نيروى انتظامى تمام تالش خود را به كار بســته ايم و اعالم مى كنيم 5 هزار نفر 

نيروى انتظامى استان امنيت انتخابات و هزار و 278 صندوق رأى را تأمين مى كنند. 
كامرانى صالح با تشــريح ديگر اقدامات ناجا از تماس 840 نفر از استان همدان با سامانه 
110 خبــر داد و ابــراز كرد: در بخش مبــارزه با موادمخدر نيز از ابتداى ســال تاكنون 

توانسته ايم بيش از 5 تن انواع موادمخدر را كشف كنيم. 
وى از متالشى شدن 76 باند تهيه و توزيع موادمخدر، توقيف 84 دستگاه خودرو و بيش 
از 7 هزار مصرف كننده موادمخدر در استان خبر داد و گفت: 3 هزار نفر نيز توزيع كننده 

موادمخدر در سطح استان دستگيرشده اند. 
فرمانده نيروى انتظامى استان همدان با اشاره به افزايش 38 درصدى ميزان رضايت مردم 
از حوزه 197 نســبت به مدت مشابه در سال گذشــته، اظهار كرد: بيش از 26 هزار نفر 
از شهروندان تماس گرفته و مسائل 2هزار نفر نيز به صورت ميدانى بررسى شده است. 

وى با تأكيد بر لزوم آموزش و آگاهى بخشى به آحاد جامعه درباره ميزان تصادفات رخ داده 
در استان نيز افزود: در بخش درون شهرى نسبت به مدت مشابه شاهد كاهش تصادفات 
منجر به فوت بوديم اما در بخش برون شهرى تصادفات منجر به فوت رشد داشته است. 

انتخاباتانتخابات
 entekhabat@hamedanpayam.com

 پــس از آخريــن مرحلــه بررســى 
صالحيــت نامزدهــاى يازدهميــن دوره 
انتخابات مجلس شــوراى اســالمى 183

نفــر از داوطلبان در اســتان همدان تأييد 
صالحيت شــدند كه با انصراف 25 تن از 
نامزدها در چندروز گذشته، تعداد آنها به 

158 نفر كاهش يافته است. 
رئيــس هيأت نظارت برانتخابات اســتان 
همدان گفت: با انصراف 25 تن از نامزدها 
در چنــدروز گذشــته، تعــداد داوطلبان 
نمايندگــى مجلس از 183 تن به 158 نفر 

در استان همدان كاهش يافته است. 
داليل  درباره  مرادى  جالل  حجت االسالم 
انصــراف اين افراد بيان كرد: برخى از اين 
افراد به دليل اينكه نمى توانن در انتخابات 
رأى بياورند انصراف مى دهند برخى ديگر 
نيز به دنبال گرفتن تأييديه شوراى نگهبان 
هســتند تا از آن در آينده بــراى كارهاى 
خود استفاده كنند كه البته اين رفتار جاى 

تأسف دارد. 
وى با اشــاره به اينكه 3 روز پيش چراغى 
نيز تأييــد صالحيت خود را از شــوراى 
نگهبان دريافت كرده و به جمع نامزدهاى 
انتخابات مجلس در شهرســتان اســدآباد 
اضافه شــد، اعالم كرد: با احتساب افراد 
انصرافــى در حــوزه انتخابيــه همدان و 
فامنين 62 نفر، نهاوند 18 نفر، تويسركان 
11 نفر، رزن 13نفــر، مالير 22 نفر و در 

بهار و كبودراهنگ نيــز 24 نفر به رقابت 
مى پردازند. 

ــات  ــر انتخاب ــارت ب ــأت نظ ــس هي رئي
اســتان در گفت وگــو بــا تســنيم، بــا 
اعــالم اينكــه شــوراى نگهبــان 22 بهمــن 
مــاه ليســت نامزدهــاى تأييــد صالحيــت 
ــرد،  ــالغ ك ــا اب ــه فرماندارى ه ــده را ب ش
افــزود: بــا اعــالم ليســت نامزدهــاى تأييد 
صالحيــت شــده از ســوى فرماندارى هــا 
ــما از  ــا رس ــى نامزده ــات انتخابات تبليغ
نخســتين دقايــق روز 24 بهمــن مــاه 
ــا صبــح يكــم اســفندماه  آغــاز شــده و ت

ــه خواهــد داشــت.  ــز ادام ني
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات اســتان 
همــدان با اعــالم اينكه بيــش از 5 هزار 
انتخابات مجلس  دوره  يازدهمين  بر  ناظر 

شوراى اســالمى در استان همدان نظارت 
مى كنند، عنوان كرد: اين افراد آموزش هاى 
الزم را ديده انــد و در ادامه نيــز تا پايان 
به روز رســانى  آنها  آموزش هاى  انتخابات 

مى شود. 
ــى  ــات انتخابات ــزان تخلف ــاره مي وى درب
رخ داده در اســتان همــدان نيــز ابــراز 
كــرد: تــا پيــش از شــروع رســمى زمــان 
ــف  ــورد تخل ــى، 50 م ــات انتخابات تبليغ
كــه شــامل تبليغــات زودهنــگام مى شــود 
در ســطح اســتان رخ داده اســت كــه 32
مــورد از آن توســط دادســتان كل اســتان 

همــدان اعــالم شــد. 
مرادى با اعالم اينكه از زمان آغاز رسمى 
تبليغات انتخاباتى در استان همدان تا اين 
لحظه تخلفى به ما گزارش نشــده است، 

گفت: ســتاد انتخابات و تمام دستگاه هاى 
انتظامى و قضايى موظف هســتند بر امر 
انتخابــات نظارت كرده و مانــع از بروز 
تخلف توســط نامزدهاى انتخابات شوند 

زيرا اين حق مردم است. 
وى اعــالم كــرد: نامزدهــاى يازدهمين 
انتخابات مجلس شــوراى اســالمى تنها 
مى تواننــد در برابر ســتاد انتخاباتى خود 
بــه نصب بنر اقدام كننــد و نصب آن در 
مكان هاى ديگر شــهر جرم محســوب و 
در محاكــم قضايى نيز بــراى آنها پرونده 

تشكيل مى شود. 
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات اســتان 
همــدان افــزود: كانديــدا طبــق قانون 
مى توانند در هر بخش و شهرســتان يك 
ســتاد انتخاباتى داير كرده و در شهرهاى 
بزرگ كه چند منطقه شــهردارى دارند نيز 
در هر منطقه يك تخته بنر نصب كنند؛ در 
غير اين صورت ستادها و بنرهاى اضافى 

مطابق قانون جمع آورى مى شوند. 
وى با تأكيد بر اينكــه عملكرد نامزدهاى 
شوراى  مجلس  انتخابات  دوره  يازدهمين 
اســالمى به دقت بررسى مى شــود، بيان 
كرد: مردم مى توانند در صورت مشــاهده 
تخلف از ســوى هر كانديدايى به سامانه 
«مردم ناظر» شوراى نگهبان مراجعه كرده 
و ايــن تخلف را در ســامانه ثبت كنند تا 

بررسى شود. 

تعداد داوطلبان نمايندگى مجلس به 158 نفر رسيد

خروج 25 كانديدا از گود انتخابات انتخابات 
نماد برجسته نقش آفرينى مردم است
 انتخابات نماد برجسته نقش آفرينى مردم در حاكميت است.

سخنگوى قوه قضائيه در نشست هم انديشى شوراى عالى قوه قضائيه 
با نهادهاى مردمى با موضوع «آئين رونمايى و ابالغ دستورالعمل نحوه 
مشــاركت و تعامل نهادهاى مردمى قوه قضائيه» گفت: همان گونه كه 
رئيس قوه قضائيه گفتند، جايــگاه مردم و نهادهاى مردمى در مكتب 
فكرى و عقيدتى اســالم و نظام جمهورى اســالمى نقشى بسيار مهم 
و محورى دارد و نگرش به مردم در نظام اســالمى نگرش مقطعى به 
ابزار سياسى نيست بلكه باور عميق است كه انتخابات نماد برجسته و 

نقش آفرينى مردم در حاكميت است.
به گزارش ايسنا، غالمحسين اسماعيلى افزود: امروز خوشحالم كه در 
اين مقطع حساس توفيق داشتم تا آئين رونمايى و ابالغ دستورالعمل 

نحوه مشاركت و تعامل نهادهاى مردمى قوه قضائيه را داشته باشم.
در ادامه جلســه، حجت االســالم مصدق معاون حقوقى قوه قضائيه، 
گفت: در كمتر از يك سال گذشته، مردم به خوبى رويكرد قوه قضائيه 
را متفاوت از ســابق لمس كرده اند و اين يك شعار نيست. قوانين در 
آئين دادرسى كيفرى و مجازات اســالمى به نحوى است كه رويكرد 
افزايش نهادهاى ارفاقى را تأكيد مى كند. البته كيفيت استفاده از قوانين 
بــراى اجرايى كــردن مواد قانونى مانند 66 و 82 اين گونه اســت كه 

چگونه بايد از اين رويكرد استفاده كنيم.
مصدق افزود: اثبات شده است كه قوه قضائيه دستگاهى صرفاً مجازات كننده 
نيست بلكه به مرور زمان مردم بايد احساس كنند كه اين دستگاه نسبت 
به بازاجتماعى كردن مجرم حساسيت خاصى دارد. در مرحله تحقيقات 
مقدماتى، دادرسى، صدور رأى، اجراى احكام و تحمل كيفر در زندان از 
مواردى است كه نگاه قوه قضائيه در بازاجتماعى كردن مجرم مى تواند بروز 
يابد. وى گفت: در اين دستورالعمل متخصصان بسيارى نظر داده اند و هيچ 
تنش و مخالفتى با قوانين در اين دستورالعمل ذكر نشده است. نهادهاى 
مردمــى و گروه هاى جهادى به ويژه در ايام تعطيالت و عيد مورد غفلت 
واقع مى شوند، بنابراين اين دستورالعمل مى تواند به گروه ها ارزش دهد كه 

هدفشان خدمت به مردم است. 
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يادداشت

تصميمات ديرهنگام و سردرگمى مردم
فيض ا. . . مظفرپور »

 در شــرايطى كه در هفته جارى تبليغات انتخاباتى كانديداها به 
اوج خود رســيده و اين روند تا ســاعت 8صبح روز پنجشنبه يكم 
اســفندماه ادامه خواهد يافت، برخى كانديداها، تشكل هاى سياسى 
و تصميم گيران حوزه انتخابات موجب سردرگمى مردم در انتخاب 

كانديداى مورد نظر خود شده است. 
از تأييد و رد صالحيت هــاى ديرهنگام هيأت هاى نظارت گرفته تا 
تغيير حــوزه ديرهنگام داوطلبان به حــوزه انتخابيه جديد تا اعالم 
ديرهنگام اســامى كانديداهاى مورد حمايت تشــكل ها و احزاب 
سياسى و انصراف ديرهنگام كانديداها از انتخابات، همگى موجب 
آشفتگى انتخاب در بلواى امروز انتخابات و سردرگمى مردم گشته 

است. 
ايــن روزها برخى كانديداهاى عدم احراز شــده و يا رد صالحيت 
شده همچنان پيگير تأييد صالحيت خود تا آخرين لحظات تبليغات 
انتخاباتى هســتند و مرتب به طرفداران خود وعده تأييد صالحيت 
در آينــده نزديــك را مى دهند و آنان را به صبــر و تحمل دعوت 
مى كننــد. اين افــراد حتى براى اعاده حيثيت از خود هم كه شــده 
مى خواهند تا پيش از شروع فرآيند رأى گيرى تأييد صالحيت خود 
را بگيرند و آن را به مردم و رســانه ها اعالم كنند حتى اگر فرصت 
تبليغات انتخاباتى به اتمام رسيده باشد به همين دليل طرفداران آنان 
نيز همچنان منتظر مى ماننــد و در تصميم گيرى  خود براى انتخاب 
فرد جايگزين مردد هســتند و ســردرگم كه آيا فرد مورد نظر آنان 

برخواهد گشت يا نه. 
از طرفى برخى كانديداها نيز در آخرين مهلت تغيير حوزه انتخابيه 
به همدان منتقل شــده اند كه موجب تشتت در ائتالف هاى صورت 
گرفته شده و تصميم گيرى مردم نيز سخت شده است، زيرا فرصت 
كافى براى شناخت از كانديداهاى جديد كه به حوزه انتخابيه آمده 

ندارند. 
برخى از ايــن كانديداهايى كه بــه حوزه انتخابيــه همدان منتقل 
شــده اند و يا آنانى كه ديرتر تأييــد صالحيت خود را گرفته اند اگر 
از اول در فرآيندهــاى انتخابات از قبيــل حضور در ائتالف ها و يا 
احزاب سياســى بودند، مى توانســتند به عنــوان كانديداهاى اصلى 
آنها در ليســت ها قرار بگيرند. ولى با توجه به گذشــت زمان اين 
امكان را عمًال از دســت داده انــد و ورود ديرهنگام برخى افراد در 
برخى موارد نيز موجب تغيير ليست ها و يا بستن ليست هاى جديد 
گشــته و به نوعى معادالت انتخابات را به هم زده است. همه موارد 
فوق را مى توان ناشــى از كامل و جامع نبــودن قانون انتخابات در 
ايران دانســت كه با كمال تأسف سال ها اين قانون در بين نهادهاى 
قانون گذارى در رفت و آمد است و به سرانجام مشخص نمى رسد. 
نبود قانون جامع انتخاباتى مشكالتى را براى مردم، دست اندركاران 

اجرايى و نظارت انتخابات ايجاد كرده است. 
ولى بيــش از همه مردمى كه بايد بهترين هــا را يا به قول معروف 
اصلح ها را انتخاب كنند در اين بلبشوى انتخابات دچار سردرگمى 
و آشفتگى مى شــوند و تزلزل و ترديد در انتخاب شايستگان براى 
آنان پيش مى آيد كه بايد اين موضوعات به طور دقيق آسيب شناسى 
شده و براى انتخابات هاى بعدى مدنظر قرار گرفته و در قانون جامع 

انتخابات لحاظ شود. 
قانون شــفافيت مالى كانديداها و تبليغــات انتخاباتى نيز ديرهنگام 
تصويب شــد و عمًال به اين انتخابات نرسيده و امروز شاهديم كه 
با يكه تــازى فضاى مجازى بى اخالقى هــا و تخلفات انتخاباتى كه 
مهمترين آنها تخريب رقبا است و انواع و اقسام تهمت ها، تحقيرها 
و مطالب دروغ به راحتى انجام مى گيرد، كسى جلودار آنان نيست و 
فقط در حد هشــدار پليس فتا و ساير دستگاه هاى نظارتى به وظيفه 
خود عمل مى كنند. به نظر مى رســد در كنار كنترل هاى بيرونى بايد 
از كنترل درونى كه همان تقوا و ايمان اســت بايد بهره بگيريم و در 
قضاوت ها نســبت به افراد و كانديداهاى تأييد صالحيت شــده از 
خود كنترلى استفاده كنيم تا بتوانيم افراد شايسته و اصلح را انتخاب 

كنيم. انشاءا... 

هر چيزى را در جامعه دو قطبى نكنيد
 فضا را آرام كرده و از دوقطبى كردن مسائل پرهيز كنيم، بايد جامعه به آينده اميدوار 

باشد، اينكه تحريم ها نتوانسته ما بشكند، اين افتخارآميز است. 
رئيس جمهورى، اظهار كرد: بسيار خوشحالم كه در ايام سالروز پيروزى انقالب اسالمى 
و فضــاى آمادگى مردم براى حضور پاى صندوق آرا امروز شــاهد اين جشــنواره مهم 
علمى هستيم. هم براى ما افتخار هست كه در جامعه بشرى امروز عالمان انديشمندان و 

فرهيختگان مسير علم و دانش را به پيش مى برند. 
حسن روحانى با بيان اينكه براى افزايش توانمندى ها نخستين مسأله، اميد جامعه به آينده 
و فضاى مناسب در دانشگاه ها است، خاطرنشان كرد: فضاى دانشگاه علمى باشد و تنازع 

نباشد، علم را تقســيم نكنيم، هنر را نمى توان دوقطبى كرد. من مى ترسم ساندويچى ها، 
مغازه ها و لباس فروشــى ها و... را هم دوقطبى كنيم. مى ترســم ميوه را هم دوقطبى كرد؛ 
پرتقال جناح راســت و پرتقال جناح چپ، در حالى كه پرتقال، پرتقال است. هر چيز را 

دوقطبى نكنيم. 
وى افزود: ما كه ميزان نداريم كه تقواى افراد چقدر است و نمى سنجيم كه از چه نژادى 
هســتند. دانشگاه براى آموختن است. در دانشگاه هم مى شود كار سياسى كرد ولى اصل 

آن، براى علم آموزى است مگرنه كلوپ و خانه احزاب را دانشگاه درست مى كرديم. 
رئيس  شــوراى عالى انقالب فرهنگى با بيان اينكه پيشــرفت هاى مــا در دانش روز و 
فناورى هاى نو قابل مالحظه اســت، يادآور شــد: متخصصان اتمى آژانس براى بازديد 
كه مى آيند، از پيشرفت هاى ما تعجب مى كنند. در اين چند وقتى كه تعهدات برجامى را 

كنار گذاشته و دست مراكز فناورى را باز كرديم، در يك سال توانسته ايم چند سانتريفيوژ 
بسازيم. من كه گزارش آنها را مى خوانم، تعجب مى كنند كه چطور توانسته اند. 

*مسائل و افتخارات كشور نبايد دوقطبى شود
روحانى دعواهاى سياســى و جناح بندى را به ضرر كشــور دانســت و افزود: مسائل و 

افتخارات كشور نبايد دوقطبى شود، افتخار، افتخار است. 
وى خاطرنشــان كرد: سپهبد سليمانى افتخار ما است و جناح راست و چپ نمى شناسد، 
خود سردار ســليمانى اصال فرد جناحى نبود؛ باهمه جناح ها خوب بود و تفكر او اصال 
تفكــر جناحى نبود. رئيس جمهورى تأكيد كرد: اساســا افتخارات ملى، جناحى كردنى 
نيست و معنى ندارد كه ما افتخارات ملى خود را جناحى و تقسيم كنيم، با اين كار برش، 

ناصحيح و نادرستى ايجاد مى كنيم.  انتخاباتانتخابات
 entekhabat@hamedanpayam.com

روسيه براى بهبود روابط با اتحاديه 
اروپا شرط گذاشت

 معاون وزير امور خارجه روسيه براى بهبودى روابط با اتحاديه 
اروپا 3 شرط تعيين كرد. 

الكســاندر گروشكو گفت: اتحاديه اروپا در وهله نخست بايد در 
برقرارى همكارى ها با روسيه، مواضع صريح خود را اعالم كند. 

وى در اين پيوند از اصولى كه اتحاديه اروپا در ســال 2016 براى 
برقرارى روابط با روسيه تعيين كرده است، انتقاد كرد. 

به گزارش ايرنا، وزراى خارجه كشــورهاى عضو اتحاديه اروپا 
در ســال 2016 اين اصول را چنين تعيين كردند: روابط اروپا با 
روســيه پس از اجراى توافقنامه «مينســك» از سوى اين كشور، 
بهبودى روابط مســكو با كشــورهاى عضو مشاركت شرقى و 
آسياى مركزى، استحكام ســاختار اتحاديه اروپا برقرار خواهد 

شد. 
معاون وزير امور خارجه روســيه گفت: ايــن اصول را نمى توان 

استراتژى يا سياست مشخص در قبال روسيه توصيف كرد. 
گروشكو در مورد شرط دوم روسيه براى بهبودى روابط با اتحاديه 
اروپا گفت: پيمان ناتو بايد از تالش ها براى كشــاندن مســكو به 
سيستم امنيتى (شــبيه) زمان جنگ سرد خوددارى و از تمركز بر 

سياست بازداشتن نيز صرف نظر كند. 
 وى افــزود: ناتو از طرح هايى كه بــه بهبودى وضعيت امنيتى نه 
فقط كشورهاى عضو شوراى روسيه ناتو بلكه مردم و جامعه اين 

كشورها كمك مى كرد، صرف نظر كرد. 

