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تبلیغ یأس آور نشود
 1- فرصت تبلیغات داوطلبان انتخاباتی 
آغاز شــده تا داوطلبان با اســتفاده از این 
فرصت تبلیغــات خود را انجــام داده و 
بتوانند رأ ی دهنــدگان را به انتخاب خود 

ترغیب کنند. 

یادداشت
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اوقات کاندیداهای عزیزمان 
را تلخ نکنیم

 شــاید با خودتان فکر کنید در زمانه ای 
که حرف و دغدغه اصلی همه کســانی که 
کاندیدای ورود به مجلس هســتند و همه 

کسانی که می خواهند...

آگهی مزایده 
بانک مهـر اقتصاد
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از امروز به مدت یک هفته کاندیداهای مجلس باهم رقابت می کنند 

انتخابات کلید خورد
■ لیست نهـایی کاندیداهـای انتخابـات در صفحـه 4

مردم شاخص های انتخابات را در نظر بگیرند
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تبلیغ یاس آور نشود
 1- فرصــت تبلیغات داوطلبان انتخاباتی آغاز شــده تا داوطلبان 
با اســتفاده از ایــن فرصت تبلیغات خــود را انجــام داده و بتوانند 

رأ ی دهندگان را به انتخاب خود ترغیب کنند. 
این فرصت، فرصت قانونی داوطلبان اســت که معموال بیشــترین و 

مهمترین برنامه های خود را در این مقطع انجام می دهند. 
2- درباره فرصت تبلیغاتی و زمان آن بسیاری انتقادات وارد است زیرا 
این فرصت قانونی بسیار اندک بوده و شرایط معرفی کامل و شناخت 

درست را به داوطلبان و انتخاب کنندگان نمی دهد. 
در این زمینه بارها مطالبی مطرح شــده و بهتر است در اصالح قانون 
انتخابات به این مهم توجه شود که فرصت یک هفته ای برای تبلیغات 
در انتخابات مهمی چون انتخابات مجلس شــورای اسالمی، فرصت 

کافی و مناسبی نیست و بهتر است این زمان اصالح شود. 
3- کمی زمان فرصت انتخابات دلیلی شــده تا تبلیغات زودهنگام به 

عناوین دیگر به جز داوطلبی در انتخابات بسیار مشاهده شود. 
البته در این نوع تبلیغات غیرمستقیم داوطلبانی که سمتی داشته باشند، 
فضا بســتری برای تبلیغات دارند و معموال هــم فردی معترض آنها 

نمی شود. 
4- در فاصله ثبت نام تا فرصت تبیلغ، داوطلبان در ســال های گذشته 
بیشتر به دنبال ساماندهی سبد رأی خود از طریق فضای مجازی هستند 
و این اقدام موجب شــده تا کاربران شبکه های اجتماعی در شبانه روز 
عضو چندیــن کانال و گروه انتخاباتی به اجبار شــوند و یا بی خیال 

خروج شوند یا بدون توجه به تبلیغات و مطالب در گروه بمانند. 
از ایــن منظر تعداد اعضا و... در این گروه ها نمی توانند امیدی به رأی 
برای داوطلب به دنبال داشته باشد و این نوع حرکات به دلیل آزار مردم 
در عضویت اجباری می تواند به زبان داوطلبی که گروه یا کانال به اسم 

او تشکیل شده نیز تمام شود. 
5- مردم ایران مردم نجیبی هســتند که این نجابت دلیلی شــده تا در 
مســائلی که نیاز به نه گفتن دارد، زیاد شــفاف نباشند و در اصطالح 
دل کســی را با حرف نشکنند اما در عمل با توجه به پنهان بودن آرا، 
تصمیم خود را گرفته و به همین دلیل اســت که معموال در انتخابات 