■ ولى ا... يوسفى
حوزه انتخابيه: همدان- فامنين

متولد: 1356
محل تولد: (قهاوند) حاجى آباد

تحصيالت: دكترى تخصصى زبان انگليسى
آخرين سازمان محل كار: استاد دانشگاه فرهنگيان

■  شيرويه جعفرى نسب
حوزه انتخابيه: همدان- فامنين

متولد: 1341
محل تولد: رزن

تحصيالت: دانشجوى دكترى م
آخرين سازمان محل كار: مشا

و مدرس دانشگاه

چهارمين نشست انتخاباتىه

ريل گذارى اقتصاد متوازن ب
■ جديت نظارت بر اجراى ق
سيد مجتبى حسينى : اتحاد براى اشتغال                                                 ولى ا.. يوسفى: جوان، تع

مريم مقدم  »
 3 كانديداى حــوزه انتخابيه 
همــدان، فامنيــن و قهاوند در 
سلســله  از  نشســت  چهارمين 
نشست هاى كارشناسى همدان پيام 

حضور پيدا كردند.
مديريت  با  كه  نشســت  اين  در 
محمدرضا  دكتر  كارشــناس،   4
عراقچيان، دكترمحمد ســهرابى، 
محمدى  محسن  و  بختياريان  امير 
انگيزه  و  هــدف  شــد،  برگزار 
رقابت  ميدان  بــه  كانديدا  ورود 
براى حضور در مجلس شــوراى 
اســالمى در راستاى نقش آفرينى 
در زمينه قانونگذارى و نظارت از 
سوى كانديداى حاضر در نشست 

مطرح شــد. آنچه در بيان مطالب 
بين آنها مشترك بود، دغدغه براى 
حــل و پيداكــردن راهكارهايى 
بــراى چالش هــاى اقتصــادى 
موجود، جديت بر نظارت اجراى 
قوانين، برنامه محور بودن و ايجاد 
راهكارهايــى براى دســتيابى به 
توسعه در جامعه امروز مطرح شد.
از جمله نكاتى كه در اين نشست 
طرح هاى  ارائه  بــود،  تأمل انگيز 
كم وبيش جوان پسندانه تر از سوى 
مجلس  براى  حاضــر  كانديداى 
آينده بود و اين مهم كه توجه به 
ايده، نقش و تأثيرگذارى نخبگان 
در تصميم گيــرى امور و پيمودن 
مسير توســعه در جامعه مشهود 

به نظر مى رسيد.
 از نگاه برخى كانديداهاى حاضر 
در نشست بهره گيرى از ظرفيت هاى 
واقعــى همــدان بــراى پيمودن 
مسيرهاى توسعه به درصدى ناچيز 
ختم مى شود كه شايد همين رفتارها 
استان  امروز  تا  است  شده  موجب 
به جايگاه مطلوب خــود راه پيدا 
نكند؛ پس بايــد برنامه ريزان براى 
تغيير وضع موجود در مجلس آينده 

چاره انديشى كنند.
بى توجهى به راهكارهاى تأثيرگذار 
براى همراه بودن با برنامه توسعه، 
براى  اســتراتژيك  برنامه  نبــود 
حل وفصل مشــكالت اقتصادى، 
در  جوان ترها  نگرفتــن  بــه كار 

كارشناســانه  تصميم گيرى هاى 
و نبود تــوازن بين نقاط مختلف 
شــهر در مديريت شهرى كه در 
كنار بحث و به چالش كشــيدن 
استان  توســعه  محورهاى  تعيين 
از مهمترين مــواردى بود كه در 
نشست از سوى كانديداهاى  اين 
حاضر در پاسخ به سؤاالت متعدد 

كارشناسان مطرح شد.
مى توانيــد  مطلــب  ايــن  در 
پاسخ   و  كارشناس ها  پرسش هاى 
نشســت  در  حاضر  كانديداهاى 
را كه از بين آنها البته جامع ترين 
جمالت و سؤال و پاسخ ها توسط 
هيأت تحريريه همدان پيام انتخاب 

شده است، مطالعه كنيد.

سهرابى:
*مهمتريــن دليل و انگيــزه براى حضور 
در صحنه انتخابات و دغدغه اصلى شــما 
براى حضور در مجلس شــوراى اسالمى 
به عنوان نماينده مردم چه مواردى است؟

*سيد مجتبى حسينى: 
8 ســال پيش بود كه با توجه به شرايط موجود 
همــدان را به عنــوان زادگاهــم  بــراى ايفاى 
مســئوليتى براى چند روز در هفته ترك كردم. 
امــا در اين مــدت بنا به دغدغه اى كه نســبت 
بــه مردمان شــهرم دارم و به دليل تعلق خاطر به 
خانواده ام، 3 روز پايانى هفته را در دانشگاه هاى 
همدان مشغول به تدريس هستم و هميشه به اين 
فكر مى كردم كه چطور مى شود همدان را از اين 
حالت خمودگى كه در آن قرار دارد، خارج كرد. 
با توجه به اينكه شخصيت ريسك پذيرى دارم، 
همواره به محيط هاى پرريســك ورود مى كنم و 
اين گونه شد كه در بسيارى موارد شاهد چالش 
اصلى اســتان و البته كشــور در زمينه اقتصاد و 
اشتغال جوانان شــدم. به تجربيات و مطالعات 
ملى در راســتاى حل وفصل مشكالت اقتصادى 
و اشــتغال در استان تالش كردم راهكارهايى را 

ارائه دهم.
امــا براى اجراى موارد كارشناســى به اين نتيجه 
رســيدم كه در واقع با حضور در مجلس هست 

كــه مى توان پيگيرى موارد و نظــارت بر اجراى 
قانون در حوزه انتخابيــه را پيگيرى كرد و نقش 
تأثيرگذار داشت و به اين ترتيب تصميم به شركت 

در انتخابات گرفتم.
 نكته اى ديگر كه مرا در مصمم تر كرد، بيانيه گام 
دوم مقام معظــم رهبرى بود كه تكليفى بر دوش 
جوان ترها نهاد تا آنها كه داراى تفكر نو هســتند، 
براى ايجاد و اميد در تغيير وضعيت اقتصاد وارد 

عرصه شوند.
*ولى ا.. يوسفى:

سال 78 مقاله اى را خواندم كه در آن مطالبى بيان 
شده بود مبنى بر اينكه رتبه اقتصادى ايران بين 32

كشور دنيا رتبه قابل قبولى  نبود.
وقتــى موقعيت كشــور آمريكا را كــه نگاه و 
سياســت آنها خالف موازيــن و ايدئولوژى ما 
اســت، بررســى كردم، اين جرقه در ذهن من 
زده شــد كه بر اســاس فعاليت شغلى و علمى 
و تحصيالتــى كه بر آن مســلط بودم، به منظور 
ارتقــاى حوزه هاى اقتصادى و وضع معيشــتى 
مردم بتوانم نقشــى را ايفا كنم. به همين منظور 
را  خارجى  فشــارهاى  مهار  و  دشمن شناســى 
ســرلوحه برنامه هايم قرار دادم و بر شــناخت 
گفتمــان با آنها مطالعاتى انجام دادم تا بتوانم به 
اين نتيجه برسم كه چگونه براى اوضاع موجود 

در مملكت خودمان نسخه اى بپيچم.

در كل انگيــزه اصلى من كاهش فشــار خارجى 
به منظور ارتقاى ســطح اقتصــادى و كمك براى 
بهبود وضعيت معيشــتى مردم بود. بر اين باورم 
كــه در گام دوم انقــالب، بازآفرينــى نگرش و 
مثبت انديشى نســبت به آرمان هاى بلند اسالمى 
محقق نمى شــود مگــر با اراده جوانــان انقالبى 
دشمن شناس كه با استفاده از زبان ديپلماسى آنها 
يكى يكى ترفندها و مكرهاى دشمن را بشناسد و 

آنها را خنثى كند.
*شيرويه جعفرى نسب:

احســاس تكليــف خدمــت بــا برنامه محورى 
(انقالبى) در كنار پيگيرى براى تحقق محورهاى 
مطرح شده مقام معظم در راستاى گام دوم انقالب 
مصمم شــدم در انتخابات پيــش روى به عنوان 

كانديدا حاضر شوم.
در سال هاى اخير به دليل داشــتن تجربه 4 دوره 
مديريت نمونه اســتانى و شهرســتانى در طرح 
شــهيد رجايــى و فعاليت به عنوان مشــاور اتاق 
بازرگانى صنايع، معادن و كشــاورزى همدان و 
همكارى با اتاق اصناف و اتحاديه ها به مشكالت 
و چالش هاى جدى اقتصادى در حوزه انتخابيه ام 
واقف بــودم و به همين منظور تالش كردم بتوانم 
نقش تأثيرگذارى را ايفا كنم. از جمله مواردى كه 
به آن توجه خاص داشتم، ارائه استراتژى اقتصادى 

و تغيير بنيادين اقتصادى است.

*بختيارى:
*ريشه دليل اصلى مشكالت كشور را در سياست 

مى دانيد يا اقتصاد؟
* سيد مجتبى حسينى: 

2 عامل را در اين مسأله دخيل مى دانم؛ يكى اتكا نكردن به 
ســنت هاى الهى و بى اعتمادى به مردم و جوانان و ديگرى 

سوءمديريت يا ناكارآمدى در مديريت است. اقتصاد ما بايد
اقتصاد آزاد و غيردولتى باشــد. اقتصاد آزاد بايد در اختيار

مردم باشد.
يوســفى: مشكالت اصلى ما در اجراى قانون است و نوك

پيكان اين اجراى قانون به مجريان دولت برمى گردد.
مجريان دولت با توجه به رويكردهايى كه دارند در اجراى

عراقچيان:
*پيــش و پــس از انقــالب برنامه هاى 
برنامه هاى  مجلس  و  داشته ايم  توسعه اى 
كه ما به آن  توسعه اى را تصويب مى كند 
بر  بعد  و  مى گوييم  باالدســتى  برنامه اى 
اســاس اين قوانين وقتى بودجه ساليان 
زيردســتى را تصويب مى كنــد آنها را با 
ميزان  شــما  مى دهد.  انطبــاق  يكديگر 
موفقيــت اجراى برنامه هاى توســعه اى 
تحليل  چگونه  را  انقــالب  پس از  و  پيش 
مى كنيد و نظر شما در مورد آخرين برنامه 

توسعه اى چيست؟
*ولى ا.. يوسفى:

در حال حاضــر در برنامه توســعه ششــم قرار 
گرفته ايم و گويا تعيين شده است در سال 1400
كشور ما به عنوان قطب يا كشور برتر منطقه قلمداد 
شود اما حاال به نظر مى رسد بر اساس اين سياست، 
مجلس برنامه هاى توسعه اى خود را منطبق بر اين 

محور مدون نكرده است.
با توجه به برنامه ششــم و مطالعاتــى كه انجام 
داده ايم به نظر مى رسد به شكل ريز مجلس ما وارد 

برنامه هاى منطقه اى نشده است.
پيش از انقالب رويه برنامه ريزى ها گويا متناسب 
با ساليق سلطنت و سياست هاى شخصى مدون 
مى شد مثل راه آهن روســيه كه به دليل كارهاى 

نظامى و سياسى ايجاد و بهره بردارى شد.
اما پس از انقالب برنامه اى زيرساختى براى آحاد 

مردم اجرايى شــد از خانه اى انتهاى يك روستا تا 
خانه هايى در شــهرها؛ در مورد برنامه ششم بايد 
بگويــم 50 درصد كارها پيش رفته اســت اما در 
ســطح كالن برخى ارگان ها هنــوز موفق عمل 

نكرده اند.
*سيد مجتبى حسينى:

امروز ســهم مالكيت حاكميت در توليد ناخالص 
ملى 11 درصد اســت اگر بررسى دقيق صورت 
گيــرد، درمى يابيم ســهم فعاليت هــاى آموزش 

پزشكى در كشور صفر است.
در برنامه چهارم توســعه براى رشد اقتصادى 8

درصدى قرار شــده بود ساالنه 16/5 ميليارد دالر 
به اقتصاد كشــور براى رشــد اقتصاد 8 درصدى 
تزريق شــود اما در برنامه ششم براى همان رشد 
8 درصدى پيش بينى شده است 200 ميليارد دالر 

تزريق شود.
اين تغيير نشــان مى دهد رشد اقتصاد نه در برنامه 

چهارم و نه در برنامه ششم محقق نشده است.
هنوز مجلس برنامه ششم را با دولت به جمع بندى 
نهايى نرسانده است و در كشمكش هستند كه آيا 
اين برنامه را به دســتگاه هاى اجرايى ابالغ بكنند 
يا خير و چــون ابالغ نمى كنند پس نمى توانند بر 
نظارت آن اقدام كنند؛ پس نمى شــود به صراحت 
گفت كه در برنامه ششم در چه وضعيتى هستيم.

*شيرويه جعفرى نسب:
در نگاه نخست الزم است تفاوت رشد و توسعه 
را مشخص كنيم، رشد كمى است و توسعه كيفى 

است.
در حال حاضر در برنامه چشــم انداز 20 ساله در 
برنامه چهارم ما 8 درصد رشــد مثبت را شــاهد 
بوديم و اين نشــان مى دهد آيا مأمور اجراى اين 
برنامه كنترل ارزيابى برنامه را درســت انجام داده 

است.
آيا رشد اقتصادى مثبت است يا منفى و اين همان 

موردى است كه مشخص نشده است.
دليل رشــد منفى اجراى برنامه چشــم انداز اين 
است كه نتوانستيم در هر 2 سال چگونگى اجراى 
برنامه ها براى دســتيابى به توسعه را بررسى كنيم 
و اين عدم بررســى هاى هر 2 سال يكبار موجب 
شد شــاخص هاى عدم رشد اقتصاد مورد مطالعه 

قرار نگيرد.
بايد بررسى مى شد كه كجاى اجراى برنامه ضعف 
داشتيم كه به رشد اقتصادى برسيم، در نتيجه رشد 
اقتصادى توسعه پايدار براى نسل آينده در راستاى 

انتقال سرمايه بين نسلى محقق نشد.
كسانى مى توانند در مديريت و شكوفايى اقتصاد 
جايگه مطلوبى را داشته باشندكه هزينه ها نسبت 
به درآمدها مديريت شــود كه اگر هزينه ها نسبت 
به درآمدها بيشتر باشد، چالش ايجاد خواهد كرد.

افزايــش ميزان نرخ ارز موجب پايين آمدن ميزان 
توليد شــد و در نتيجه اشــتغال نزول پيدا كرد و 
چرخــه اقتصاد با چالش روبه رو شــد و اينگونه 
اجراى برنامه هاى توسعه اى با نقصان هايى روبه رو 

است.

بختيارى:
*پاسخ هاى شما به سؤاالت تقريباً بسيار تكرارى 
شده است اما اجراى همين پاسخ هايى كه اگرچه 
زيباســت اما تكرارى، كار آسانى نيست شما چه 

سياستى براى اجراى آنها داريد؟
* شيرويه جعفرى نسب:

در ســال هاى اخير به دليل 4 دوره مديريت نمونه اســتانى 
و شهرســتانى در طرح شــهيد رجايى و فعاليت به عنوان 
مشــاور اتاق بازرگانى صنايع، معادن و كشاورزى همدان 
و همكارى با اتــاق اصناف و اتحاديه ها به مشــكالت و 
چالش هاى جدى اقتصادى در حوزه انتخابيه ام واقف بودم 
و به همين منظــور تالش كردم بتوانم نقش تأثيرگذارى را 
ايفا كنم. از جمله مواردى كه به آن توجه خاص داشتم، ارائه 

استراتژى اقتصادى و تغيير بنيادين اقتصادى است.
*سيد مجتبى حسينى:

در كشور 36 ميليون نفر جوان بين 15 تا 40 سال در كشور 

داريم كه 14 ميليون نفر آن داراى تحصيالت عاليه هستند.
پس يك درصد جمعيت دنيا را در ايران داريم اما 7 درصد
ظرفيت دنيا در ايران اســت، پس نبايد وضعيت ما به شكل
موجود باشــد. يك عنوانى را بر اســاس اين موارد مطرح

كرده ام و آن «اقتصاد بى وزن» است.
معتقدم اقتصاد بى وزن بايد جايگزين كلنگ و قيچى شود.
ســازوكارهاى قديم ديگر پاســخگو نيســت. حاال ديگر
تأســيس يك كارخانه براى اشتغال 50 نفر راهكار اقتصاد

نيست حاال بايد به سمت اقتصاد كارآفرينى برويم.
در اقتصاد بى وزن يعنى اقتصاد بدون سرمايه براى توضيح
اين نوع ديدگاه مى توان به اپليكيشــن هاى مورد اســتفاده

روزانه اين دوره استفاده كرد.
به عنوان مثال اسنپ 2 هزار راننده دارد كه هيچ يك متعلق
به آن نيســت و اين گونه اســت كه مى تــوان خلق ثروت
كرد. اقتصاد بــى وزن يعنى خدمات منطبق بر پلت فرم هاى
تعريف شــده امروزى در اقتصاد بــى وزن ظرفيت فيزيكى

محمدى:
اجتماعى  منزلــت  احياى  بــراى  برنامه اى  *چه 

فرهنگيان و بازنشستگان داريد؟
*ولى ا..يوسفى:

در برنامــه ام با عنوان آفاق آورده ام كه اولويت نخســت ما 
اقتصاد و اولويت دوم فرهنگ است. اعتقاد راسخ دارم اگر 
قرار باشد ما همشهريان در سطح مطلوب، فرهنگى داشته 

باشيم، شالوده اين كار در آموزش وپرورش خواهد بود.
*سيد مجتبى حسينى:

اقتصاد و فرهنــگ الزم و ملزوم هم هســتند اما خدمات 

رفاهــى، بيمه و خدمات رفاهى، بيمه و خدمات درمانى را
در رأس برنامه ها قرار خواهم داد.

*شيرويه جعفرى نسب :
موال على(ع) فرموده وقتى فقر از درى وارد مى شود ايمان

از در ديگرى مى رود.
اقتصاد و فرهنگ بايد منطبق بر هم اعمال شــوند و مدنظر

باشند.
محمدى:

*چه برنامه اى براى ورزش استان داريد؟
*ولى ا.. يوسفى: 
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آمار 26درصدى اشتغال زنان در سمت هاى مديريتى

 معاون حقوقى رئيس جمهور در امور زنان با اشــاره به آمار 26 درصدى اشتغال زنان 
در پست هاى مديريتى، گفت: اين آمار بايد به 30 درصد برسد.

به گزارش ايســنا، لعيا جنيدى، با اشــاره به افزايش ســطح ســواد عاليه نقش زنان در 
گفتمان سازى علمى، تعداد زنان مبتكر دانش پژوه و مخترع و كارآفرين گفت: حدود 500 
نفر از مديران شركت هاى دانش بنيان زن هستند، همچنين 22 هزار پزشك زن و 23 هزار 
و 464 عضو هيأت علمى زن در جامعه فعاليت دارند؛ اين در حالى اســت كه حدود 45 

درصد از زنانى كه در معاونت حقوقى رياست جمهورى فعاليت دارند، نيز زن هستند.
وى با اشاره به رشــد 36 درصدى انتصاب مديران زن از سال 96 تاكنون، تعداد مديران 
پايه در ســال هاى 96، 97 و 98 را به ترتيب 7 هزار و 990، 9 هزار و 736 و 10 هزار و 

859 نفر اعالم كرد.
معاون حقوقى رئيس جمهور در امــور زنان، افزود: همچنين تعداد مديران ميانى زن در 
سال هاى 96، 97 و 98 به ترتيب هزار و 423، هزار و 670 و  هزار و 924 و تعداد مديران 
عالى زن اين سال ها به ترتيب 31، 48 و 67 نفر بوده است كه اين آمار نشان مى دهد رشد 
اشــتغال زنان خوب بوده است، با اين حال خود وضعيت اشتغال جاى كار زيادى دارد و 

برقرارى تناسب در آن نيازمند تالش است.
جنيدى اضافه كرد: وضعيت در حوزه ســمت هاى مديريتى هم به همين شــكل است. 
معاون رئيس جمهور و رئيس ســازمان ادارى و استخدامى در جلسه روز شنبه آمار 26 
درصدى پست هاى مديريتى در زنان را مطرح كردند كه اين آمار مربوط به همه پست هاى 
مديريتى بود و بايســتى در مديريت غيرآموزشى رشد كرده و تا پايان برنامه موردنظر به 

30 درصد برسد.
وى با بيان اين كه از لحاظ آمار مسير رو به پيشرفتى در اين حوزه وجود دارد، تصريح كرد: 
به طور كلى كليت نظام قانونى جزو ماده واحده اى كه مربوط به تعيين قضات مى شــود، 
منعــى براى حضور زنان ندارد و در قانون زنــان حتى براى حضور در مناصب وزارت، 
معاونت رياست جمهورى و خود رئيس جمهور منعى ندارند، اما اگر اينها در عمل واصل 

نمى شود، مسأله اى ديگرى بوده و نيازمند تالش مضاعف است.
معاون حقوقى رئيس جمهور در امور زنان، تصريح كرد: در سطح دادگاه هاى تجديدنظر 
و دادگاه خانواده عضو خانم داريم كه با رتبه قضايى در مســند خدمت هســتند و معتقد 
هستم زمان آن رسيده كه منابع فقه اسالمى بازخوانى شود؛ زيرا تفسير مرجع در اين حوزه 

انتخاباتانتخاباتمنافاتى با خدمت بانوان در بخش قضايى و حقوق عمومى ندارد.
 entekhabat@hamedanpayam.com
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مديريت صنعتى
اور مالى و ماليات اتاق بازرگانى 

■ سيد مجتبى حسينى
متولد: 1361

محل تولد:  همدان
تحصيالت:  دكترى مديريت- سياستگذار

آخرين سازمان محل كار: مدير زيرساخت شركت آب وفاضالب 
استان تهران

 همدان پيام به دل نشست 

بر ظرفيت هاى موجود باشد 
قوانين وظيفه مجلس است 

عهد، كار                                   شيرويه جعفرى نسب: ارائه استراتژى اقتصادى تغيير بنيادين اقتصاد

فراميــن قانون هايى كــه مبتنى بر اقتصاد مقاومتى باشــد، 
رويكرد خوشى نشان نداده اند.

و بررســى اين مهم كه آيا ريل گذارى درســت در مجلس 
انجام شــده است يا خير، مغفول مانده است و مجلسى كه 
ما داريم با دولت در يك طيف است. به نظر مى رسد با هم 
مماشــات كردند ما با مماشات و عملكرد ها مخالفيم اصًال 

سياست و اقتصاد نبايد از هم جدا مى شد.
ما اقتصــاد مقاومتى كه از دل جوانان و نخبگان بجوشــد 
و به صورت صادرات محور نگاهى به بيرون داشــته باشد 
را قبول داريم در حال حاضــر 16/5 ميليون فارغ التحصيل 
دانشگاهى داريم كه نتوانســتيم از نخبگانمان بهره بردارى 

درست را داشته باشيم.