متفاوت عمل می کنند. 
این شــناخت دلیلی است تا این گفته که رأی زبانی مردم به داوطلبی 
نباید وی را مطمئن به رأی آوری کند، درســت تلقی شده و تبلیغات 
چهره به چهره یا با عناصر ذی نفوذ که به قول و قرار زبانی ختم می شود، 

چندان معتبر شناخته نشود. 
6- تبلیغات یک علم اســت که مبتنی بر شــناخت از جامعه هدف و 
برای انگیــزش آن جامعه به رأی به داوطلــب در پای صندوق رأی 

باید انجام شود. 
در این مســیر مهمترین اقدام آشــنایی انتخاب کنندگان با برنامه ها و 
اهداف داوطلب اســت که هر میزان داوطلب بتوانــد مردم را با این 
برنامه هــا و اهداف همراه کند و این برنامه ها به نیازهای مردم نزدیک 

باشد، درصد توفیق وی افزایش خواهد یافت. 
7- در انتخابات های گذشته مشاهده شده برخی داوطلبان که برنامه ای 
برای ارائه ندارند سعی در ایجاد ناامیدی و یأس در جامعه با زیر سؤال 
بردن اقدامات انجام شــده می کنند و این یــأس و ناامیدی در نهایت 

بی اعتمادی را در جامعه پررنگ می کند. 
انتخابــات فرصتی اســت تا ســرمایه اجتماعی کشــور با فضای 
پرنشــاط و جشنی که حاکم است، ارتقا یابد و در این روند ایجاد 
یأس و ترویج ناامیدی در جامعه با ناکارآمد نشــان دادن دولت و 
حاکمیــت یا مصادره عملکرد دیگــران و بی اخالقی های اینگونه، 

نیست.  پذیرفتنی 
 

■ متولد سال 1347
■ اقتصاددان

■ دکتری مدیریت کسب وکار از دانشگاه تهران در سال 1396 تا 1398
■ کارشناسی ارشد فقه و حقوق 1390 تا 1393

■ کارشناسی حقوق 1386 تا 1389
■ حضور در مناطق عملیاتی کردستان از سال 1366 تا 1369

■ سابقه 20 سال مدیریت در مجموعه بانک ملی

■ عضو اسبق سازمان هالل احمر
■ عضو فعال بسیج

■ کاندیدای پنجمین دوره شورای اسالمی شهر همدان
■ صاحب نظر حوزه اشتغال و کسب وکار

■ نماینده نظام پولی و بانکی
dr-khosravinahad.ir

معاون وزیر دفاع مطرح کرد

برای نیروهای مسلح در همدان 
مسکن ملي ساخته می شود

معاونت بهداشتی همدان:

 کمبود ماسک نداریم

در پیامی صورت گرفت
قدردانی امام جمعه و استاندارهمدان 
ازحضور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن

 نماینده ولی فقیه در اســتان و استاندار همدان در پیامی از حماسه 
حضور مردم والیت مدار و انقالبی استان همدان در راهپیمایی یوم ا... 

22 بهمن ماه تقدیر کردند.
به گزارش مهر، حجت االسالم حبیب ا... شعبانی و سیدسعید شاهرخی 
در پیامی از حماســه حضور مردم والیت مدار و انقالبی استان همدان 
در راهپیمایی چهل ویکمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی و یوم ا... 

22 بهمن ماه تقدیر کردند.
در ایــن پیــام آمــده اســت: راهپیمایــی باشــکوه و مقتدرانــه مــردم 
ــف  ــق مختل ــر مناط ــا دیگ ــدا ب ــدان، هم ص ــتان هم ــریف اس ش
ســالگرد  چهل ویکمیــن  در  و  بهمــن   22 یــوم ا...  در  کشــور 
ــهادت  ــن ش ــا اربعی ــادف ب ــه مص ــالمی ک ــالب اس ــروزی انق پی
ســردار عزیــز ســپاه اســالم شــهید قاســم ســلیمانی بــود، 
انقالبی گــری و استکبارســتیزی ملــت  نمایانگــر اوج شــعور 

ــت. ــالمی اس ــران اس ــز ای عزی
بی شــک این حضور هوشمندانه، متعهدانه و انقالبی موجی از شور و 
امید را برای دلسوزان نظام و انقالب و پیامی ناامیدکننده برای دشمنان 

ایران اسالمی در پی داشته است.
این حضور پرشــور و وحدت بخش مردم، پشتوانه مستحکمی برای 
نظام جمهوری اســالمی و زمینه ساز مشارکت حداکثری مردم متدین 
دارالمجاهدین و دارالمؤمنین اســتان همدان در پای صندوق های اخذ 

رأی در دوم اسفندماه خواهد بود.
این جانبان به پاس این حماسه بزرگ از مردم مؤمن، انقالبی، شجاع و 
با بصیرت استان همدان که جلوه ای دیگر از وحدت، همدلی، عظمت 

و اقتدار را به نمایش گذاشتند، صمیمانه قدردانی می کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان:
۴۵ درصد مخزن سداکباتان پر است

 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همــدان از بارش 173 
میلی متــری در همدان خبر داد و گفت: 45 درصد مخزن ســداکباتان 

همدان پر است.
منصور ستوده به آخرین وضعیت سدها اشاره و اظهار کرد: باتوجه به 
بارندگی سد اکباتان هم اکنون 15 میلیون مترمکعب آب دارد یعنی 45 
درصد مخزن پر اســت.وی به ایسنا خاطرنشان کرد: سد کالن واقع در 
مالیر 41/5 میلیون مترمکعب آب دارد که معادل ۹3 درصد حجم این 
ســد بوده است. ستوده با بیان اینکه سد شیرین سو دارای 7/3 میلیون 
مترمکعب آب بوده که 85 درصد مخزن پر اســت، یادآور شــد: سد 

سرابی تویسرکان نیز 8/3 میلیون مترمکعب آب دارد.
وی با با بیان اینکه میزان بارش در ســال آبی جاری در استان همدان 
نسبت به میانگین بلندمدت افزایش 2 درصدی داشته است، تصریح کرد: 
از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون 173 میلی متر بارش ثبت شده است 
که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 43 درصد کاهش داشته است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان گفت: پروژه آبرسانی به 
شــهر همدان، آبرسانی شهرستان تویسرکان از سد سرابی، آبرسانی به 
مالیر از سد کالن، ساخت سد نعمت آباد و خرم رود تویسرکان، مطالعه 
و اجرای و تعادل بخشــی و پخش ســیل، تکمیل و تجهیز شبکه های 
اندازه گیری آب های زیرزمینی، مطالعه بستر و حریم رودخانه ها، تکمیل 
و تجهیز ایســتگاه های پایش کیفی منابع آب و الیروبی و ساماندهی 

رودخانه ها از پروژه های بخش آب استان همدان است.

نصب سازه های موقت تبلیغاتی 
در ۱۲۰ نقطه شهری همدان

 معاون خدمات شهری شهرداری همدان از آمادگی کامل شهرداری 
همدان برای برپایی تبلیغات محیطی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات 

مجلس شورای اسالمی که از 24 بهمن ماه آغاز می شود، خبر داد.
وحید علی ضمیر ضمن اشــاره به برنامه ریزی و آماده ســازی و نصب 
سازه  های موقت تبلیغاتی در 120 نقطه شهری در فضایی معادل 5 هزار 
مترمربع در سطح شهر گفت: شهرداری همدان همواره به عنوان متولی 
اصلی حفظ و پاکیزگی ســیما و منظر شهری تمام تالش خود را برای 