*عراقچيان: 
*فرصت ها و تهديدهاى شهر و استان همدان را چقدر 

مى شناسيد؟
*سيد مجتبى حسينى:

با نگاهى به آمار اســتان درمى يابيم 85 درصد جمعيت اســتان 
شهرى و 15 درصد جمعيت همدان روستايى است. بايد در اتخاذ 
سياست ها به اين نكات بپردازيم كه چرا مهاجرت معكوس اتفاق 
افتاده اســت. بايد به تأمين زيرساخت ها در روستاها بپردازيم تا 

مهاجرت را از روستا به شهرها مديريت كنيم.
تا اين مهم موجب توازن جمعيت استان شود نبايد روستاها را از 
دســت دهيم كه اگر اينگونه شود ما امنيت را در استان از دست 

مى دهيم.
از نگاه من تهديد فعلى اســتان در اقتصاد و اشتغال ريشه دوانده 

است.
همدان در حوزه صنعت و معدن 50 درصد ظرفيت فعال را مورد 
استفاده قرار داده است و حتى درحوزه گردشگرى هم نتوانسته ايم 

از ظرفيت هاى موجود بهره ببريم.
در حــوزه صنعت ما صنعــت مادر نداريم و الزم اســت هزينه 

صنعت در استان بررسى شود.
*ولى ا.. يوسفى:

تهديدى كه در همدان داريم، استفاده نشدن از ظرفيت دانش بنيان 
در همدان است. صنايع كوچك و فرآورى كه مى تواند به كمك 
ما بيايد در همدان مغفول مانده است و بيانگر اين مسأله است كه 
ريل گذارى در استان ما براى انتقال فرآورده  هاى توليدى از استان 

به بيرون درست انجام نشده است.
يكى از فرصت هاى همدان ريل گذارى راه آهن در همدان اســت 
كه فارغ از مشــكالت تعيين ايستگاه آن مى تواند براى پويا شدن 

اقتصاد استان تأثيرگذار باشد.
در گردشگرى و بوم گردى مى توان به عدم توازن بين حايشه شهر 
و مركز شهر باشد كه رعايت نشده است و ظرفيت هاى اين مناطق 

مغفول مانده است.
بهتر است زيرســاخت هاى اوليه مناطق حاشيه شهر احيا شود تا 
از احياى فرصت هاى گردشــگرى براى اشتغال در استان، جامعه 

محلى بهره مند شوند.
*شيرويه جعفرى نسب:

در تجربه 16 ســال معاونت امور مالياتى استان دريافتم كه محور 
نسبت توسعه استان همدان، كشاورزى است و در صنعت و توليد 
ما حرفى براى گفتن نداريم. 16 هزار شــركت در استان به ثبت 

رسيده است، برويد ببينيد چقدر از اينها فعال است. 
تهديد محور توســعه كشاورزى در اســتان همدان، سرمازدگى 
محصــوالت اســت. نبود صنعــت فرآورى بــراى محصوالت 
كشــاورزى هم تهديدى ديگر اســت. بحران  آب يكى ديگر از 

چالش هاى جدى استان است.
از مزيت نزديك بودن به مركز اســتان نتوانستيم بهره مند شويم و 

اين نزديكى را امروز با بهره نبردن از آن به تهديد تبديل كرديم.
بايد در قدم نخســت براى دستيابى به توسعه باورمان را درست 
كنيم، فرصت و مزيت بزرگ اســتان همدان صنعت گردشگرى 

است.

نياز نداريم. ظرفيــت را در ذهن آدم ها تعريف مى كنيم. ما 
مى توانيم افزايــش توانمندى هاى داخلى را پيش بگيريم و 

حمايت از توليد ملى را پيش روى خود قرار دهيم.
*ولى ا.. يوسفى: 

در مورد رويه جديد بايد بگويم، مستقل وارد عرصه شدم 
و بايد بگويم هر كس نوك پيكان قانون اساسى ما را بپذيرد 
در تيــم ما جاى دارد و اصًال معتقد نيســتم كه با خط كش 
طيف هاى سياســى را از هم جدا بكنيم و معتقد به هم افزا 

كار كردن هستم.
در مورد راه حل هاى اقتصادى بايد تأكيد كنم شــك ندارم 
كشــور ما در حال توســعه است و مقايســه با كشورهاى 
توسعه يافته كارشناسى نيست اما راهكار توسعه استفاده از 
ظرفيت نخبگان اســت كه هر يك از اين نخبگان مى توانند 

چرخى از چرخ هاى صنعت را بچرخانند.
مردمى كه تا سرحد جان جانفدايى كردن براى كشور، اليق 
داشتن رفاه الزم هستند تا بتوان با همين مردم اقتصاد كشور 

را شكوفا ديد.
همچنين معتقد به اقتصاد اقيانوس آبى هستم، همان مقوله اى 

كه مى گويد بايد از ظرفيت هاى داخلى بهره برد.
 اگر از ظرفيت هاى داخلى استفاده كرديم، نبايد ظرفيت ها را 
رقيب هم قرار دهيم، بلكه مرزهاى مشترى مدارى را خارج 
از كشور توسعه دهيم و اين مهم مستلزم افزايش توليدات 

ما است.
 همواره معتقدم بهره گيرى از ظرفيت نخبگان ناجى اقتصاد 

ما خواهد بود.
مــا 3 هزار نفــر از نخبگان را بين ســال هاى 84 تا 89
ســاماندهى كرده بوديم كه متأســفانه از كشور رفتند اما 
بايد بــر اين باور باشــيم افراد داراى ايــده و نخبه در 
دنياى بى مرز مى تواند با ســود رســاندن به ظرفيت هاى 
داخلى براى پيشــرفت در زمينه هــاى مختلف ايران هم 
تأثيرگذار باشــند. به شــرطى كه از كاالهاى نخبگان در 

كشور بهره بردارى كنيم.

*سهرابى:
*با توجه به فرازونشــيب هايى كــه تا امروز 
پشت سر گذاشته ايم، فكر مى كنيد كه در حوزه 
سياست هاى داخلى در فضاى امروز چه چيزى 
اولويت اصلى اســت و چه انتظارى از مجلس 
به عنوان مهمترين نهاد قانونگذارى كشــور با 

توجه به شرح وظايف مى رود؟
*ولى ا.. يوسفى:

ما يك جمهورى اســالمى در دنيا داريم، اصل رفيع، 
بالغ و برجســته اين نظام هم ولى فقيه است. دراين 
مهم هيچ شكى نيست و اگر كسى با اين اصل زاويه 
داشــته باشــد، قطعًا نمى تواند با توجه بــه فرامين 
موجود در قانون اساسى وارد عرصه انتخابات شود. 
حال در نظــر بگيريد در اين نظــام رئيس جمهورى 
داريم كه از آراى مردمى برخاسته است و منتسب به 
جمهورى اسالمى اســت. اختالف سليقه ميان مردم 

امرى مشهود است پس اين عاليق و ساليق سياسى 
مختلف در دولت هــا و ادوار مختلف نمايان خواهد 
شد اما اصل مســئوليت جايى ايفا مى شود كه موارد 
بــه روش هاى مختلــف به نفع مــردم تصميم گيرى 
و اجرا شــود. حــال اگــر بخواهيم بــه تفاوت و 
اختالف نظرها دامن بزنيم و گرايش هاى سياســى را 
از هم تفكيك كنيم و گرايش مخالف سياســت هاى 
خــود را در گروه هاى خود راه ندهيــم، نمى توانيم 

مديريت امور را به درستى انجام دهيم.
وقتى رئيس جمهورى با آراى حداكثرى انتخاب مى شود 
و باال مى آيد؛ يعنى متعلق به آحاد مردم اســت و حكم 

تنفيذش را از ولى فقيه مى گيرد.
اگر به طيف هاى مختلف سياســى دامــن بزنيم و اين 
مديريت هاى ســليقه اى را بين مــردم بياوريم، اعتماد 
و اميد مردم به اصل نظــام تحت تأثير قرار مى گرد. من 
معتقدم دامن زدن به گرايش هاى سياســى اصلى نيست 

و بايد طبق قانون اساسى برنامه ريزى ها اجرا و عملكرد 
مسئوالن مورد بررســى قرار گيرد و موارد جزيى بهتر 

است داخل نمايندگان در مجلس حل وفصل شود.
*سيد مجتبى حسينى :

حضرت امام خمينــى(ره) فرمودند «مجلس در رأس 
امور اســت»، اما در حال حاضر مجلس در رأس امور 
نيســت و بايد تالش شــود اين مهم محقق شود. در 
ابتدا بايد مجلس تقويت شــود تــا در رأس امور قرار 
بگيرد. نكته ديگر وحدت ملى اســت كه بايد به سمتى 
حركت كنيم كه از دوقطبى و طبقه بندى شــدن جامعه 
جلوگيــرى كنيم و بايد از مرزبندى جامعه و تبديل آن 
به ســياه و سفيد جلوگيرى كنيم و بايد از گرايش هاى 
اصالح طلبى و اصولگرايى عبور كنيم و با اين هدف كه 
اگر وحدت داشته باشــيم خواهيم توانست با دشمنان 
خارجى و تحريم ها مقابله كنيم اگر مجلس قوى شود 
چون در رأس امور هســت مى تواند وضعيت كشــور 

را اصالح كند و سياســت هاى حاكميت را كه موجب 
عملكرد ناكارآمد دولت شده است، مورد نظارت قرار 

دهد.
*شيرويه جعفرى نسب:

توجــه به امور اقتصادى بايــد در اولويت برنامه هاى 
مجلس باشــد، مشخص كردن اســتراتژى اقتصادى 
كشــور با توجه به اقتصاد مقاوتى بايد مالى يا پولى، 
باز يا ســاختارى، دولتى يا صنعتــى متكى به اقتصاد 
اسالمى باشد. در مجلس بايد فارغ از هرگونه حاشيه 
بر اجراى قانون نظارت شــود. تنظيم قوانين محكم و 
ســخت براى مبارزه با پول شويى و مبارزه با فساد و 
جلوگيرى از ورود قاچــاق كاال بايد با جديت انجام 

شود.
من به دليل منافع و مطالبه مردم و احترام به خون شــهدا 
و ايجاد رفاه اجتماعى وارد عرصه شده ام، به جمع گرايى 

فكر مى كنم و براى من تأمين منافع مردم مهم است.

*بختيارى:
*آيا رويكــرد برنامه ريزى در مجلس بايد تغيير كند 
تا شرايط فعلى هم تغيير كند؟ آيا بايد همچنان يك 
برنامه كلى متمركز در مجلس داشته باشيم به صورت 

كالن و در مناطق كوچك تر اجرا شود؟
*شيرويه جعفرى نسب:

كار مجلس تصويب قانون است و برنامه و مأمور اجرا را دولت 
تعييــن مى كند اما كنترل و ارزيابى با مجلس و دســتگاه هاى 
نظارتى است، اگر مجلس خوب مى توانست اجراى قانون را از 
ابعاد مختلف اقتصاد، سياسى و اجتماعى كنترل كند، اگر افراد 
متخصص براى كنتــرل ارزيابى اجراى قانون ورود مى كردند، 

شكل كنونى متمايز بود.
*سيد مجتبى حسينى:

هر دستگاه نظارتى كه ايجاد مى شود يك بحران هماهنگى هم 
براى آن ايجاد مى شود. براى جلوگيرى از اين موضوع نماينده 
مجلس بايد سياست مشاركتى را پيش بگيرد و با دولت همسو 

باشــد و اجراى قانون بايد مبتنى بر برنامه باشــد نه مبتنى بر 
افراد. انعطاف پذير بودن برنامه كه مى تواند در اجرا بر اســاس 
سياســت هاى موجود تغيير كند، يك عامل مهم براى توسعه 

است.
*ولى ا... يوسفى:

معتقــدم هــر برنامــه اى كه قرار اســت اجرا شــود، مركز 
پژوهش هاى اســالمى مجلس بايد مورد بررســى قرار دهد 
و نتايــج را با تيم اقتصادى فارغ از هرگونه گرايش سياســى 
تحليــل كنند و با اين هدف كه آيا مى خواهيم رشــد كنيم يا 
خير، اجراى برنامه ها را مورد بررســى قــرار دهند. اگر اين 
مهم محقق شــود در تدويــن برنامه هاى توســعه اى آينده 
حداقل ميزان رشد هم منظور و اعمال خواهد شد و اينگونه 

ريل گذارى درست انجام مى شود.
 اين ريل گذارى در كميته اى با كارشناســان حاذق اقتصادى و 
سياسى مدون و بر اساس افق ديد در آمايش به صورت جهانى 

واجراى آن به صورت منطقه اى رقم خورد.

من معتقد به ورزش همگانى هســتم؛ زيرا با بودجه اندك، 
نشاط را به آحاد جامعه منتقل مى كند.

حسينى: تقويت زيرساخت هاى ورزشى در استان در همه 
شــاخه ها و حمايت از ورزشــكارانى كه ظرفيت هاى ملى 

هستند.
*شيرويه جعفرى نسب : 

معتقدم عقل ســالم در بدن ســالم است و نقش بيمه را در 
سالمت جامعه تأثيرگذار مى دانم.

سهرابى:
*به نظر شــما با توجه به عملكرد مجلس فعلى، چه اسمى 

مى شود روى آن گذاشت؟
*ولى ا.. يوسفى: 

مجلس همسو با دولت
*سيد مجتبى حسينى: 

مجلس مشاهده گر
*شيرويه جعفرى نسب : 
مجلس ناموفق و بى كيفيت

*سهرابى:
*به نظر شما راه هاى نرفته ما در مجلس 
فعلى چيســت و چه اهدافى در اســناد 
راه هاى  و  نگرفت  قرار  مدنظر  باالدستى 

نرفته  ما چيست؟
*ولى ا.. يوسفى: 

با توجه به برنامه هايم، توســعه سياســى جامعه 
ما اعتماد و باور ملى اســت كه چاشــنى آن در 
اقتصاد نهفته اســت. اگر بــه اقتصادى كه داريم 
خــوب بپردازيم، پس مى توانيــم وارد گام دوم 
فرهنگسازى شــويم. در انتخابات امسال دنبال 

مشاركت حداكثرى هستيم.
در افــق 1404 در منطقــه به جايــگاه مطلوب 
خواهيم رسيد اگر كارهاى زيربنايى خوب انجام 

شود.
*سيد مجتبى حسينى:

پاسخ اين سؤال را با شعر مى دهم 
تو از دل من چــه انتظارى دارى/ وقتى كه نماز 

در سفر مى شكند
توسعه سياسى در گروى توسعه اقتصادى است.

رويكــرد نامناســب احزاب موجب كم شــدن 
ســرمايه اجتماعى است پس يكى از چالش هاى 
اصلى كشــور بى اعتمادى به دولت اســت كه 

مى تواند به مسأله اى غيرقابل حل تبديل شود.
نماينــدگان ما هنگام تصويــب قوانين، به فكر 
رأى آوردن در دولت هــاى بعد هســتند و اينها 

چالش هايى در اجراى برنامه ها ايجاد مى كند.

*شيرويه جعفرى نسب :
از لحــاظ مشــكالت اقتصادى دچــار بيمارى 
هلندى شده ايم و از لحاظ توسعه فرهنگى هم در 

انتخاب مسئوالن، با درايت ورود كنيم.
سهرابى:

*وظايف نمايندگى را چگونــه مى خواهند در 
حوزه انتخابيه و كالن مديريت كنند؟

*ولى ا.. يوسفى:
من هيچ قولى به مردم براى كارهاى آتى نمى دهم 
اما اگر در مســند انتخاب قــرار گرفتيم، حتمًا 
طــورى رفتار مى كنيم كه اين مردم قرار اســت 
بماننــد و ما آمده ايم كه برويم و قشــرى نگرى 
نخواهيم كرد. وقتى ذهن ما عارى از حمايت هاى 
قشرهاى مختلف باشد به توسعه حوزه انتخابى 

متمركز مى شويم.
در انتصاب هــا دخالتى نخواهم كــرد و از آنها 
مى خواهــم فقط آمايش مناطــق را به ما معرفى 

كنند.
حســينى: در قانونگــذارى ملــى و در نظارت 

منطقه اى رفتار مى كنم.
*شيرويه جعفرى نسب : 

مردم آنقدر روشن شده اند كه با وعده نمى توانيم 
رأى بياوريم. نماينــده از حوزه انتخابيه انتخاب 
مى شــد، من يك كارگروه هايى پيشنهاد مى دهم 
بــراى تصميم گيرى هاى سياســت اقتصادى و 
اجتماعــى و فرهنگى و اگــر قانون اجازه بدهد 

تصميم ها را مى گيريم.

امير بختياريان
 كارشناس حوزه 
اقتصاد

دكتر عراقچيان 
 كارشناس حوزه 
برنامه ريزى معمارى 
و شهرسازى

دكتر محمد سهرابى 
 كارشناس 
حوزه سياسى

محسن محمدى 
 كارشناس 
حوزه فرهنگى
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خبر

پروژه راكد كتابخانه استاندارد اسدآباد از 
سال 99 فعال مى شود

 فرماندار شهرســتان اسدآباد از 
فعال شــدن پروژه راكــد كتابخانه 
اســتاندارد اين شهرســتان از سال 

آينده خبر داد. 
خبر  توضيح  در  درويشــى،  مجيد 
اســتاندارد  كتابخانه  كــرد:  اظهار 
راكد  پروژه هاى  از  يكى  اســدآباد 
اين شهرســتان مربوط به اداره كل 
راه و شهرســازى بوده كه به دليل 
مشغله به آن توجهى نشده و با پيگيرى هاى صورت گرفته اين طرح 
مجدداً به اداره كل كتابخانه هاى اســتان واگذار شده و از سال آينده 
اين طرح سرانجام پس از ســال ها انتظار در بحث عمليات اجرايى 

فعال مى شود. 
وى افزود: پروژه اســتانى كتابخانه اســتاندارد اســدآباد به عنوان تنها 
كتابخانه استاندارد استان به دليل كمبود اعتبار در 9 سال گذشته تنها 10

درصد پيشرفت فيزيكى داشته و 4 سال از تعطيلى پروژه مى گذرد كه 
با واگذار شدن طرح به اداره كل كتابخانه هاى استان عمليات اجرايى 

طرح از سال آينده دوباره فعال خواهد شد. 
درويشــى در گفت وگو با ايسنا در رابطه با پروژه كنارگذر اسدآباد نيز 
بيان كرد: درحال حاضر بخش راه كنارگذر داراى 98 درصد پيشرفت و 
ابنيه طرح 85 درصد پيشرفت فيزيكى بوده و يك الين كنارگذر قابل 
استفاده و بهره بردارى است كه ورودى كنارگذر در بخش برگشت به 
سمت تهران تا 3 ماه ابتداى سال آينده افتتاح مى شود اما الين برگشت 
به ســمت غرب فعًال قابل استفاده نيســت و بايد الين فوق نيز براى 

افتتاح به مرحله تكميل برسد. 
وى در پايان از انتخاب 30 روســتاى اســدآباد به عنــوان پايلوت در 
طرح اشــتغالزايى بنياد بركت خبر داد و يادآور شــد: درحال حاضر 
طرح اشتغالزايى بنياد بركت در روستاهاى هدف شهرستان در دست 

اجراست. 

قيمت مرغ در بازار همدان تا شب عيد تغيير نمى كند
 قيمت مرغ در بازار همدان بســيار مناسب است و اين ارزانى تا نه تنها تا شب عيد 

بلكه تا ارديبهشت سال آينده ادامه دارد. 
رئيــس اتحاديه مرغ و ماهى همدان با بيان اينكه قيمت هركيلومرغ در بازار همدان بين 
11 هزار و 500 تا حداكثر 12 هزار و 900 تومان اســت، اظهار كرد: براى شــب عيد 

افزايش قيمت نخواهيم داشت. 
جواد عاشورى در گفت وگو با تسنيم با تأكيد بر اينكه وضعيت جوجه ريزى بسيار عالى 
است و مرغ حتى بيشتر از تقاضاى مردم در بازار موجود است، ابراز كرد: وقتى عرضه 

كااليى زياد شود قيمت آن تعديل مى شود. 
وى با بيان اينكه در زمينه تأمين مرغ مورد نياز مردم در شــب عيد هيچ مشكلى وجود 

ندارد، تصريح كرد: مرغ مورد نياز مردم تا 2 ماه پس از عيد نيز تدمين است. 
 همچنين معاون وزير صمت گفت: افزايش قيمت مرغ همزمان با شــب عيد به صالح 

نيست.
عاشورى با اشاره به اينكه قيمت هر كيلو مرغ زنده در مرغدارى ها 8 هزار و 300 تا 8

هزار و 500 تومان است، اظهار كرد: مردم از قيمت مرغ راضى هستند نرخ آن مناسب 
حال خريد عموم مردم است. 

وى بــا بيــان اينكــه روزانــه 80 الــى 85 تــن مــرغ گــرم در شهرســتان همــدان عرضــه 

ــى  ــاى پايان ــرغ در روزه ــه م ــزان عرض ــم مي ــى مى كني ــت: پيش بين ــود، گف مى ش
ســال بــه 160 تــن هــم برســد. 

رئيــس اتحاديه مرغ و ماهى همدان از فروش كيلويى تخم مــرغ خبر داد و ابراز كرد: 
مدتى است مرغداران تخم مرغ را به صورت كيلويى 7 هزار و 700 تومان به بنك داران 
عرضــه مى كنند و بنك داران هم موظف اند به همين صورت در اختيار خرده فروشــان 

قرار دهند. 
عاشــورى با تأكيد بر اينكه در زمينــه تخم مرغ هم با كمبود مواجه نيســتيم، تصريح 
كرد: سازمان «صمت» مسئول برخورد با خرده فروشانى است كه تخم مرغ را به صورت 

كيلويى خريده اما شانه اى يا دانه اى به مردم مى فروشند.  گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

 محمد پيــرى از حــوزه انتخابيه 
در  كبودراهنگ  و  بهــار  شهرســتان 
مجلس  انتخابــات  دوره  يازدهميــن 

شوراى اسالمى ثبت نام كرده است. 
پيرى مشاور ســتاد اقتصاد ديجيتال و 
هوشمندسازى مهارت هاى نهاد رياست 
جمهورى و توسعه مركز فناورى ستاد 
مقام معظم رهبرى، داراى كارشناســى 
ارشــد IT است و در حوزه نوآورى و 
فناورى فعاليت دارد.  در ادامه ماحصل 
گفت وگوى ما را با اين كانديداى جوان 

مى خوانيد. 
حوزه  كانديداى  به عنوان  شما    
بهار و كبودراهنگ ثبت نام كرده ايد 
و در حــال تبليغات هســتيد لطفا 
عرصه  اين  در  حضور  از  را  هدفتان 

بفرماييد؟
يكــى از اهداف من براى ورود به عرصه 
انتخابــات ايجاد اشــتغال و حمايت از 
جوانــان بــراى ورود در عرصه نوآورى 
شركت هاى دانش بنيان است.زيرا موجب 
جوان ها  رغبت  معيشت،  توسعه  اشتغال، 
بــه ازدواج و حل بســيارى از معضالت 

اجتماعى خواهد شد. 
ــا  ــى را ب ــه اقتصــاد مقاومت ــوم جامع عم

معيشــت مقاومتــى اشــتباه مى گيرنــد 
اقتصــاد مقاومتــى ايــن نيســت كــه مــردم 
بايــد بــه خودشــان ســخت بگيرنــد 
باشــند  داشــته  ســختى  زندگــى  و 
ــر  ــه ب ــا تكي ــى ب ــى يعن ــاد مقاومت اقتص
ــم توســعه  ــان بتواني ــته هاى داخلى م داش
اقتصــادى ايجــاد كنيــم. هــر چقــدر 
نماينده هــا وارد جريــان سياســى شــوند 
كارايى شــان بــراى منطقــه خــود كاهــش 
مى يابــد مــن بــر اســاس بيانيــه گام دوم 
ســعى كــردم به عنــوان يــك نيــروى 
سياســت گذارى  فضــاى  وارد  جــوان 
ــد  ــه تأكي ــكا ب ــا ات ــوم و ب ــور بش كش
مقــام معظــم رهبــرى بــر ورود جوانــان 
كشــور،  سياســت گذارى هاى  در 
ــه  ضــرورت ورود نيروى هــاى جــوان ب
ــن  ــر اي ــردم و ب مجلــس را احســاس ك
ــوآورى  ــرى ن ــه كارگي ــا ب ــه ب ــاورم ك ب
ــى  ــك بزرگ ــد، كم ــاورى در تولي و فن
ــه  ــكالتى ك ــيارى از مش ــل بس ــر ح ب
 گريبان گيــر جامعــه اســت، خواهيــم 
كــرد. به ويــژه در بحــث معيشــت و 
دغدغــه  جدى تريــن  زيــرا  اشــتغال 
اســت كــه مــردم بــا آن روبــه رو هســتند. 
بايــد ايــن را پذيرفت اشــتغال موجب 

توســعه معيشــت، رغبــت جوان ها به 
ازدواج و حل شدن بسيارى از معضالت 
اجتماعى مى شــود كــه در اين باره رهبر 
انقــاب هم چنديــن بار اصــرار كردند 
كه بحث اقتصــاد مقاومتــى و نوآورى 
شركت هاى دانش بنيان مى تواند به توسعه 
اقتصاد كشــورمان كمك كند و من ايمان 

دارم و از نزديك اين فضا را مى بينم.  
 نكته ديگــر بحث نوآورى و فناورى در 
شهرســتان ها به ويژه بهار و كبودراهنگ 
است كه مغفول مانده و مى شود روى آن 
كار كرد و روستاها را به اين سمت سوق 
داد؛ مثًال روســتاى كردآبــاد در نزديكى 
كبودراهنگ، كه كمبود آب داشتند شروع 
به توســعه توليد كوچك كردند كه اين 
موجب شد كسانى كه از روستا مهاجرت 
كرده بودند دوباره برگشــتند؛ اين نشان 
مى دهد كه فضا و شــرايط هســت فقط 
بايد بنشــينيم و فكر كنيم براى هر روستا 
چه مزيت هايى وجود دارد و چه كارهاى 

نوآورانه و خالقانه مى شود انجام داد. 
 براى روســتاها چــه برنامهاى 

داريد؟
 بايد فضاى كار را در روستا ها ايجاد كنيم 
زيــرا تنها با توســعه درآمدزايى و رونق 

اقتصاد اســت كه روســتا توسعه مى يابد 
و بســيارى از معضالت اجتماعى از بين 
مى رود و سطح معيشت صد درصد ارتقاء 

پيدا مى كند. 
با توجه به مشــكالتى كه در شهرســتان 
مى بينيم، بيابيم و در نگاه باالتر يك نگاه 
ملى داشــته باشيم و به فكر قانون گذارى 
و سياست گذارى هايى باشيم تا بتوانيم با 
ايجاد راه حل اساسى براى رفع معضالتى 
كه اهالى روستاها و شــهرهايمان دارند 
چاره انديشــى كنيم و با يــك نگاه كلى 
براى آنها برنامه ريزى و سياســت گذارى 

انجام دهيم. 
 نظر شما نسبت به نماينده فعلى 
و نمايندگان قبلى مجلس شــوراى 
انتخابيه  حــوزه  اين  در  اســالمى 

چيست؟ 
هر كس كه وارد عرصه انتخابات مى شود 
اين موضوع را در ذهن خود مى پروراند 
كه با چه روش هايى مى تواند به توســعه  
منطقه اش كمك كند و تاكنون كم و بيش 
هر كدام از نمايندگان موفقيت هايى داشته 
اند و گاهى وارد فضاى سياسى شده اند. 

هــر چقــدر نماينده هــا وارد جريان 
آن  براى  كارايى شــان  شــوند  سياسى 
منطقــه كم مى شــود نــه اينكه وجود 
بايد  هــا  نماينــده  باشــند.  نداشــته 
حضــور  سياســت گذارى  بحــث  در 
داشــته باشــند ولى در واقع پرچم دار 
فعاليت هاى سياســى براى شهرســتان 
نداشــته  عايدى  كبودراهنگ  و  بهــار 
اســت. مى شــود فعاليت سياسى كرد، 

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

 انتظارتان از مردم حوزه بهار و 
كبودراهنگ چيست؟

آنها بايد از ما انتظار داشــته باشــند من 
نمى توانم از آنها انتظارى داشته باشم، ما 
به عنوان يك كانديدا بايد ببينيم مردم چه 
انتظــارى از ما دارند كه ما به آن ســمت 
حركت كنيم ولى در بحث انتخابات اين 
اســت كه مردم با نگاه بــاز و با مطالعه 
وارد صحنه انتخابات شــوند و حتمًا در 
انتخابات شركت كنند.  راه برون رفت از 
مشكالتمان صندوق رأى هست كه كمك 
مى كند، مردم درگير اين فضاهاى هيجانى 
نشوند و با يك مطالعه دقيق و با مشورت 

كانديداى مورد نظر را انتخاب كنند. 

محمد پيرى كانديداى حوزه بهار و كبودراهنگ:

اساس همه مشكالت را 
نبود شغل براى جوانان مى دانم

■ مردم با نگاه باز و مطالعه وارد صحنه انتخابات شوند

پرسش و پاسخ هاى كوتاه:
■ پيرى و جوانى: 

آينده روشن 
■ مجلس هاى دهم:

دعواهاى سياسى 
■ فقر و ثروت:

 معيشت مردم كبودراهنگ 
■ صداقت:

 تنها راه نجات 
■ دولت آقاى روحانى:

 تيم خسته 
■ بهار: 

شكوفايى اقتصادى
■ كبودراهنگ:

 اقتصاد عقب نگه داشته شده 
■ عليصدر: 

دارايى كبودراهنگ 
■ صندوق رأى: 

تنها راه نجات



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

سه شنبه  29 بهمن ماه 1398  شماره 3697

9

خبر

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي

برابــر رأي شــماره 139860326001000922  مــورخ 1398/11/19 هيــأت اول/دوم موضوع 
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــد نصــرت ا... ب ــزدان فرزن ــدى ي ــد احم ــاى محم متقاضــي آق
ــه  ــه ب ــاب خان ــك ب ــدانگ ي ــاع از شش ــه دانگ مش ــگ در س ــادره از كبودراهن 1 ص
ــش  ــه بخ ــع در حوم ــي واق ــالك 13 اصل ــمتى از پ ــع قس ــاحت 218/58 مترمرب مس
ــان 18 متــرى حافــظ، كوچــه حافــظ،  ــه نشــانى شــهرك الونــد خياب ســه همــدان ب
7  خريــداري از مالــك رســمي آقــاى لطف الــه باشــباغى 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 
ــخ  ــاه از تاري ــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك م ــه اي را ب
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

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

على زيورى حبيبى

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي

ــوع  ــأت اول موض ــورخ 1398/11/5هي ــماره 139860326005000834 م ــر رأي ش براب
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي 
ــاى  ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــد تصرف ــي نهاون ــد ثبت ــتقر در واح مس
فرشــاد عمرانــى فرزنــد علــى بــه شــماره شناســنامه 23 شــماره ملــى 3960749619 
ــع  ــاحت 69/60 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــك ب ــدانگ ي ــد در شش ــادره ازنهاون ص
قســمتى از پــالك 1فرعــي از 2719 اصلــي بخــش 1 حــوزه ثبتــى شهرســتان نهاونــد 
ــب  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــدارد. ل ــى ن ــوق ارتفاق ــردد حق ــد مى گ تأيي
ــه اشــخاص نســبت  ــي ك ــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورت ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ  ب
انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
ــاي  ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي ــه مراج ــود را ب خ
مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد 

(294 شــد.(م الف 
تاريخ انتشار نوبت اول: روز يكشنبه 1398/11/13
تاريخ انتشار نوبت دوم:روز سه شنبه 1398/11/29

محمدعلى جليلوند
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

رئيس ثبت اسناد و امالك همدان
آگهى دعوت از مجاورين 

چــون آقــاى زاهــد ظفــرى مالــك ششــدانگ پــالك 12 فرعــى از 3401 
اصلــى بخــش يــك نهاونــد تقاضــاى صــدور ســند تــك برگــى پــالك 
ــه  ــد ك ــى مى باش ــى مدع ــد و متقاض ــن اداره نموده ان ــوق را از اي ف

ــدارد. ــن ن ــه مالكي ــى ب ــند و دسترس ــن را نمى شناس مجاوري
 لــذا بــه اســتناد كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هاى ثبتــى در خصــوص 
تعييــن طــول اضــالع و مســاحت دار كــردن اســناد مالكيــت و همچنين 
ــه  ــرا ب ــمى الزم االج ــناد رس ــاد اس ــى مف ــه اجراي ــاده 18 آيين نام م
ــه در  ــردد ك ــالغ مى گ ــر اب ــوق الذك ــالك ف ــاور پ ــن مج ــه مالكي كلي
روز يكشــنبه مــورخ98/1/31 ســاعت9صبح در محــل وقــوع در نهاونــد 
ــور  ــدم حض ــت ع ــى اس ــد بديه ــور يابن ــيابه حض ــت آس ــه هف گوش
ــات نقشــه بردارى  ــام عملي ــع از انج ــن مشــاعى مان ــن و مالكي مجاوري
نمى گــردد چنانچــه نيــاز بــه آگهــى مجــدد باشــد در هميــن روزنامــه 

مى گــردد. درج 
(م الف421)

تاريخ انتشار:98/11/29
جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

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

ــون  ــأت موضــوع قان ــر رأي شــماره 139860326009000121 مورخــه 98/4/15 هي براب
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي تعيي
ــارض اداره  ــه و بالمع ــات مالكان ــن تصرف ــتان فامني ــي شهرس ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــى 14000188324 در  ــه مل ــدان داراى شناس ــتان هم ــه شهرس ــور خيري ــاف و ام اوق
ــع و  ــزار و دويســت و يــك مترمرب ــه مســاحت دو ه ــزاده ب ــاب امام ششــدانگ يكب
پنجــاه صــدم مترمربــع و شــش صــدم مترمربــع قســمتي از پــالك 97 اصلــي واقــع 

ــده اســت.  ــه محــرز گردي در بخــش پنــج همــدان اراضــي طوال
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
ــي  ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت مي ش
ــه مــدت دو  اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب
ــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت  ــاه اعتــراض خــود را ب م
ــي  ــع قضاي ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــليم اعت ــخ تس ــاه از تاري ــك م ي
ــور و عــدم وصــول  ــدت مذك ــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي م ــم نماين تقدي

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

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/11/29
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

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

ــوع  ــأت اول موض ــورخ 1398/11/5هي ــماره 139860326005000837 م ــر رأي ش براب
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي 
ــم  ــي خان ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــد تصرف ــي نهاون ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــى  ــماره مل ــنامه 3275 ش ــماره شناس ــه ش ــاس ب ــد غالمعب ــى فرزن ــه ناظم معصوم
3962584986 صــادره از نهاونــد در ششــدانگ يــك بــاب مغــازه بــه مســاحت 100/88 
مترمربــع قســمتى از پــالك 1فرعــي از 2719 اصلــي بخــش 1 حــوزه ثبتــى شهرســتان 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــدارد.  ل ــى ن ــوق ارتفاق ــردد حق ــد مى گ ــد تأيي نهاون
ــخاص  ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــد از  ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي توانن نســبت ب
تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم 
و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 
مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.

(م الف 292)
تاريخ انتشار نوبت اول: روز يكشنبه 1398/11/13
تاريخ انتشار نوبت دوم:روز سه شنبه 1398/11/29

محمدعلى جليلوند
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي

ــوع  ــأت اول موض ــورخ 1398/11/5هي ــماره 139860326005000838 م ــر رأي ش براب
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــارض متقاضــي  ــه و بالمع ــات مالكان ــد تصرف ــي نهاون ــد ثبت رســمي مســتقر در واح
آقــاى بهــزاد عمرانــى بــه شــماره شناســنامه 3 شــماره ملــى 3962259481 صــادره 
ازنهاونــد فرزنــد علــى در ششــدانگ يــك بــاب مغــازه بــه مســاحت 69/60 مترمربــع 
قســمتى از پــالك 1فرعــي از 2719 اصلــي بخــش 1 حــوزه ثبتــى شهرســتان نهاونــد 
ــب  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــدارد. ل ــى ن ــوق ارتفاق ــردد حق ــد مى گ تأيي
ــه اشــخاص نســبت  ــي ك ــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورت ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ  ب
انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
ــاي  ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي ــه مراج ــود را ب خ
مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد 

(296 شــد.(م الف 
تاريخ انتشار نوبت اول: روز يكشنبه 1398/11/13
تاريخ انتشار نوبت دوم:روز سه شنبه 1398/11/29

محمدعلى جليلوند
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

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

برابــر رأي شــماره 139860326005000836 مــورخ 1398/11/5هيــأت اول موضــوع قانون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــه  ــاى ولى ال ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــد تصرف ــي نهاون ــد ثبت در واح
ــى 3961361479  ــماره مل ــنامه 640 ش ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد محم ــد فرزن جاللون
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــك ب ــدانگ ي ــاع از شش ــه دانگ مش ــد در س ــادره از نهاون ص
مســاحت 157/49 مترمربــع قســمتى از پــالك 1فرعــي از 2719 اصلــي بخــش 1 حــوزه 
ــه منظــور  ــذا ب ــدارد. ل ثبتــى شهرســتان نهاونــد تأييــد مى گــردد. حقــوق ارتفاقــى ن
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند  كــه اشــخاص نســبت ب
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــن آگهــي ب ــخ انتشــار اولي ــد از تاري مي توانن
ــاه از تاريــخ تســليم  ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك م
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

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

محمدعلى جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي

برابــر رأي شــماره 139860326000835 مــورخ 1398/11/5هيــأت اول موضــوع قانــون 
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي تعيي
ــاى  ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــد تصرف ــي نهاون ــد ثبت ــتقر در واح مس
احمــد جاللونــد فرزنــد محمد بــه شــماره شناســنامه 800 شــماره ملــى 3961363080 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــك ب ــدانگ ي ــاع از شش ــه دانگ مش ــد در س ــادره از نهاون ص
مســاحت 157/49 مترمربــع قســمتى از پــالك 1فرعــي از 2719 اصلــي بخــش 1 حــوزه 
ثبتــى شهرســتان نهاونــد تأييــد مى گــردد. حقــوق ارتفاقــى نــدارد. لــذا بــه منظــور 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي  اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب
ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــررات ســند  ــراض طبــق مق ــور و عــدم وصــول اعت در صــورت انقضــاي مــدت مذك

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

محمدعلى جليلوند
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

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

ــر رأي شــماره 139860326001000923  مــورخ 1398/11/19 هيــأت اول/دوم موضــوع  براب
ــد ســند رســمي  ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق قان
ــارض  ــه و بالمع ــات مالكان ــدان تصرف ــت ملــك هم ــوزه ثب ــي ح مســتقر در واحــد ثبت
ــنامه 543  ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد محم ــزدان فرزن ــدى ي ــد احم ــاى احم ــي آق متقاض
صــادره از كبودراهنــگ در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــدان  ــه بخــش ســه هم ــع در حوم ــي واق ــالك 13 اصل ــع قســمتى از پ 218/58 مترمرب
ــداري از  ــظ، 7  خري ــظ، كوچــه حاف ــرى حاف ــان 18 مت ــد خياب ــه نشــانى شــهرك الون ب
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردي ــباغى مح ــه باش ــاى لطف ال ــمي آق ــك رس مال
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند  ــه اشــخاص نســبت ب ك
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري مي توانن
ــخ تســليم  ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ــيد، ظ ــس از اخــذ رس ــن اداره تســليم و پ اي
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

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

على زيورى حبيبى-  رئيس ثبت اسناد و امالك همدان
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نيش و نوش

مردم مراقب شيادان فضاى مجازى 
براى خدمات ارزان توريستى باشند

 معاون اجتماعى پليس فتا به هموطنان هشــدار داد براى خريد خدمات توريستى از 
طريق فضاى مجازى مراقب افراد شــياد باشند.رامين پاشايى در گفت وگو با ايرنا افزود: 
در مواردى ديده شده كه افراد سودجو براى فروش به اصطالح ارزان بليت هاى هواپيما، 
بليت هايى را به منازل افراد مى فرســتند در حالى كه اين بليت ها فتوشاپ است و اصالت 
ندارد حتى در موارد ديگرى ديده شده كه افراد با دريافت اين بليت ها به فرودگاه و گيت 
پرواز رفته اند اما در نهايت متوجه شــده اند كه اين بليت ها اصالت نداشته است.سرهنگ 
پاشايى افزود: سال گذشته مواردى گزارش شده كه افراد هتل يا اقامتگاه هايى را ازطريق 
فضاى مجازى رزرو كرده بودند كه متوجه شدند تمام اين موارد كالهبردارى بوده است.

غيبت مانع رسيدگى به درخواست معافيت پزشكى 
مشموالن نيست

 غيبت مانع رسيدگى به درخواســت معافيت پزشكى مشموالن نيست و اين دسته 
از مشموالن مى توانند براى رسيدگى به درخواست معافيت پزشكى خود اقدام كنند.

به گزارش مهر، جانشــين رئيس ســازمان وظيفه عمومى ناجا گفت: با توجه به اينكه 
در قانون خدمت وظيفه عمومى موضوع ســالمت جسمى و روانى مشموالن براى به 

كارگيرى در نيروهاى مسلح مورد اهميت است.
بنابراين مشــموالن غايب باوجود غيبت نيز مى توانند براى رســيدگى به درخواست 
معافيت پزشــكى خود از طريق دفاتر خدمات الكترونيك انتظامى (پليس+10) اقدام 

كنند.

رقم بزرگ خروج غيررسمى دارو از كشور 
 ميزان خروج غيررسمى دارو از ايران به كشورهاى منطقه رقم بسيار بزرگى است.

رئيس ســازمان غذا و دارو، گفت: در سال 97 حدود 3/7 ميليارد دالر ارزبرى دارو و 
تجهيزات پزشكى داشتيم. در سال 98 اين رقم به حدود 3 ميليارد دالر رسيد كه بيش از 
20٪ كاهش داشــت. به گزارش ايلنا، محمدرضا شانه ســاز، گفت: در حوزه صادرات 
هنوز با چالش هاى عديده اى مواجهيم و اين در حالى است كه ميزان خروج غيررسمى 
دارو از ايران به كشــورهاى منطقه عدد بسيار بزرگى است. بنابراين ما بايد بتوانيم اين 
عدد را به صادرات رسمى كشور تبديل كنيم. واردكنندگان يكى پس از ديگرى در حال 
تبديل شــدن به توليدكننده هســتند و اميدواريم توانمندى هاى آنها در حوزه تجارت 

موجب توسعه صادرات دارو و تجهيزات پزشكى شود.

عشق و اعتماد والدين
 نياز دختران در دوره بلوغ

 دوره بلــوغ موجب بروز نگرانى ها در دختران مى شــود و در اين 
زمان آنها بيش از هر چيز به عشق و اعتماد والدين نياز دارند.

يك روانپزشــك كودك و نوجوان گفت: دوره بلوغ به دليل تحوالت 
جســمى و روانى كه براى دختران دارد، آنــان را به مانند زنان جوان 
مبدل ساخته و تغييرات اساســى كه در اين برهه حساس در زندگى 
آنان رخ مى دهد، مسائل و مشكالت اساسى براى پدر و مادر و احيانا 

خانواده به دنبال دارد.
مهشيد رابطيان در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه والدين هرگز دختران 
را به دليل اين كار ســرزنش نكنند زيرا اين حس كامًال طبيعى است، 
گفت:  گذر از كودكى و بلوغ و ورود به دوره  جوانى، دورانى بحرانى 
و دشــوار است. دخترها مى دانند در آســتانه  آماده شدن براى زندگى 
و مســئوليت هاى اجتماعى قرار گرفته اند. حس مى كنند در آينده اى 
نه چندان دور، بايد از پدر و مادر دور شوند و زندگى مستقلى تشكيل 

دهند.
رابطيان گفت: به طور معمول دختران از لحاظ جســمى در 10 - 11

ســالگى كامًال بى دغدغه و داراى اعتماد به  نفس هســتند، اما وقتى به 
حدود 15 ســالگى نزديك مى شوند، احساســاتى چون سردرگمى ، 
افســردگى، ترس و ناامنى و گاهى خشم و پرخاشگرى به سراغ  آنان 

مى آيد.
وى بــا بيان اينكه وقوع بلوغ در بين دختران به 2 شــكل زودرس و 
ديررس امكان دارد،  اظهار كرد: بلوغ زودرس در بين دختران مى تواند 
پيش از 8 سالگى و در نتيجه اختالالت سيستم عصبى مركزى صورت 
پذيرد. در اين رابطه تغييرات فيزيكى زودهنگام در بدن و نيز رشــد 

سريع استخوان را شامل خواهد شد.
اين متخصص روانپزشك كودك و نوجوان درباره بلوغ ديررس افزود: 
زمانى كه عاليم رشــد جنسى در 13 سالگى در دختران وجود ندارد، 
به اين حالت گفته مى شــود بلوغ به تعويق افتاده است. تغذيه ناكافى، 
بيمارى هاى مزمن، سطوح شديد استرس و مشكالت تعامل بين مغز 
و سيســتم تناســلى،  از جمله عوامل مختلف در رابطه با تأخير بلوغ 

دختران به شمار مى رود.
وى تصريح كرد: بايد اذعان داشــت اين احساسات چندان ربطى 
به روش هاى تربيتى پدر و مادر ندارند و دليل بروز آنها، تغييرات 
هورمونــى و انتظاراتى اســت كــه هر دختر در زمان پشت  ســر 
گذاشــتن دوره  كودكى و ورود به مرحله  نوجوانى و بزرگســالى 

از خود دارد.

تجارت: ديوار روحانى ميان قشرهاى مختلف 
 اين ديوار با مهندسى اميد ساخته شده!!

مردم ساالرى: زنان مى توانند نتايج انتخابات ها را تغيير دهند
 چه عجب يك جا زن و مرد مساوى شدن!! 

كيهان: به چه كسانى نبايد رأى داد 
 هركى عشقه ميز باشه

ايران ورزشى: چه كسى كى روش را فرارى داد؟
 احتماال خودش دوست داشته بره پيكنيك

قدس: نوروز با يك باك بنزين 
 حداقل مى تونى باهاش از پاركينگ خونه دربياى بيرون!! 

همدان پيام: بازگشت شيرين پاس در ديدار 16 امتياز
 مراقب باشيد شكرشو زياد نكنيد برا سالمتى ورزشكارا خوب 

نيست!! 
ايرنا: حال ناخوش كودكان كار در خيابان در بودجه 99

 شانس آنها در زمان تولد هم ناخوش بوده!!
جام جم: دست رئيس جمهور را در انتخاب وزير زن باز بگذاريد

 آخه دستش كليد گرفته باز كنه مى افته 
ابرار ورزشى: اسكوچيچ: تمام بازيكنان از شانس مساوى برخوردارند     

 برا همينه كه لوك خوش شانس كم آورده!!
اصالحات: به حضور مردم در انتخابات نياز داريم 

 با چه رنگى با چه شكلى؟؟ 
شهروند: پرونده اى براى بزرگ ترين رودخانه كشور 

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

 لوال ى در خانه ملت مشكل پيدا كرده !!
مردم ساالرى: مردم به افراد پاكدست و سالم رأى دهند 

  شوينده ها نامرغوبند دست ها رو پاك نمى كنن!!
همشهرى: دنبال حذف مؤسسات كنكور نيستيم

 خود كنكور چى؟
شروع: برجسته سازى نقش زن در دولت 

 به نظر كالهى در كاره؟؟! 

 تقريبا هيچ روزي نيســت كه خبري از 
ابتالي چندين نفر از شــهروندان به كرونا 
در شــبكه هاي اجتماعي منتشر نشود. اين 
در حالي اســت كه به باور جامعه شناسان، 
فضاي امروز جامعه پس از اتفاقات آبان ماه و 
تكذيب خبر سرنگوني هواپيماي اوكرايني 
به وسيله موشك، شكاف فضاي بي اعتمادي 
ميان مردم و مسئوالن به بيشترين حد خود 
رسيده و حاال بسياري از سودجويان از اين 
فضاي بي اعتمادي استفاده كرده و با اهداف 
خاصي اخبــار جعلي در رابطه با شــيوع 
اجتماعي  شــبكه هاي  در  كرونــا  ويروس 

منتشر مي كنند. 
چنــد روز گذشــته نامــه  اي بــا امضاي 
معاون درمــان وزير بهداشــت خطاب به 
رئيس جمهوري در فضاي مجازي منتشــر 
شــد كه 35 نفر مبتال به ويروس كرونا در 
ايران شناسايي شده و 4 نفر جان خود را از 
دست داده اند، انتشار اين نامه بازخوردهاي 
فراواني را در شبكه هاي اجتماعي به همراه 

داشت.
 با اين حال مســئوالن وزارت بهداشت اين 
نامــه و اخبار پيرامون را تكذيب مي كنند و 
اعــالم كرده اند كه تا به امروز هيچ مورد از 
بيماري كرونا در ايران مشاهده نشده است. 
بهداشــت  وزيــر  درمــان  معــاون 
نامــه  ايــن  پاييــن  در  امضايــش  كــه 
به تازگــى  مي گويــد:  شــده،  منتشــر 
ــه  ــاب ب ــده خط ــاي بن ــا امض ــه اي ب نام
مجــازي  فضــاي  در  رئيس جمهــوري 
مدعــي  دروغ  بــه  كــه  شــده  منتشــر 
ــا در  ــروس كرون ــواردي از وي ــاهده م مش
كشــور شــده، ايــن نامــه جعلــي اســت و 
ــن  ــران اي ــي ناش ــع قانون ــق مراج از طري

مي شــوند.  پيگيــري  نامــه 
قاســم جانبابايي، دربــاره جعلي بودن اين 
نامه توضيح داد كه معاونت درمان وزارت 
بهداشت به طور مستقيم با رياست جمهوري 
مكاتبه ندارد و همه مكاتبات از طريق دفتر 
وزارتــي انجام مي شــود. او همچنين گفته 
شماره نامه، امضاي معاون درمان و شماره 
تلفن درج شــده در اين نامه اشتباه و جعلي 

است.
از طرفى رئيــس مركز روابــط عمومي و 
اطالع رســاني وزارت بهداشــت با جعلي 
خواندن انتشــار نامه اي در فضاي مجازي 
ازسوي معاونت درمان وزارت بهداشت به 
رئيس جمهور دربــاره كرونا، تأكيد كرد كه 
هنوز هيچ مورد مثبت ابتال به كروناويروس 

جديد در كشور ثبت نشده است. 
ــه  ــال ب ــورد ابت ــچ م ــه هي ــن لحظ ــا اي ت
كرونــا در ايــران ثبــت نشــده اســت و 

بســياري از مــوارد ارجاعــي، حتــي از 
ــه  ــم، مشــكوك ب ــرح حال و عالي ــر ش نظ
كوويــد 19 هــم نيســتند. ايــن شــايعات در 
ــه در خــارج از  ــي منتشــر مي شــود ك حال
كشــور، چيــن كــه كانــون شــيوع كرونــا در 
جهــان اســت، بيــش از 500 مــورد ابتــال به 
كرونــا در 30 كشــور تأييــد شــده و تنهــا 4 
ــگ،  ــه، هنگ كن ــورهاي فرانس ــر در كش نف

ــد.  ــوت كرده ان ــن ف ــن و ژاپ فيليپي
ــت  ــاون وزارت بهداش ــز، مع ــى ني به تازگ
ايــران، شــايعه هاي مطرح شــده در فضــاي 
مجــازي در مــورد نبــود اطالع رســاني 
وزارت بهداشــت در مــورد ورود بيمــاري 
ــن  ــه اي ــان ب ــات مبتالي ــران و تلف ــه اي ب
بــا  و  خوانــده  نادرســت  را  بيمــاري 
بــه  مربــوط  اخبــار  انتشــار  يــادآوري 
ــاز  ــر ني ــود: اگ ــه ب ــزا، گفت ــات آنفلوان تلف
وزارت  چــرا  باشــد،  پنهــان كاري  بــه 

بهداشــت آمــار مرگ وميــر آنفلوآنــزا را 
مي كــرد؟ اعــالم  هفتگــي  به صــورت 

آمادگي جامعه براي پذيرش شايعه
ســؤال اصلــي اينجــا مطــرح مي شــود كــه 
ــا  ــتقيم ب ــاط مس ــه ارتب ــايعات ك ــن ش اي
ــور به وجــود  ــراس اجتماعــي دارد، چط ه

مي آيــد؟ 
اتفاقــي  مهم تريــن  مى رســد  به نظــر 
ــادي  ــد بي اعتم ــن مي افت ــن بي ــه در اي ك
مــردم اســت، زيــرا وقتــي حجــم شــايعات 
زيــاد مي شــود، مــردم امــكان اعتمــاد 
دســت  از  را  رســمي  رســانه هاي  بــه 
ــال معــروف آن ســيل اســت  مي دهنــد. مث
ــش  ــار چال ــمي دچ ــانه هاي رس ــه رس ك
اعتمــاد مردمــي  شــدند و در ســاير مقاطــع 
هــم احســاس كرده انــد، رســانه ها پــر 
ــب  ــا تكذي ــه بعده ــتند ك ــاري هس از اخب

مي شــود. 

نامه وزارت بهداشت به روحانى كذب محض است

كرونا از شايعه تا واقعيت

صاحبان 
شناسنامه هاى 

قديمى مشكل رأى دادن 
ندارند

 افــرادى كــه داراى شناســنامه هاى 
غيرمكانيزه (جلد قرمز) هســتند و محل 
ضــرب مهــر انتخابات به دليل شــركت 
در انتخابات گذشــته پرشــده، جايى در 
شناســنامه هاى آنها براى ضــرب مهر و 
شــركت در انتخابات مشخص مى شود و 
بنابراين مى توانند در انتخابات شركت كنند.

ســخنگوى ســازمان ثبت احوال كشور 

گفت: افرادى كه براى شركت در انتخابات 
شناسنامه شان براى ضرب مهر شركت در 
انتخابات جا نــدارد، براى ضرب مهر بر 
اساس پيشنهاد وزارت كشور و همچنين 
تأييد شــوراى نگهبان جــاى خاصى در 
شناسنامه مشخص مى شود و مى توانند در 

انتخابات شركت كنند.
ســيف ا... ابوترابــى در گفت وگو با ايرنا 
بــا تأكيد بــر اينكه ايــن وضعيت فقط 
براى افرادى اســت كه داراى شناسنامه 
غيرمكانيزه هســتند و شــامل دارندگان 
شناسنامه مكانيزه نمى شود، تصريح كرد: 
مدرك هويتى مورد نياز براى شركت در 

انتخابات، شناسنامه و داشتن شماره (كد) 
ملى است.

در  ملــى  شــماره  گفــت:  ابوترابــى 
شناســنامه هاى مكانيــزه درج شــده و 
كه  غيرمكانيــزه  شناســنامه  دارنــدگان 
تعدادشان هم زياد نيست بايد شماره ملى 

خود را به ياد داشته باشند.
وى گفت: تمام  شناسنامه هاى تعويضى و 
مفقودى كه درخواســت براى تعويض و 
صدورشناسنامه داده بودند، براى شركت 
در انتخابــات تا 30 بهمن  ماه تحويل داده 

مى شود.
وى افزود: در تالشــيم تــا زمينه حضور 

حداكثرى هموطنان را در انتخابات پيش 
رو مهيــا كنيم و هيــچ هموطنى به دليل 
نداشــتن اوراق هويتــى از شــركت در 
انتخابات محروم نمى شود، همه مقدمات 
براى شركت در انتخابات براى همه اتباع 
ايرانى فراهم و تمهيــدات مورد نياز در 

برگزارى انتخابات انديشيده شده است.
ابوترابى اعالم كــرد: هموطنان به منظور 
شــركت در انتخابات اوراق هويتى خود 
مانند شناسنامه و كارت ملى را در دسترس 
داشته باشند و چنانچه در خواستى مبنى 
بر تعويض يا صدور شناســنامه مفقودى 
داشــته باشــند زودتر اقدام كنند، زيرا به 

درخواســت ها حداكثر تا 30 بهمن پاسخ 
داده مى شود و در روزهاى نخست و دوم 
اسفند ماه فقط شناســنامه هاى مفقودى و 
تعويضى كه از پيش درخواست داده شده 

بود به افراد تحويل داده مى شود.
ابوترابى با اشاره به تشكيل ستاد انتخابات 
در ســازمان ثبت احوال كشور و استان ها 
گفت: ســازمان ثبت احوال كشور برابر 
قانون به عنــوان يكى از اعضــاى هيأت 
اجرايــى در شهرســتان ها و از مراجــع 
را  انتخابات  مقدمات  استعالم،  چهارگانه 

برگزار مى كند.
براســاس  كــرد:  نشــان  خاطــر  وى 

هماهنگى هاى به عمل آمده همه هموطنانى 
كه خود را در معرض انتخاب قرار داده اند 
و از طريق وزارت كشور ثبت نام كرده اند، 
ازسوى سازمان ثبت احوال مورد استعالم 
قرار گرفتــه و ما نيز هويت افرادى را كه 
از ما استعالم خواستند به ستاد انتخابات 

كشور و شوراى نگهبان منعكس كرديم.
ابوترابــى ادامه داد: بــراى جلوگيرى از 
ازدحام كارى، از 2 ماه پيش اعالم آمادگى 
كرديــم و در همه شــهرها به ويژه تهران 
بــزرگ هرگونه خواســته هموطنان اعم 
از تغيير نــام خانوادگى و تعويض اوراق 

هويتى را سريعاً پيگيرى مى كنيم.
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نتايج علم مهندسى داده
«كلمات كليدى» از خودكشى قريب الوقوع 

خبر مى دهند
 در آمريكا ســرويس هايى براى افرادى كه قصد خودكشــى دارند، 
وجود دارد كه مى توان با تماس گرفتن يا پيامك زدن با اين سرويس ها، 
با كارشناسان و روان شناسانى صحبت كنند تا در اسرع وقت از اقدامات 
آن ها جلوگيرى شــود. يكى از ارائه دهندگان اين سرويس ها به تازگى 
كلمات كليدى را منتشــر كرده كه اين افراد استفاده مى كنند. برخالف 
چيزى كه ممكن اســت فكر كنيد، اين كلمات مســتقيما به خودكشى 

اشاره نمى كنند. 
به گزارش ايستگاه آى تى، نانسى لوبلين (Nancy Lublin) سرويس 
Crisis) راه اندازى كرده  Text line) به نام كرايسيس تكســت الين
كه افرادى با گرايشــات خودآسيبى به آن پيام داده و درخواست كمك 
مى كنند. لوبلين مى گويد: "زمانى كه از مردم مى خواهيم كلماتى با ريسك 
باال را پيدا كنند، بيشتر به كلماتى مانند «غمگين»، «ناراحت» يا «كمك» 
فكر مى كنند. " بيشــترين كلماتى كه در بطن آن ها نياز به كمك فورى 
احساس مى شود، «اى.سى.اى»، «ايبوپروفن»، «استامينوفن»، «800 ميلى 
گرم» و در نهايت ايموجى قرص هســتند. كلمات فوق اين را نشــان 
مى دهند كه شخص، ديگر از مرحله فكر كردن به خودكشى گذشته  و 
اكنون درحال برنامه ريزى براى انجام آن است. مهندسان داده اين كلمات 

را به كمك الگوريتم خاص خود پيدا كرده اند. 
تكنولوژى به كار رفته در اين كار به مهندسان داده اجازه مى دهد كه غرايز 
انسانى كه بيشتر روى كلمات «دپرس»، «ناراحت» و حتى «خودكشى» 
تمركز مى كنند، عبور كرده و كلماتى را برگزيند كه استفاده از آن ها رو به 
افزايش است. به كمك اين الگوريتم، كارشناسان توانستند 86 درصد از 

تماس ها را مديريت كنند . 
 لوبلين مى گويد: داشــتن الگوريتمى اينچنينى مرز باريك ميان مرگ و 
زندگى را تعيين مى كند.  در ايران هم ســرويس هاى مشــابه براى اين 
كار وجود دارد و اگر شــما و نزديكانتان گرايش هاى خودكشى داريد 
مى توانيــد با اورژانس خدمات اجتماعى با شــماره «123» به صورت 

شبانه روزى تماس بگيرد. 

افتتاح نخستين سرويس
 تاكسى خودران هوايى جهان در نيوزلند

 شهرهاى پرجمعيت و پيشرفته ى امروزى درگير انبوهى از مشكالت ترافيكى هستند. 
حمل و نقل هوايى درون شــهرى به عنوان راه حل صنعتى نوپا اما آينده دار به منظور كاستن 
از پيچيدگى هاى ترافيكى شــهرها شناخته مى شود؛ به همين منظور، مسابقه ى شركت هاى 
پيشرو اعم از ايرباس، بوئينگ و تويوتا تا گروه هاى كوچك مهندسى از جاى جاى جهان 

در رسيدن به طرحى اجرايى دراين زمينه را شاهد هستيم. 
به گزارش تكنا، در سال 2017، دولت نيوزيلند با هدف به صفررساندن توليد آالينده هاى 
كربنى خود تا ســال 2050، با امضاى تفاهم نامه اى با شــركت ويسك (Wisk) به منظور 

ســاخت پرنده ى خودران عمودپرواز الكتريكى (eVTOL) از شــروع فعاليت خود در 
اين  حوزه خبر داده بود. ويسك شــركتى آمريكايى نيوزلندى فعال درزمينه ى حمل و نقل 
هوايى درون شــهرى محسوب مى شود كه با سرمايه گذارى مشترك بوئينگ و مجموعه ى 

كيتى هاوك (Kitty Hawk) شكل گرفته است. 
در سال 2018، ويسك پرنده ى دوسرنشينه ى خود، يعنى كورا (Cora) را معرفى كرد. در 
اين پرنده كه به صورت تركيبى از هواپيماهاى مرسوم بال دار و مولتى روتورهاى عمودپرواز 
طراحى شده اســت، 12 موتور الكتريكى كوچك به منظور نشست و برخاست به صورت 
عمودى و يك موتور الكتريكى بزرگ در قسمت عقب به منظور افزايش سرعت افقى در 
نظر گرفته شــده است. پرواز اين هواپيما به مراتب ساكت تر از هليكوپتر است؛ با اين حال، 
به دليل محدوديت هاى ايجادشده ى باترى ها، بيشترين برد پروازى اين پرنده 40 كيلومتر و 

بيشترين سرعتش به 160 كيلومتر بر ساعت مى رسد. همچنين، ارتفاع پرواز كروز نيز حدود 
500 متر اعالم شده است. 

در بحث ايمنى، اين پرنده از 3 كامپيوتر كنترل پرواز به صورت مجزا و يك چترنجات براى 
فرود آرام هواپيما در مواقع اضطرارى بهره مى برد. افزون براين، در مواقعى كه پرنده حين 
نشست يا برخاست در ارتفاع كمتر از 20 متر دچار نقص فنى شود، چترنجات نمى تواند 
از سرعت ســقوط هواپيما بكاهد. تاكنون، هيچ يك از شركت ها راه حل مطمئن و ارزانى 
براى اين سناريو ارائه نداده است. تاكسى هاى پرنده پيش از اينكه به عنوان بخشى معمول 

از حمل و نقل شهرى شناخته شوند، بايد اين مشكل را حل كنند. 
مطمئنا پرواز در مولتى موتور بدون خلبان نخستين بار تجربه اى بسيار منحصر به فرد خواهد 
بود و ضربان قلب مسافران از شوق همراه  با مقدارى ترس به بيشترين حد خود مى رسد
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 پژوهشگران با كاشت الكترود در مغز 
ملخ ها توانستند كنترل مغز اين حشرات 
را در دســت بگيرنــد و از حس بويايى 
قدرتمندشان براى شناسايى مواد منفجره 

استفاده كنند. 
گروهى از دانشمندان آمريكايى كه تحت 
پشــتيبانى مالى نيــروى دريايى اياالت 
متحده قرار دارند، اعــالم كرده اند كه با 
تقويت موفقيت آميز ملخ ها، توانايى آن ها 
در تشخيص طيف گسترده اى از بوهاى 
شــيميايى از جمله مواد منفجره را تحت 

كنترل درآورده اند. 
به گزارش زوميت، دانشــمندان به منظور 
توسط  منتشرشــده  گازهاى  شناســايى 
مواد نظير آمونيوم نيترات، از حشــرات 
اســتفاده كردند. گروه هاى تروريســتى 
معموال از ماده ى يادشــده براى ساخت 
بمب و مواد منفجره ى نظامى «تى. ان. تى» 
و «آر.دى. اكــس» اســتفاده مى كنند. در 
ايــن پژوهش، تك تك ملخ ها با موفقيت 
قادر بودند ماده ى آتش زا را از طريق بو 
كشــيدن پيدا كنند؛ اما وقتى دانشمندان 
داده ها را از 7 ملخ يا بيشــتر گردآورى 
كردند كه با اين كار، توانايى تشــخيص 
بو بين گروهى كوچك توزيع شد، نتايج 

پژوهش بهبود يافت. 

به گفته ى كريــس بارانيوك، روزنامه نگار 
علمى و نويسنده ى اين خبر، پژوهشگران 
از دانشگاه واشــنگتن در سنت لوئيز از 
اظهارنظر درباره ى يادداشت او خوددارى 
كردند؛ اما مقاله ى آن ها چگونگى تبديل 
حشــرات به موجوداتى بمب ياب را با 
كاشــت الكترود درون مغزشان توصيف 
مى كند. كاشــت الكترود به پژوهشگران 
امــكان داد تا فعاليت عصبــى ملخ ها را 
هنگام برخورد آن ها با مواد خاص تجزيه 

و تحليل كنند. 
4 سال پيش، اداره ى پژوهش هاى نيروى 
دريايى اياالت متحده، مبلغ 750 ميليون 
دالر بودجــه بــه پروژه ى مــورد بحث 
اختصاص داد؛ اما در آن زمان معلوم نبود 
كه آيا ايده ى تبديــل ملخ ها به مأموران 
شناســايى بمب اصال عملى خواهد بود 
يا خير. با اين حال، مقاله ى جديد نشان 
مى دهــد كه برخى ملخ هــا را كه به طور 
زيستى هك شده اند، مى توان يك روز در 

ميدان نبرد به كار گرفت. 
دانشــمندان در پژوهش خــود تصميم 
گرفتنــد از ملخ هاى آمريكايى اســتفاده 
كنند؛ زيرا آن ها سرســخت هســتند و 
مى توانند محموله هاى ســنگين را حمل 
كننــد. چالش واقعى پژوهشــگران اين 

بود كه بدون قراردادن ملخ ها در معرض 
عمــل جراحى گســترده، راهــى براى 
خواندن ذهن آن ها پيدا كنند. اين روش 
شــامل ايجاد برشى جزئى در سر ملخ ها 
بود كه به آن ها امــكان داد پس از عمل 
به حركت آزادانه ى شاخك و بخش هاى 

دهانشان ادامه دهند. 
ملخ هــاى  ايــن  آنكــه  بــراى  امــا 
ســايبورگ كاربــردى باشــند، گرداننــدگان 
ــور  ــا را به ط ــركات آن ه ــد ح ــد بتوان باي
ــور،  ــن منظ ــد. بدي ــرل كنن ــى كنت فيزيك
ــا  ــنگتن ملخ ه ــگاه واش ــمندان دانش دانش
را در ربات هــاى چرخــدار كوچكــى 
مى توانــد  كــه  كردنــد  محفــوظ 
گيــرد.  قــرار  دلخــواه  موقعيــت  در 
حــال  در  همچنيــن  پژوهشــگران 
كاشــت هاى  روى  پژوهــش  تكميــل 
ــو» هســتند  ــى نان ابريشــم پايه ى «خالكوب
كــه بــه گرداننــدگان امــكان خواهــد 
ــه،  ــيله اى نقلي ــتفاده از وس ــدون اس داد ب
حشــره را از راه دور حركــت دهنــد. 
ملخ هاى ســايبورگ درمعرض 5 ماده ى 
منفجــره ى مختلــف و چنــد مــاده ى 
شيميايى ديگر قرار گرفتند. درمدت 500
ميلى ثانيــه از قرارگيــرى ملخ ها در اين 
وضعيت، الگويى مشــخص و متمايز از 

فعاليت در مغز حشــرات ظاهر شد. اين 
سرعت بســيار باال به لطف بيولوژى ملخ 
قابل دســتيابى است؛ زيرا شاخك بسيار 
كوچك آن ها حاوى نزديك به 50 هزار 
نورون بويايى است و همين خصوصيت 
موجب مى شود اين جانداران بهتر از هر 
حســگر مصنوعى قابل ساخت به دست 
انسان ها بتوانند طيف گسترده اى از مواد 

را تشخيص دهند. 
ازآنجاكــه پردازش حجــم كالن داده از 
ده ها هــزار نــورون چالش برانگيز بود، 
تيم پژوهشــى بر ايجاد گلوگاه در خود 
مغز ملخ تمركز كــرد. اين بخش از مغز 
حشرات شامل ناحيه اى فشرده با تقريبا 
تنها 800 نورونى بود كه اطالعات را از 
شــاخك پردازش مى كنند. سيگنال هاى 
موجود در آنجا، آنچه را حشرات حس 
مى كردند، نشان داد و دانشمندان به لطف 
آن توانســتند به نحو مؤثر به مغز ملخ ها 

گوش دهند. 
به نقــل از پژوهشــگران، ســيگنال هاى 
بــا  مى تــوان  تنهــا  را  باكيفيــت 
الكترودهايــى دريافــت كــرد كــه تقريبــا 
ــخ  ــز مل ــاعت از كاشتنشــان در مغ 7 س
از  ســيگنال  آن  از  پــس  و  مى گــذرد 
دســت مــى رود؛ امــا دانشــمندان اشــاره 
كردنــد كــه ايــن زمــان را احتمــاال 
بــه  غــذا  منظــم  دادن  بــا  مى تــوان 
ــك جراحــى  حشــرات و اصــالح تكني
ــا  ــت آن ه ــراى تقوي ــده ب ــتفاده  ش اس

افزايــش داد. 
مطالعات پيشين نشان داده اند كه مى توان 
واكنش هاى عصبى به بوهاى مختلف را 

در مغز حشرات گوناگون آشكار كرد. 
 توماس نوانتى از دانشــگاه ساسكس در 
بريتانيا و همكارانش در سال 2014 نشان 
دادند كه اين كار را مى توان با مگس هاى 
ميوه انجام داد. به گفته ى نوانتى، ساخت 

سامانه هاى همراه سايبورگ مانند با ربات 
چرخــدار گامى رو به جلو محســوب 
مى شود. با اين حال، وى افزود كه براى 
زنده نگاه داشــتن ملخ هاى تقويت شــده 
همچنــان چالش هايــى كاربردى وجود 
دارد. از نگاه وى، ممكن است استخراج 
شاخك  از  مرتبط  حســى  سازوكارهاى 
ملــخ و تعبيــه ى آن درون ســامانه ى 
سايبورگى ديگر به جاى حفظ كل حيوان 

منطقى تر باشد. 
آلپر بوزكوت از دانشگاه ايالتى كاروليناى 
شــمالى كــه او نيــز ايده ى حشــرات 
اســت،  كرده  آزمايــش  را  ســايبورگ 
هشــدار مى دهد كه حفظ حيوانات زنده 
در  مى تواند  تقويت شــده  مكانيكــى  و 
محيط واقعى مشكل ســاز باشــد. با اين 
حــال او اذعان كرد كــه پژوهش جديد 
پژوهشگران، دســتاوردى هيجان انگيز و 

مهم به شمار مى آيد. 

دانشمندان ملخملخ سايبورگ 
بمب ياب پرورش دادند

ريد دا فرصت  مروز 
ا پايان  تا 

ريد دا فرصت  مروز 
ا پايان  تا 
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ركوردشكنى مهاجم كره اى تاتنهام 
در ليگ برتر

 مهاجم كره اى تاتنهام به نخســتين بازيكن آسيايى تبديل شد كه 
50 گل در ليگ برتر به ثمر رسانده است. 

در ادامه ديدارهاى هفته بيست وششــم ليگ برتــر انگليس 2 ديدار 
برگزار شد كه در يكى از بازى ها تاتنهام در خانه استون ويال به ميدان 
رفت و توانســت با نتيجه 3 بر 2 به برترى برســد. سون هيونگ مين 
كره اى توانســت 2 بار گلزنى كند و توبى آلدرويلد زننده گل ديگر 

تاتنهام در اين ديدار بود. 
مهاجم كره اى با زدن 2 گل در اين ديدار، شمار گل هايش را در ليگ 
برتر به عدد 50 رساند تا نخســتين فوتباليست تاريخ آسيا باشد كه 

موفق به زدن اين تعداد گل در ليگ برتر انگليس مى شود. 
سون موفق شده اســت 50 گل را در 151 بازى براى تيمش به ثمر 

برساند. 
ساير ســتارگان آســيايى كه در ليگ برتر انگليس تأثير بسيار خوبى 
داشته اند شامل هموطن سون يعنى، پارك جيسونگ است كه در 154
بازى در ليگ برتر براى منچستر يونايتد 19 گل به ثمر رسانده و 21

پاس گل داده است. 
كى سونگ يوئن، هافبك سابق نيوكاسل و تيم ملى كره جنوبى، 15 بار 
گلزنى كرده است، درحالى كه شينجى اوكازاكى، بازيكن سابق لستر 

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

رونالدو و مسى زير نظر پپ؟
 رونالدو و مسى زيرنظر پپ گوارديوال جذاب ترين اتفاقى است 
كه تابســتان ســال آينده مى تواند رخ بدهد. از اين مثلث، فعال فقط 
رونالدو در تورين اســت و مى توان اين طور گفت كه پپ گوارديوال 
هم بسيار به اين تيم نزديك شده اما مسى هنوز در حد شايعه است. 
در حالى كه فرصت زيادى تا تابســتان باقــى مانده، ماجراى حضور 
پپ در يوونتوس نقل محافل شــده است. به ويژه پس از اعالم خبر 
محروميت ســيتى از 2 فصل آينده ليگ قهرمانــان اروپا به احتمال 
زياد پپ در تابســتان آينده اتحاد را ترك خواهــد كرد. گوارديوال 
مى توانــد يوونتوس را تبديل به تيمى متفاوت از آن چه تاكنون بود، 
بكند. تركيب پپ گوارديوال و كريســتيانو رونالدو، فانتزى بسيارى 
از فوتبال دوســتان بوده و بعيد نيســت اين اتفاق رخ بدهد؛ هر چند 
شايد يك اتفاق بزرگ تر هم در شرف رخ دادن باشد. ليونل مسى در 
بارسلونا راحت نيست و با مديريت اين تيم مشكالت اساسى دارد. 

راه تراكتور براى قهرمانى ليگ 
هموارتر است

 درحالى كه ليگ برتر در ايســتگاه بيستم قرار دارد، شرايط جدول 
و تيم هاى باالى جدول نشــان از رقابت فشرده 4 تيم براى قهرمانى 
در ايــن فصل دارد. پرســپوليس با 41، تراكتور 37، ســپاهان 36 و 
اســتقالل با 33 امتياز جمع 4 تيم باالى جدول و مدعى قهرمانى را 

تشكيل مى دهند. 
اين رقابت در حالى بين 4 تيم شكل گرفته كه استقالل، پرسپوليس و 
ســپاهان در ليگ قهرمانان آسيا حضور دارند و اين موجب فشردگى 
تقويــم آنها مى شــود. اتفاقى كه بيش از همه به ســود تراكتورى ها 
اســت و فضا را براى دستيابى آنها به نخستين قهرمانى در ليگ برتر 

هموارتر مى كند. 
پرســپوليس و سپاهان تا پايان سال 98 هر كدام 7 بازى در ليگ برتر 
و ليگ قهرمانان آســيا در پيش دارند و آبى پوشــان با احتساب يك 
ديدار عقب افتاده با فوالد، تا پايان ســال بايد 8 بار به ميدان بروند. 
8 بازى در يك ماه (28 بهمن تا 28 اســفند) به معنى كمتر از هر 4

روز يك بازى است. 
ــان  ــر در ليــگ قهرمان ــم درگي ــم فشــرده 3 تي ــه و تقوي ــن برنام اي
ــر  ــور كــه در فضايــى آرام ت ــه تراكت ــد كمــك كنــد ب آســيا مى توان
و بازى هايــى كم دغدغه تــر و بــا اســتراحت بيشــتر، امتيــازات 
ــم  ــگ نوزده ــى در لي ــراى قهرمان ــش ب ــا شانس ــرد ت ــى بگي مهم

ــد.  ــدا كن افزايــش پي
برنامه بازى هاى سپاهان تا پايان سال 98

..................................................  السد؛ 29 بهمن - قطر 1- سپاهان 
.....................................  پرسپوليس؛ 4 اسفند - اصفهان 2- سپاهان 
3- ذوب آهن.......................................  سپاهان؛ 8 اسفند - اصفهان
.................  النصر عربستان؛ 13 اسفند - خارج از ايران 4- سپاهان 
.........................  گل گهر؛ اصفهان 18 اسفند - اصفهان 5- سپاهان 
6- سايپا ...............................................  سپاهان؛ 23 اسفند - تهران
..............................  پارس جنوبى؛ 28 اسفند - اصفهان 7- سپاهان 

برنامه بازى هاى استقالل تا پايان سال 98
..........................................  االهلى؛ 28 بهمن - كويت 1- استقالل 
.......................................  ذوب آهن؛ 4 اسفند - تهران 2- استقالل 
3- گل گهر........................................  استقالل؛ 8 اسفند - سيرجان
4- الوحده امارات................................... استقالل؛ 12 اسفند - دبى
.............................................  سايپا؛ 16 اسفند - تهران 5- استقالل 
6- پارس جنوبى.....................................  استقالل؛ 20 اسفند - جم
.........................................  تراكتور؛ 24 اسفند - تهران 7- استقالل 
.............................................  استقالل؛ 28 اسفند - اهواز 8- فوالد 

برنامه بازى هاى پرسپوليس تا پايان سال 98
.......................................  الشارجه؛ 29 بهمن - دبى 1- پرسپوليس 
......................................  پرسپوليس؛ 4 اسفند- اصفهان 2- سپاهان 
................................  شهر خودرو؛ 8 اسفند - تهران 3- پرسپوليس 
......................  التعاون عربستان؛ 12 اسفند - امارات 4- پرسپوليس 
.......................................  پرسپوليس؛ 17 اسفند - تهران 5- پيكان 
6- پرسپوليس............................  شاهين بوشهر؛ 21 اسفند - تهران
7- ماشين سازى..............................  پرسپوليس؛ 26 اسفند - تبريز

صفايى مسافر انتخابى المپيك شد

 بانوى تنيس روى ميز همدان مسافر مسابقات انتخابى المپيك شد
نايب رئيس هيأت تنيس  روى  ميز استان با اعالم اين خبر گفت: شيما 
صفايى از ورزشكاران موفق تنيس  روى  ميز استان مسافر رقابت هاى 

انتخابى المپيك 2020 توكيو ژاپن شد. 
بــه گزارش ايرنا، زهره ابوطالبيان اظهــار كرد: صفايى با قهرمانى در 
مســابقات انتخابى تيم ملى توانست جواز حضور در انتخابى المپيك 
را كسب كند. اين بانوى همدانى فروردين ماه سال آينده براى حضور 

در مسابقات انتخابى المپيك راهى كشور تايلند مى شود. 
وى افزود: اين انتخابى بين كشــورهاى آسياى ميانه است كه از بين 
افراد شــركت كننده فقط يك ورزشــكار خانم و آقا براى شركت در 

المپيك انتخاب خواهند شد. 
اين مربى ســازنده تنيس روى ميز همدان يادآور شــد: شيما صفايى 
همراه با ندا شهسوارى ديگر ملى پوش تنيس روى ميز همدان اواخر 

اسفندماه امسال نيز عازم مسابقات جهانى مى شوند. 
وى افــزود: مســابقات جهانى تنيــس روى ميز به ميزبانى پوســان 
كره جنوبى برگزار مى شود و صفايى پس از اين مسابقات راهى تايلند 

خواهد شد. 
شيما صفايى يكى از نابغه هاى تنيس روى ميز كشور به شمار مى رود 
و موفقيت چشــمگير اين بازيكن موجب حمايت فدراسيون و دادن 

لقب نابغه تنيس روى ميز به وى شد. 

شعار رسمى المپيك 2020 مشخص شد
 مسئوالن برگزارى رقابت هاى المپيك، شعار رسمى اين رقابت ها 

را اعالم كردند. 
به گزارش توييتر رسمى المپيك 2020، مسئوالن برگزارى رقابت هاى 
المپيك 2020 توكيو، شــعار رسمى اين رقابت ها را اعالم كردند. بر 
اين اســاس «متحد با حسى مشترك» به عنوان شــعار المپيك توكيو 

انتخاب شده است. 
نخســتين دوره المپيك كه براى آن شــعار انتخاب شــد، بازى هاى 
المپيك 1972 بود كه شــعار بازى هاى شــاد براى آن انتخاب شــد. 
از ســال 1988 و رقابت هــاى المپيك 1988 عبــارت «هماهنگى و 

پيشرفت» به كار برده شد. 
شــعارهاى بعدى «دوســتانى بــراى زندگى» در بارســلونا 1992، 
«جشــن قرن» در آتالنتا 1996، «به اشتراك گذاشتن روحيه-جرأت 
روياپردازى» در سيدنى 2000، «به خانه خوش آمديد» در آتن 2004، 
«يك جهان، يك رويا» در پكن 2008، «الهام بخش يك نسل» در لندن 

2012 و «دنياى جديد» در ريو 2016 بوده است. 
هم چنين شعار رسمى المپيك «سريع تر، باالتر، قوى تر» است كه پس 
از ايجاد كميته بين المللى المپيك در سال 1894 توسط پير دو كوبرتن 

پيشنهاد شد. 
بازى هــاى المپيــك 2020 از 3 تا 17 مــرداد در توكيو ژاپن برگزار 

مى شود. 

 IOC اعتراض كميته ملى المپيك ايران به
 اعتراض كميته ملى المپيك ايران به IOC پس از لغو مســابقات 

انتخابى المپيك واترپلو
كميته ملى المپيك نسبت به پيشنهاد فدراسيون جهانى شنا شيرجه و 
واترپلو براى حذف مسابقات انتخابى المپيك واترپلو اعتراض كرد. 

پس از شيوع ويروس كرونا فدراسيون جهانى شنا شيرجه و واترپلو 
پيشــنهاد داد، قهرمانان بازى هاى آسيايى 2018 در 2 بخش مردان و 
زنان سهميه المپيك توكيو را بگيرند و برخالف برنامه گذشته، ديگر 

مسابقه انتخابى المپيك برگزار نشود. 
فدراســيون ايران فورى نسبت به اين مســأله واكنش نشان داد و به 

فدراسيون جهانى اعتراض كرد. 
حاال كميته ملى المپيك ايران هم نســبت به اين مسأله معترض شده 
اســت. بر اين اســاس كميته ملى المپيك نامه اى تنظيم كرده است و 

ديروز آن را به IOC ارسال كرد. 
كميته ملى المپيك در اين نامه عنوان كرده تصميم فدراسيون جهانى 

شنا، شيرجه و واترپلو برخالف اساسنامه اين فدراسيون است. 
پس از ارســال اين نامه بايد ديد موضع فدراســيون جهانى و كميته 

بين المللى المپيك چه خواهد بود.
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2
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پيشخوان
در مسابقات بين المللى بدمينتون فجر 

بدمينتون باز همدانى خوش درخشيد 
 بدمينتون باز همدان در ديدار فينال 2 نفره مردان مســابقات بين المللى بدمينتون فجر 

خوش درخشيد و به نشان طالى اين مسابقات دست يافت. 
امير جبارى از همدان به همراه ســروش اسكندى هم تيمى خود، در ديدار فينال 2 نفره 
مردان بين تيم 2نفره رضا شــهبازى و مهران شهبازى برگزار شد كه اين ديدار با نتيجه 
2 بر صفر به سود تيم 2 نفره جبارى و اسكندرى به پايان رسيد و آنان به مقام قهرمانى 

دست يافتند. 

ديدار فينال بيســت ونهمين دوره مســابقات بين المللى بدمينتون فجر در ســالن شهيد 
دستغيب شيراز در قمست دونفره (تيمى) و يك نفره برگزار شد و در پايان اين رقابت ها 
ملى پوشان بدمينتون كشورمان در قسمت 2 نفره توانستند مدال هاى طال، نقره و برنز را به 
خود اختصاص دهند و در قسمت يك نفره نيز بدمينتون باز كانادا به مقام قهرمانى دست 
يافت.  الزم به ذكر است بيست ونهمين دوره مسابقات بين المللى بدمينتون فجر ايران به 
مناسبت سالگرد پيروزى شــكوهمند انقالب اسالمى ايران با جوايز 25 هزار دالرى با 
شــركت 14 تيم كانادا، برزيل، آمريكا، افغانستان، بلژيك، بلغارستان، اسلواكى، اتريش، 
هند، پاكستان، اسلند، عراق، اوكراين به همراه ملى پوشان بدمينتون ايران به مدت 4 روز 

در سالن شهيد دستغيب شهرستان شيراز برگزار شد. 

نتايج تيراندازي با كمان 
بانوان

 مســابقات فينــال فيناليســت هاي 
رنكينگ تيرانــدازي با كمان بانوان جام 

فجر در تهران برگزار شد.
2 كماندار همدان در اين مســابقات به 
جمع نفرات نهايى راه يافتند و در پايان 
اين رقابت ها شيوا بختيارى از همدان در 
بخش كامپوند زنان به نشان برنز دست 

پيدا كرد. 

مسابقات 3گانه 
طناب كشى و چوب كشى 

در كبودراهنگ
 به مناسبت دهه فجر و طرح ملى فجر 
تا نوروز، يك دوره مسابقات طناب كشى 
و چوب كشــى آقايــان در كبودراهنگ 

برگزار شد.
يــك دوره مســابقات 3گانــه هيــأت 
روســتايى عشــايرى كبودراهنــگ در 
محل سالن شــهيد بوياقچى با حضور 
كوريجــان،  روســتاهاى  از  تيــم   5
قباق تپــه، داق داق آباد، كبودراهنگ الف 
و كبودراهنــگ ب برگزار شــد كه در 
تيم  طناب كشى  تيمى  مســابقات  پايان 
داق داق آباد عنوان نخســت را به دست 
آورد و تيم هــاى قباق تپه و كبودراهنگ 
به ترتيب مقام هاى دوم و سوم را كسب 
كردنــد و در مســابقات چوب كشــى 
انفرادى تيم هاى كبودراهنگ، كوريجان 
و قباق تپه به ترتيب رتبه هاى نخست تا 

سوم را كسب كردند.
شــايان ذكر اســت كه در پايــان اين 
مسابقات به نفرات نخست تا سوم تيمى 

و انفرادى جوايز نفيسى اهدا شد.

ديدار شهردارى فومن و 
شهردارى همدان مجددا 

لغو شد
 با توجه به شرايط زمين هاى ورزشى 
در اســتان گيالن و مهيا نشــدن شرايط 
سردار  ورزشگاه  در  مســابقه  برگزارى 
جنگل رشــت؛ با اعالم ســازمان ليگ 
و  فومن  شــهردارى  تيم هاى  مســابقه 
شهردارى همدان لغو و به زمان ديگرى 

موكول شد.

شهيد امينى 
با برد آغاز كرد

 از ســرى مســابقات ليــگ مناطــق 
اســتان  ميزبانــى  بــه  زير15ســال 
ــى  ــهيد امين ــال ش ــم فوتب ــدان تي هم
رقابت هــا  از  دوره  ايــن  ميزبــان 
توانســت بــا نتيجــه 3 بــر صفــر 
ــر  ــد كله ــود مه ــف خ ــد حري از س

بگــذرد. كرمانشــاه 
ــن  ــاى اي ــر تيم ه ــن ديگ ــش از اي پي
گــروه طاليى پوشــان خرم آبــاد بــا 
هــم  در  را  زنجــان  موعــود  گل   5
كوبيــد و بــه لطــف تفاضــل گل بهتــر 
ــرار  ــروه ق ــن گ ــدول اي در صــدر ج

ــت. گرف

نخستين برد اميدهاى 
مهر در ليگ مناطق 

 از روز دوم رقابت هــاى ليگ مناطق 
تيم اميد مهر با 3گل از سد حريف خود 

سپاهان زنجان گذشت.
زننــده گل هاى ايــن ديــدار على آقا 
محمدى 2 گل  و امير رضا مهرابى يك 

گل.

دومين برد تيم نونهاالن 
شهردارى 

 شاگردان محمود خدابخشى با نتيجه 
يك بر صفر از سد حريف كرمانشاهى 
خود كيامهر گذشــت تا با 2 برد شيرين 
با كسب 6 امتياز راهى بازى سوم خود 

شوند.
زننده تك گل ايــن ديدار مهراد زارعى 

بود.

 براى صعود به ليگ دســته يك كشور 
در پاس دغدغه فنى نداريم و مشكل اصلى 

تيم مسائل مالى است. 
ســرمربى تيم پاس با اعالم اين خبر گفت: 
جايــگاه دومــى پاس در جــدول ليگ 2
نشانگر توان فنى باالى بازيكنان تيم است 

اما به لحاظ مالى همچنان مشكل داريم. 
على قربانــى بيان كرد: حمايت به موقع از 
تيم پاس تنها خواسته ما از مسئوالن است 
تا بتوانيم با صعود به ليگ يك پاســخ اين 

حمايت ها را بدهيم. 
وى افــزود: هيچــگاه نگــران شــرايط فنــى 
ــش و  ــى بادان ــرا كادر فن ــتم زي ــم نيس تي
ــن  ــم ضم ــار داري ــه اى را در اختي باتجرب
اينكــه تمامــى بازيكنــان اعــم از اصلــى و 
ذخيــره در ســطح آمادگــى بســيار خوبــى 

قــرار دارنــد. 
قربانــى خاطرنشــان كــرد: در بــازى با 
شــهردارى ماهشــهر با وجود برخوردار 
نبــودن از چند مهره كليــدى و تأثيرگذار 
توانستيم مقابل شاگردان مهدى پاشازاده به 
پيروزى دســت يابيم كه نشان از باال بودن 

توان فنى بازيكنان دارد. 
وى يادآور شد: اگر عزم مسئوالن اجرايى 
اين اســتان صعود به ليگ يك است، بايد 

حمايت ها همه جانبه و به موقع باشد. 

افــزود:  قربانــى 
تاكنــون بازيكنان 
نزديــك بــه 40

كادر  و  درصــد 
درصد   20 فنــى 
قراردادهــاى  از 
را  خــود  مالــى 
كرده اند  دريافت 
بــه  درحالى كــه 
فصــل  پايــان 
مى شويم  نزديك 
و در اين وضعيت 
به  نياز  حســاس 
بيشــتر  حمايت 

داريم. 
كرد:  اظهــار  وى 
بــه  كم توجهــى 
بازيكنان  مطالبــه 

چه بسا دل ســردى را در مجموعه تيم به 
وجــود آورد زيرا هر يــك از آنها دغدغه 

مالى دارند و بايد تأمين شود. 
ســرمربى پــاس بازى هــاى باقى مانــده 
را بســيار مهــم دانســت و گفــت: در 
ــم  ــتباه نداري ــى فرصــت اش ــابقات آت مس
بازيكنــان  اميــدوارم  اينكــه  ضمــن 
ــور در  ــرايط حض ــه زودى ش ــدوم ب مص

مســابقات را پيــدا كننــد. 
تيم پاس هم اكنون با قــرار گرفتن در رده 
دوم جدول ليگ 2 در آستانه صعود به ليگ 

يك قرار دارد. 
اين تيم هم اكنون با 33 امتياز در يك قدمى 
چوكا در صدر جدول قرار گرفته و فاصله 
6 امتيازى با تيم ســوم جــدول رده بندى 

مسابقات دارد. 

 قايقرانــان همدانى به عنــوان اميد اصلى 
كسب ســهميه المپيك 2020 توكيو ژاپن راه 
پرفراز و نشيبى را در مسابقات آينده پيش رو 

دارند. 
ورزش همدان در حالى مســير كسب سهميه 
المپيك 2020 توكيــو را ناموفق طى مى كند 
كه هم اكنون اميدها براى كســب ســهميه به 
رشته هايى نظير قايقرانى معطوف شده است. 

قايقرانــى با قدمــت درخشــان در ميادين 
بين المللى به ويژه آســيايى، جهانى و المپيك 
همواره جزو رشته هاى موفق ورزش همدان 
به شــمار مى رود اما اين بار مسير دشوارى را 

براى رسيدن به المپيك در پيش دارد. 
باالبردن آيتم هاى كسب ســهميه المپيك به 
لحاظ ســرعت و امتيازگيرى ســبب شده تا 
قايقرانان ملى پوش همدانى براى رســيدن به 
اين مهم فراتر از ركوردهاى آسيايى به ميدان 
بروند.  در واقع براســاس ارزيابى كادر فنى 
تيم ملــى، ركوردها بايد مطابق با مســابقات 
جهانى به ثبت برسد تا بتوانند سهميه المپيك 

را كسب كنند. 
همدان با 2 قايقران همچنان به كسب سهميه 

المپيك 2020 توكيو ژاپن اميدوار است. 
كيميــا زارعــى و آرزو حكيمــى 2 قايقران 
همدانى هستند كه براى كسب سهميه المپيك 

در اردوهاى تيم ملى حضور دارند. 
زارعى ملى پوش رشــته رويينگ است كه در 
مســابقات گذشته قهرمانى آســيا توانست 2

نشان برنز كسب كند. 
پرافتخارترين  به عنــوان  نيــز  حكيمى  آرزو 
قايقــران همدانى حاضــر در اردوى تيم ملى 
است كه در رشته آب هاى آرام فعاليت دارد. 

مسابقات قهرمانى آسيا و انتخابى المپيك قاره 
آسيا در رشته آب هاى آرام اوايل سال 99 در 
تايلند برگزار مى شود و تيم هاى ملى آب هاى 
آرام كشــورمان خود را براى حضور در اين 

رقابت ها آماده مى كنند. 
رئيس هيأت قايقرانــى همدان در اين باره به 
ايرنــا گفت: آرزو حكيمى همچنان شــانس 
كسب سهميه المپيك 2020 توكيو را دارد. اين 

قايقران پرافتخار همدانى رقابت هاى قهرمانى 
آســيا را در پيش دارد كه انتخابى المپيك نيز 

محسوب مى شود. 
محمد ضرورى اظهار كرد: مسابقات قهرمانى 
آســيا و انتخابى المپيك در رشــته آب هاى 
آرام اوايل ســال آينده در كشور تايلند برگزار 
مى شود و تيم هاى ملى آب هاى آرام كشورمان 

براى حضور در اين رقابت ها آماده مى شود. 
وى بيــان كــرد: آرزو حكيمــى بارهــا در 
رقابت هاى آسيايى خوش درخشيده و مدال 
كسب كرده و اطمينان داريم به سهميه المپيك 
خواهد رسيد. اين ملى پوش قايقرانى همدان تا 
فروردين سال آينده فرصت آماده سازى دارد 
و به طور قطع شــانس كشورمان براى كسب 

سهميه است. 
رئيــس هيأت قايقرانى اســتان با اشــاره به 
وضعيت كيميا زارعى گفت: زارعى باتوجه به 
تجربه و موفقيــت در عرصه هاى بين المللى 
به ويژه آسيايى، شانس براى رسيدن به سهميه 
را دارد. زارعى در مســابقات گذشته قهرمانى 
آسيا توانست 2 نشان برنز كسب كند و يكى از 
شانس هاى اصلى براى كسب سهميه المپيك 

نيز به شمار مى رود. 
وى افــزود: در ســال هاى گذشــته همواره 
جزو مدال آوران قايقرانى كشــور در ميادين 
بين المللى بوده ايم و تالش ما كســب سهميه 

المپيك است. 
ضرورى خاطرنشان كرد: حضور در المپيك 
مهمترين افتخار يك ورزشكار به شمار مى رود 
و توقع داريم قايقرانان همدانى براى كســب 
اين موفقيت مهم تالش مضاعف داشته باشند. 
وى با اشــاره به اينكه زمينه هــاى الزم براى 
موفقيت قايقرانان مســتعد و نخبه همدان در 
حد توان مهيا شده است، ابراز اميدوارى كرد 
كه براى سال آينده سهميه المپيك را در اختيار 

داشته باشيم. 
مديــركل ورزش و جوانان همدان نيز گفت: 
قايقرانى از شــانس هاى اصلى ما براى كسب 

سهميه المپيك 2020 توكيو است. 
محسن جهانشير اظهار كرد: حساب ويژه اى 

روى كسب ســهميه قايقرانان همدانى براى 
المپيك 2020 توكيو باز كرده ايم و اميد زيادى 

به تحقق اين آرزو داريم. 
وى افزود: قايقرانى همــدان قطب اصلى در 
كشــور به شمار مى رود و در سال هاى گذشته 
نيز همواره جزو مدال آوران بين المللى بوده ايم. 
جهانشير با اشــاره به اينكه قايقرانى همدان 
سابقه حضور در المپيك را دارد، گفت: هدف 

ما حضور دوباره در المپيك است. 
وى يادآور شــد: ايــن توانايــى از قايقرانان 
همدانى به ويژه در بخــش بانوان وجود دارد 
و اكنــون بهترين هــا را در تركيــب تيم ملى 

كشورمان داريم. 
ملى پوش همدانــى رويينگ كشــور نيز در 
آستانه حضور در مسابقات انتخابى المپيك در 
كره جنوبى گفت: كار ســختى در پيش داريم 
اما براى كســب موفقيت به خودباورى الزم 
رســيده ايم.  كيميا زارعى افــزود: آرزوى هر 
ورزشكار حرفه اى حضور در المپيك است و 
بر اين اساس تمام تالش خود را براى رسيدن 

به اين مهم به كار خواهم گرفت. 
وى با اشاره به اينكه المپيك مهمترين رويداد 
جهانى به شــمار مى رود، افزود: براى كسب 
سهميه سبك وزن در رقابت قاره اى بايد زمان 

مشابه قايق دوبل جهانى را ثبت كنم. 
زارعى با اشــاره به حضور يك ساله خود در 
رده سنى بزرگســاالن گفت: با اراده و تالش 
مى توانم همانند رده جوانان، جايگاه مطلوب 

را در اين رده سنى كسب كنم. 
وى كه سابقه كسب مدال برنز سبك وزن رده 
سنى بزرگساالن را در كارنامه دارد، ادامه داد: 
در حالى گام به اين مسابقات گذاشتم كه در 
رده سنى جوانان فعاليت داشتم و با اين حال 

موفق به كسب مدال شدم. 
زارعى در باره مسابقات كسب سهميه المپيك 
اظهار كرد: رقابت بسيار سختى است به ويژه 
اينكه مربى تيم ملى تأكيد كرده، براى موفقيت 
بايد زمانى مشــابه رقابت هاى قهرمانى جهان 
ثبت كنيم كه نشان از باال بودن سطح مسابقات 

است. 

راه پرفراز و نشيب راه پرفراز و نشيب 
قايقرانان استان قايقرانان استان 
براى ورود براى ورود 
به المپيكبه المپيك

سرمربى پاس:

 براى صعود دغدغـه فنـى نداريم

مسابقات بدمينتون در بهار
 مسابقات بدمينتون گراميداشت شهيد سليمانى در بهار برگزار شد.

مسابقات بدمينتون گراميداشــت دهه فجر انقالب اسالمى با حضور 20 
بدمينتون باز در بهار برگزار شد كه در رده سنى بزرگساالن عليرضا ساعتى 
به مقام قهرمانى دست يافت و اميراحمدى و اميرحسين پوينده به ترتيب 

دوم و سوم شدند.
در بخش نوجوانان، وحيدمحمودى، محمدزارعى و محمدمهدى نبى پور 

به ترتيب عناوين نخست تا سوم را كسب كردند.
در پايان اين رقابت ها كه با حضور معاون ســالمت و تندرستى اداره كل 
آموزش وپرورش استان برگزار شد از طرف اداره ورزش وجوانان و هيأت 

بدمينتون بهار به نفرات برتر هدايايى اهدا شد.
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باباطاهر

با كاتاليزور ابداعى محققان دانشگاه 
«تورنتو» انجام مى شود

 محققان دانشگاه «تورنتو» موفق به ابداع يك كاتاليزور شده اند كه 
مى تواند يكى از مضرترين گازهاى گلخانه اى را به پارچه، پوشك و 

ديگر موارد تبديل كند.
به گزارش ايسنا، سرپرست اين پروژه از دانشگاه تورنتو كانادا گفت: 

فناورى الكتروليز آب به خوبى شناخته شده است. 
اكســيژن  و  هيــدروژن  بــه  را  بــرق  و  آب  فرآينــد،  ايــن  در 
ــه  ــود، CO2را ب ــى خ ــا در روش ابداع ــا م ــد، ام ــل مى كنن تبدي
ــدروژن،  ــد هي ــاى تولي ــه ج ــم و ب ــه مى كني ــوط اضاف ــك مخل ي
ــم  ــد كني ــن تولي ــد اتيل ــى مانن ــاى مختلف ــم هيدروكربن ه مى تواني

ــت. ــان اس ــى در جه ــب آل ــن تركي ــه پركاربردتري ك

تهيه داربست هاى استخوانى براى بافت هاى 
آسيب ديده

 محققان كشــور موفق به تهيه داربست مهندســى بافت بر پايه 
پليمرهاى زيســتى شــدند تا از اين داربســت هاى نويــن به عنوان 

جايگزين بالقوه ترميم ضايعات استخوانى استفاده شود.
به گزارش ايسنا، مجرى اين طرح پژوهشى درباره اهميت آن گفت: 
اگرچه استخوان به عنوان محكم ترين بافت بدن شناخته مى شود، اما به 
داليل مختلفى مانند بيمارى، حادثه، مشكالت مادرزادى، از بين رفتن 
اســتخوان و سرطان هاى مختلف احتمال آسيب رسيدن به آن وجود 
دارد. از گذشته هاى دور، همواره پزشكان در سراسر دنيا با مشكالت 
مربوط به بافت اســكلتى به عنوان يكى از مهمترين مشكالت بالينى 

مواجه بوده اند.

كشف ماده اى كه شايد نابارورى را درمان كند
 در يك مطالعه جديد، محققان موفق به افزايش ميزان بارورى در 

موش هاى ماده ُمِسن شدند.
به گزارش ايسنا، پيرى از جمله فاكتورهايى است كه توليد مثل جنس 
ماده پســتاندارن را تحت تأثير قرار مى دهــد و كيفيت تخمك ها را 

كاهش مى دهد.
محققان دانشگاه «كوئينزلند» به سرپرستى «هايدن هومر» با انجام يك 
مطالعه جديد موفق شدند با استفاده از مقدار كمى مواد متابوليكى كه 
رونــد پيرى تخمك ها را معكوس مى كنند، ميزان بارورى موش هاى 

ماده مسن را افزايش دهند.
«هايــدن هومر» اظهــار كرد: يكى از عوامل ضرورى و اساســى در 

بارورى، كيفيت تخمك زن است. 

يك استارتاپ چينى ابداع كرد
 يك استارتاپ چينى، ربات جديدى ارائه داده است كه مى تواند 
آموزگار خوبى براى ياد دادن نحوه برنامه نويســى رايانه به كودكان 
 KEYi» باشــد. به گزارش ايسنا، يك اســتارتاپ چينى موسوم به
Tech Lt»، رباتى سرگرم كننده و هوشــمند ارائه داده كه مى تواند 
برنامه نويسى را به كودكان آموزش بدهد. اين ربات كه بيش از 200 

واكنش دارد، مى تواند به عضو جديد هر خانواده اى تبديل شود.
اين ربات موسوم به «كليك بوت» (Clicbot) مى تواند گوش بدهد، 
فكر كند و حتى واكنش داشته باشد. شخصيت «كليك بوت» طورى 
طراحى شــده كه بسيار دوست داشتنى است و توجه همه را به خود 
جلب مى كند. «كليك بوت» عالوه بر داشــتن اين ويژگى ها، مى تواند 
آموزگار خوبى هم باشد و امكان يادگيرى سرگرم كننده را فراهم كند.

درمان تومورهاى مغزى با كمك سلول هاى 
كشنده طبيعى

 تومورهاى مغزى مى توانند با كمك ســلول هاى كشــنده طبيعى 
درمان شوند.

مسئول گروه پژوهشى ســلول هاى بنيادى سرطان پژوهشگاه رويان 
گفت: محققان اين مجموعه توانستند با موفقيت فاز آزمايشگاهى و 
حيوانى درمان تومورهاى مغزى با كمك ســلول هاى كشنده طبيعى 
بدن را پشت سر بگذارند و منتظر مجوز الزم و تامين منابع مالى براى 
اجراى فاز انسانى اين طرح هستند. مرضيه ابراهيمى در گفت وگو با 
ايرنا افزود: محققان ما موفق به شناسايى دسته اى از سلول هاى كشنده 
طبيعى بدن شدند كه اين سلول ها در فاز پيش بالينى (آزمايش بر روى 

حيوان) توانستند سبب حذف سلول تومور مغزى شوند.

بسته حمايتى از صنعت 
گردشگرى تدوين مى شود

 وزير ميراث فرهنگى و گردشگرى با بيان اينكه 
وزارت نفــت مرجع تصميم گيــرى حجم و قيمت 
بنزين اختصاصى براى ســفرهاى نوروزى اســت، 
گفت: در حال تالش براى تدوين بســته حمايتى از 
صنعت گردشگرى هســتيم و كمك هزينه سفر تنها 

بخشى از اين بسته به شمار مى رود.
به گزارش خانه ملت، على اصغر مونســان در مورد 
تأثير افزايــش قيمت بنزين بر ســفرهاى نوروزى، 
اظهار كرد: طبيعى اســت كه افزايش قيمت سوخت 
در زنجيره خدمات سفر تأثير خواهد گذاشت و اين 

امر به ويژه براى مقاصد دورتر داراى اهميت است.
وزير ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى، 
افزود: بنابراين پيش بينى مى شــود كه مقصد سفرها 
بــه مناطق پيرامونى تغيير مســير خواهند داد و اين 
تغيير رويكرد به مقاصــد نزديكتر حتى درصورت 
اختصاص سهميه بنزين و همين طور درصورت عدم 
تخصيص آن، بنا به داليل روانى، فرهنگى و اقتصادى 

اجتناب ناپذير است.
مونســان در مورد حجم و قيمت سهميه بنزين براى 
ســفرهاى نوروزى، بيان كــرد: وزارت نفت مرجع 
تصميم گيــرى حجم و قيمــت بنزين اختصاصى به 

سفر، خواهد بود.
اين عضــو كابينه دولت دوازدهم با بيان اينكه فشــار 
تحريم ها بر همه اركان اقتصادى و ابعاد خانوارها تأثير 
سوئى داشته اســت، اضافه كرد: در حال تالش براى 
تدوين بســته حمايتى از صنعت گردشگرى هستيم و 
كمك هزينه سفر تنها بخشى از اين بسته مى تواند باشد 
و با وجود اين در آينده نزديك يعنى براى ســفرهاى 

نوروزى اين امر قابل تحقق نخواهد بود.

جزئيات بيمه هنرمندان 
صنايع دستى

 معــاون صنايع دســتى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى كشور به تشريح جزئيات 

بيمه هنرمندان صنايع دستى در سال آينده، پرداخت.
پويا محموديان درباره سرانجام بيمه افراد شاغل در 
حوزه صنايع دستى، اظهار كرد: سال گذشته توانستيم 
پس از گذشت 5 سال بيمه هنرمندان و صنعتگران را                                             
با توجه به بودجه اى كه در اختيار داشــتيم اجرايى 
كنيم و 812 نفر تحت پوشــش تأمين اجتماعى قرار 

گرفتند.
وى                                                                                                               در گفت وگو با فارس، ادامه داد: ازســوى ديگر 
از طريق صندوق توسعه روستايى و عشاير استفاده 

كرديم و 4 هزار نفر از اين طريق بيمه شدند.
معاون صنايع دستى وزارت ميراث فرهنگى و صنايع 
دستى كشور يادآور شد: امسال با توجه به بودجه اى 
كه ســازمان برنامه و بودجه به مــا اختصاص داده 
بــود، تالش كرديم بيمه اين تعداد را                                             حفظ كنيم و با 
صندوق توسعه روستايى و عشاير هم به جمع بندى 
رســيديم كه شــهرهاى باالى 20 هزار جمعيت هم 

تحت پوشش بيمه اى اين صندوق قرار بگيرند.
وى افزود: براى سال آينده با سازمان تأمين اجتماعى 
مذاكره مى كنيم تا تعداد بيشترى را                                             تحت پوشش بيمه 

تأمين اجتماعى قرار دهيم.
محموديان تصريح كرد: براى ســال 99 هم نخستين 
سالى است كه رديف مشخصى براى بيمه صنعتگران 
و هنرمندان در وزارتخانه ميراث فرهنگى ، گردشگرى 
و صنايع دســتى و بخش معاونت صنايع دستى ديده 

شده است.
وى تأكيد كرد: از تمامى ظرفيت ها اســتفاده مى كنيم 
تا بتوانيم تعداد بيشترى از هنرمندان صنايع دستى را                                             
تحت پوشــش بيمه قرار دهيم و دغدغه اين افراد را                                             

در اين باره برطرف كنيم.
محموديان اظهار كرد: در بانك اطالعاتى كه معاونت 
صنايع دســتى وزارتخانه دارد، 4 هــزار و 500 نفر 
به عنوان هنرمند صنايع دستى ثبت نام كردند و تشكيل 
اين بانك اطالعاتى در جهت ساماندهى صنعتگران 
و هنرمندان است كه روزبه روز تعداد آن نيز در حال 

افزايش است.

سال خرم فال نيكو مال وافر حال خوش
ابوعطا »

 اى صاحــب فال در تقدير تو تغييرات بزرگ و نوعى جهش وجود 
دارد، بشــارت باد كه روزهاى سخت زندگيت در حال تمام شدن است 
و به زودى مراد دلت را خواهى يافت به شــرط آن كه بعدا هر موقع در 
تلويزيون حضور يافتى موفقيت خود را مرهون دعاى خير پدر و مادر و 

تالش و پشتكار عنوان كنى.
اى صاحب فال در اين ماه بكوش ليستى از تمام كانديداها به دقت گرد 
آورى و حداقل يك چاى در ستاد انتخاباتى آنها بخورى، بكوش شماره 
تلفن آنها را بگيرى و به قدر كافى پيامك تبريك و تســليت و جمالت 
مثبت برايشان بفرستى تا در ايام پيروزى آنها بتوانى جمله «به حمدا... كه 

دعاها و تالش هاى ما نتيجه داد و حق به حق دار رسيد» را بيان كنى.
اى صاحب فال ســعى كن از هميــن االن خلقيات، روحيات، عالئق و 
ســالئق نمايندگان بالقوه (كانديداها) را كشف كنى تا در وقت حاجت 

خر مراد را به گوهر مقصود برسانى.
اى صاحب فال در پيشانى نوشــت تو طالعى بلند مى بينم كه خيلى زود 
پولى بزرگ به دســتت مى رسد كه اقســاط وام هاى پيشين را خواهى 
پرداخت، به اين شرط كه به دفتر كانديداى پيروز بروى و حتى االمكان 
جوان نخبــه اى با يك طرح علمى نيازمند بودجه، يا توليدكننده نيازمند 
ســرمايه در گردش، يا طرح ساخت سوله در بيابان هاى اطراف همدان 
با خود همراه بدارى، بايد توجه كنى كه آن نماينده به چه چيزى عالقه 
دارد و همان را در كار خود لحاظ كنى، اگر آن فرد دغدغه فرهنگى دارد 
مى توانى متنى غراء در باب بدبختى هاى اهل فرهنگ قرائت كنى، يا اگر 
طرف اهل ورزش است نبود زمين چمن در محالت را تكيه كالم خود 
قــرار دهى، خالصه اين كه رگ خواب طرف را بجنبان تا وام موردنظر 

فرا چنگ آيد و بدهى هاى پيشين صاف گردد.
اى صاحــب فال اگر نماينده موردنظر فردى با داعيه عدالت و فقيرنواز 
بود، حتما توصيه نامه هايى مبنى بر نادرســتى سيستم بانكى و شبهه دار 
بودن سود وام بر ســين برنامه هاى ديدار خود افزون كن تا استمهال و 

بلكه اضمحالل بدهى خود را محقق سازى.
در پايان اى صاحب فال، شــگون نجوم را در ايــن ايام مقارنت ماه و 
ناهيد به ياريت فــرا مى خوانم و توصيه اى نهايــى دارم كه دواى همه 
دردهاســت و آن اين كه به سبب سختى دست يافتن به همه كانديداها، 
بهتر است يك دســت كت و شلوار برند ابتياع كرده خود رأسا كانديدا 
شوى، دل قوى دار و به ميدان بيا كه اين بهترين راه براى شناساندن خود 

به مسئوالن آينده است.

رشد ورود گردشگر به كشور
 امسال نسبت به 10 ماهه گذشــته سال پيش 20 درصد رشد ورود 

گردشگر داشته ايم.
معاون گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى گردشگرى و صنايع دستى 
گفت: بر اساس آمار سازمان جهانى گردشگرى كه در پايان سال 2019 
ميالدى منتشر شد يك ميليارد و 500 ميليون نفر گردشگر بين المللى در 

سال گذشته ميالدى داشته ايم.
به گزارش فارس، ولى ا... تيمورى اظهار كرد: اين آمار نســبت به سال 
2018 نزديك به 4 درصد رشــد داشته است و حدود 53 ميليون نفر به 

گردشگران بين المللى در سال 2019 اضافه شده است.
وى يادآور شــد: در ماه هاى گذشــته اتفاقات خوبى براى كشــور ما و 
همين طور دنيا به واســطه ويروس كرونا شــكل نگرفته است و همين 
موضوع موجب كاهش گردشــگران در دنيا و به تبع آن در ايران شــده 
است. ولى در 10 ماهه امسال 7 ميليون و 870 هزار نفر گردشگر ورودى 
داشته ايم كه به نسبت 10 ماهه گذشته سال پيش با توجه به مشكالتى كه 

وجود داشت رشد 20 درصدى داشته ايم.
تيمورى افزود:  در حال حاضر نسبت به 10 ماهه سال گذشته در كشورمان 
رشــد گردشگرى محقق شده است و اين نشان مى دهد كه ظرفيت هاى 

باالى گردشگرى در كشور وجود دارد كه بايد از آن استفاده كنيم. 
وى بيان داشت: متأسفانه رويدادهاى تلخى كه اتفاق مى افتد جلوى رشد 
سريع گردشگرى را مى گيرد و در دنيا چنين اتفاقاتى تجربه شده است. 
تيمورى با اشــاره به اينكه برآورد وزارت ميراث فرهنگى اين بود كه در 
ســالجارى به 10 ميليون گردشگر مى رسيم، گفت:  در روزهاى ابتدايى 
ســال ميالدى براى گردشــگران اروپايى و همينطــور عيد بهاره چينى 
تداركات مفصلى در كشورمان ديده بوديم و در اين باره هم اطالع رسانى 
خوبى شــكل گرفته بود و در 9 استان برنامه ريزى هاى الزم انجام شده 
بود ولى متأسفانه شــيوع ويروس كرونا موجب شد بخش عمده اى از 
تدابير گردشگرى ما محقق نشود. البته ما همچنان شاهد اين هستيم كه 

گردشگرى نشاط الزم را دارد.

■ دوبيتى باباطاهر 
بدين بيخانمانى واكيان شم خدايا واكيان شم واكيان شم  
ته كه از در برانى واكيان شم همه از در برانند سوته آيم  

■ حديث:
امام على(ع):

آفت زندگى ، سوء تدبير است .
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بخــش  بــه  متعلــق  گردشــگرى  بخش هــاى 
ــه   ــت وظيف ــوان دول ــا به عن ــت م ــى اس خصوص
ــم،  ــراى ســرمايه گذارى بسترســازى كني ــم ب داري
ســرمايه گذار ديگــر نبايــد دولــت باشــد در 
نتيجــه بخــش خصوصــى بايــد فعــال و تقويــت 

ــود. ش
امــور  و  ســرمايه گذارى  معاونــت  سرپرســت 
گردشــگرى  ميراث فرهنگــى،  وزارت  مجلــس 
و صنايع دســتى گفــت: مســئوالن بــه حــوزه 
و  مهــم  بخــش  يــك  به عنــوان  گردشــگرى 
پيشــگام در توســعه اقتصــادى كشــور نــگاه 
ويــژه اى دارنــد، به طورى كــه در چنــد ســال 
ــم. ــش بودي ــن بخ ــد در اي ــاهد رش ــته ش گذش

بــه  گــزارش ايلنــا، ساســان تاجگــردون بــا 
ــه  ــا نيســت ك ــدان معن ــن ب ــه اي ــان اينكــه البت بي

ــه  ــت بلك ــده اس ــى نش ــن توجه ــر از اي پيش ت
ايــن توجــه را در بيانــات و اظهــارات قــوه مقننــه 
و مجريــه مى تــوان به خوبــى ديــد، اضافــه كــرد: 
ــژه  خوشــبختانه در دولــت تدبيــر و اميــد و به وي
ــن عرصــه  ــر مونســان وارد اي ــه دكت ــى ك از زمان
ــراى اجرايــى كــردن ايــن  ــژه اى ب ــگاه وي شــد، ن

ــگاه و هــدف شــكل گرفــت. ن
در  رهبــرى  معظــم  مقــام  كــرد:  اظهــار  وى 
ــت  ــگاه را تقوي ــن ن ــرر اي ــود مك ــدات خ تأكي
كردنــد، همچنيــن در احــكام باالدســتى مــا ماننــد 
ــم  ــوادى داري ــعه، م ــم توس ــه شش ــن برنام قواني
كــه الزاماتــى را بــراى دولــت به منظــور تقويــت 

ــرده اســت. ــف ك ــن بخــش تعري اي
تاجگــردون تصريــح كــرد: بــا توجــه بــه شــرايط 
نامســاعد اقتصــادى كــه بخــش عمــده اى از 

ــاى  ــن هزينه ه ــراى تأمي ــا ب ــكاى م ــع قابل ات مناب
دولــت از بخــش نفــت و ميعانــات گازى اســت 
ــا  ــى م ــع طبيع ــه مناب ــاى ظالمان ــا تحريم ه ــا ب ام
ــم از  ــال مى تواني ــا اين ح ــت، ب ــروش نيس قابل ف
ــم. ــتفاده كني ــوان فرصــت اس ــد به عن ــن تهدي اي
مــا  تصميم گيرنــدگان  نــگاه  افــزود:  وى 
ــوى  ــه سمت وس ــد ب ــى باي ــن مال ــراى تأمي ب
ــى از  ــه يك ــرود ك ــت ب ــر از نف ــرى به غي ديگ
ظرفيت هــاى مهــم توســعه در ايــن بخــش، 

گردشــگرى اســت.
ظرفيت هــاى  اينكــه  بــه  اشــاره  بــا  وى 
گردشــگرى، ميراث فرهنگــى و صنايع دســتى و 
شــرايط بســيار مســاعد مواهــب طبيعــى كشــور 
نشــان دهنده شــرايط مطلــوب بــراى تقويــت 
ــا  ــا آنچــه م ــرد: ام ــه ك ــت، اضاف ــگاه اس ــن ن اي

ــن  ــرمايه گذارى در اي ــت س ــم تقوي ــه  داري وظيف
ســت. بخش ها

سرپرســت معاونــت ســرمايه گذارى و امــور 
ــراى  ــى ب ــن مال ــوان اينكــه تأمي ــا عن مجلــس ب
ــگرى  ــش گردش ــاى بخ ــردن حوزه ه ــال ك فع
جــزو اهــداف و وظيفــه دولــت نيســت و 
كنــد،  اقــدام  مجــزا  شــكل  بــه  نمى توانــد 
ــه  ــى ك ــش خصوص ــن بخ ــرد: بنابراي ــان ك بي
نقدينگــى فراوانــى در دســت خــود دارد، وارد 
مى شــود،  بخــش  ايــن  در  ســرمايه گذارى 
ــرمايه گذاران  ــه س ــتيم ك ــاهد هس ــن ش همچني
خارجــى عالقه منــد بــه تأميــن ســرمايه در 
ــن شــرايط را  ــاى مختلــف هســتند و اي قالب ه
ــد كــه ظرفيت هــاى گردشــگرى كشــور را  دارن

بــه بهره بــردارى برســانند.

 رونق اقتصادى در گرو ثبات سياسى و اقتصادى 
جامعه اســت. رونق توليد از جمله شــاخصه هاى 
اصلى براى ارزيابى عملكرد اقتصادى يك كشــور 

محسوب مى شود. 
يازدهمين  كانديــداى  طبى مســرور  حميدرضــا 
دوره انتخابات مجلس شــوراى اسالمى در حوزه 
انتخاباتــى همدان، فامنين و قهاونــد با عنوان اين 
مطلب مى گويد: ثبات و رونق اقتصاد، اشــتغال و 

تسهيل ازدواج جوانان را موجب مى شود. 
وى كــه در ســوابقش عضويــت هيــأت علمى 
دانشــگاه آزاد اسالمى همدان را دارد، معتقد است: 
باتوجه به ناكارآمدى مجلس شــوراى اسالمى در 
دوره هاى گذشــته، به ويژه مجلــس نهم و دهم، از 
حيث برنامه محورى و برخوردهاى محلى گرايى كه 
موجب ايجاد مشكالت زيادى گرديده است، بايد 
با تدوين اهداف و برنامه ها براســاس ارزش هاى 
اسالمى و منويات رهبرى از درون مجلس يازدهم 
بتواند چالش هاى اقتصادى را حل كند و الزمه اين 
مهم يك دولت جوان و انقالبى با مديريت جهادى 

است. 
اين كانديداى جــوان مى گويد: نمايندگان مجلس 
حســاس ترين كار را در اداره امور مملكت برعهده 
دارند بنابراين كســانى بايد به مجلس راه يابند كه 
بتوانند مشكالت مردم را درك و براى برطرف كردن 

آنها راهكارهايى اجرايى ارائه دهند. 
وى همچنيــن تأكيد كرد: اســتقالل اقتصادى با 
تأكيــد بر توليد انبــوه، ارتقــاى كيفيت توليد، 
و  به انــدازه  مصــرف  عدالت محــور،  توزيــع 
بدون اســراف، مناســبات خردمندانه مديريتى 
(توليــد، توزيــع، مصــرف)، صنعت محــورى 
سياســت هاى  پويا،  و  خردمندانــه  اقتصــاد  و 
شــدن،  دانش بنيان  درونزايى،  مقاومتى،  اقتصاد 
مردمى شــدن اقتصاد و بهبود معيشت خانوارها 
آينده  برنامه ريزى هاى  در  اهــداف  مهمترين  از 

بود.  خواهد  من 
وى در ادامه يكى از راهكارهاى ناجى اقتصاد محلى 
در همدان را توســعه صنعت گردشگرى دانست و 
گفت: در صورت بهره بردارى از زيرســاخت هاى 
موجود مى توان با گردشگرى تكاپويى چشم گير را 

به اقتصاد محلى بخشيد. 
طبى مســرور كانديــداى حــوزه  انتخاباتــى همــدان 
و فامنيــن كــه پيشــنهاد تأســيس شــهردارى بافــت 
تاريخــى فرهنگــى شــهر همــدان را بــه شــهردارى 
ظرفيت هــاى  شناســايى  اســت،  داده  ارائــه 
همــدان بــراى ســرمايه گذارى را مهــم دانســت و 
ــراى  ــه اى ب ــاى منطق ــايى ظرفيت ه ــزود: شناس اف
مشــاركت فعــاالن اقتصــادى و ســرمايه گذارى 

ــعار  ــق ش ــادى، تحق ــد اقتص ــت و رش ــم اس مه
ســال و منويــات رهبــر معظــم انقــالب اســالمى 
در بخــش اقتصــاد مقاومتــى و حمايــت از توليــد 

ــه همــراه دارد.  ــى را ب مل
وى بــا بيان اينكه بهبود فضاى كســب و كار يكى 
از مهمترين شاخص هاى توسعه كشورها محسوب 
مى شود، عنوان كرد: بخش خصوصى و سرمايه گذار 
نقش مؤثــرى در امر اشــتغال و رونــق اقتصادى 
ايفــا مى كنند و بر اين اســاس بايــد زمينه حضور 

سرمايه گذار را فراهم كرد. 
خارجــى  و  داخلــى  ســرمايه گذاران  جــذب 
مى توانــد زمينــه اى بــراى شــتاب و حركــت 
ــكالت  ــع مش ــعه و رف ــوى توس ــه س ــريع ب س

ــودن  ــه فراهم ب ــا توجــه ب ــه ب اقتصــادى باشــد ك
ــتا  ــن راس ــى رود در اي ــار م ــاى الزم، انتظ زمينه ه

اقدامــات مناســب ترى انجــام شــود. 
و  ظرفيــت  از  اســتفاده  بــر  تأكيــد  بــا  وى 
خارجــى  و  داخلــى  ســرمايه گذاران  منابــع 
بــراى تحقــق رشــد اقتصــادى، گفــت: تســهيل 
ــرمايه گذارى از  ــت س ــاى امني ــرايط و ارتق ش
ــرمايه  ــيل س ــه س ــت ك ــى اس ــاى مهم مؤلفه ه

ــد.  ــرازير مى كن ــهر س ــتان و ش ــه اس را ب
حميدرضــا طبى مســرور در پايــان گفــت: در 
ــد  ــويه را باي ــت دوس ــرمايه گذار منفع ــذب س ج
ــى و  ــع محل ــد جوام ــرا باي ــرار داد زي ــر ق مدنظ

ــد.  ــود ببرن ــذر س ــن رهگ ــرمايه گذار از اي س

معاون مطبوعاتى: 

بايد ميز مخاطب 
در رسانه ها ايجاد 
شود

 معــاون مطبوعاتــى وزير فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى جامعه رسانه اى كشور را جامعه اى زنده 
و پويــا توصيف كرد و در عين حال با اشــاره به 

اهميت مسأله مخاطب شناسى در رسانه ها، افزود: 
بايد ميز مخاطب در رســانه ها ايجاد شود و تيتر 

يك رسانه از اين طريق انتخاب شود.
به گزارش ايســنا خدادى اســالمى با اشــاره به 
حضور فعــال بانوان در رســانه ها گفت: حضور 
پررنگ بانوان در رســانه ها كه شانه به شانه مردان 
چه در مباحث مديريتى و چه خبرنگارى فعاليت 
دارند، از بركات انقالب و توسعه فضاى رسانه اى 

در كشور است.
خوِب  خبرنــگاران  شــمارِ  امروز  افزود:  وى 

خانــم با آقايــان برابــرى مى كند؛ امــا آنچه 
امــروز بيش از همه بــه آن نياز داريم، خروج 
از فضاى پوششــى رويدادهــا و پرداخت به 
ســوژه ها و حلقه هاى پنهان رويدادهاست. در 
اين ســوژه پردازى بايد به مســائل اساسى و 

بپردازيم. جامعه  موردنياز 
جامعه رسانه اى كشــور را جامعه اى زنده و پويا 
توصيــف كرد و در عين حال با اشــاره به اهميت 
مسأله مخاطب شناسى در رسانه ها، افزود: بايد ميز 
مخاطب در رسانه ها ايجاد شود و تيتر يك رسانه 

از اين طريق انتخاب شــود. دوران «فكر مى كنم» 
تمام شــده و ما بايد به ســفارش مــردم و نه به 

سفارش خودمان، خبر تهيه كنيم.
خــدادى بــا بيــان اينكــه ارزش انســان بــه 
ــاس  ــن ارزش را پ ــد اي ــا باي هويــت اســت و م
بداريــم، تصريــح كــرد: خداونــد قــدرت بشــر را 
ــت  ــه برك ــت را ب ــه نعم ــرار داده ك ــه ق اين گون
ــت  ــى در قام ــت معناي ــن برك ــد، اي ــل كن تبدي
ــن  ــه اي ــتيابى ب ــراى دس ــا ب ــانيت دارد و م انس

ــيم. ــا برس ــن معن ــه اي ــد ب بركــت باي

نگاه تصميم گيرندگان بايد به سمت  گردشگرى برود

اولويت حميدرضا طبى مسرور

 ثبات رونق اقتصاد ،اشتغال وتسهيل ازدواج جوانان
■ كانديداى حوزه  انتخاباتى همدان و فامنين ■ توسعه گردشگرى ناجى اقتصاد همدان 
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