ارائه خدمات مطلوب به شهروندان همدانی در دستور کار دارد.
وی بــه ایســنا گفت: این ســازه ها از جنــس داربســت و گونی و 
ســازه های فلزی بوده و این فضاها به صورت عادالنه و به تفکیک در 
اختیار داوطلبان انتخاباتی مجلس شــورای اسالمی قرار می  گیرد. وی 
خاطرنشان کرد: این سازه  ها در مکان  های مهم و پرتردد شهر همچون 
میادین اصلی شــهر، بلوارهای پرتردد، مساجد، تقاطع  های اصلی شهر 
و... نصب شده اســت و از ســتادهای انتخاباتی نامزدها درخواست 
می  شود به منظور جلوگیری از الصاق پوستر و تراکت در سطح جداره ها 
و مبلمان شهری و تخریب منظر شهر به ویژه با توجه به نزدیک شدن به 
ایام پایانی ســال ضمن اکران تبلیغات خود در این سازه ها، از تخریب 

جداره های شهری خودداری کنند.
علی ضمیر با بیان اینکه این ســازه ها به صــورت یک بارمصرف مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، یادآور شد: ســازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شــهرداری همدان ظرف 48 ساعت پس از برگزاری انتخابات، 

تمام این سازه های موقت را جمع آوری می کند.
وی در پایان تصریح کرد: از نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی به عنوان کاندیدای پارلمان قانون گذاری انتظار می رود 
ضمن رعایت قانون و خودداری از الصاق پوســتر، تراکت و پالکارد 
در مکان هایی به جز مکان های تعریف شده، در حفظ و پاکیزگی سیما 
و منظر شهری سهیم باشــند و با تبلیغاتی که مغایر با قوانین تبلیغات 

انتخاباتی باشد، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

1- با انتقــال تعــدادی از داوطلبان به حوزه هــای انتخابیه همدان 
موافقت نشــده اســت. گویا این داوطلبان برای آمدن به حوزه های 
استان با گروه های سیاسی بدون داوطلب رایزنی داشتند. گفتنی است 
لیســت نهایی داوطلبان تأیید صالحیت شــده روز گذشته از سوی 

شورای نگهبان اعالم شد.
2- برخی گروه های حامی داوطلبان رد صالحیت شــده را ناامیدی 
فرا گرفته اســت. گویا این داوطلبان وعده بازگشت داده بودند که با 
محقق نشــدن آن اکنون طرفدارانی ناامید را به جا گذاشته اند. گفتنی 
اســت البته تعدادی اندک از داوطلبان رد صالحیت شــده هنوز به 

طرفداران خود برای بازگشت به رقابت امید می دهند!
3- لیســت جدیدی از نواصولگرایان در فضای مجازی منتشر شده 
اســت. گویا این لیست پس از انتشــار در فضای مجازی و دریافت 
واکنش ها، برداشــته شده است. گفتنی اســت در صورت اصرار بر 

انتشار، این لیست، سومین لیست اصولگرایان خواهد بود.
4- برخی داوطلبان شــعارهایی مناســب برای انتخابات شــوراها 
انتخــاب کرده اند. گویا ایــن داوطلبان از انتخابات شــوراها برای 
انتخابات مجلس برنامه ریزی داشته اند. گفتنی است پیش بینی می شود 
این داوطلبان اگر با این شــعارها ادامه دهند، در انتخابات شوراهای 

آینده، پیشرو باشند.
5- ائتالف هــای محلــی در حوزه هــای انتخابیه اســتان در حال 
شکل گیری است. گویا این ائتالف ها برای تأثیرگذاری بر رأی مناطق 
پرجمعیت برنامه ریزی شده اســت. گفتنی است تأثیر برخی از این 
ائتالف ها بر چینش رأی مردم در انتخابات های گذشــته دلیل تکرار 

آنها در این دوره انتخابات است.

 معــاون حقوقی و امــور مجلس وزارت 
دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح پس از 
حضورش در همدان از ســاخت 100 هزار 
واحد مســکونی برای نیروهای مسلح کشور 
خبــر داد و گفت: تعــدادي از این واحدها 
در همدان ســاخته مي شــود که با مسکن و 

شهرسازي تفاهم نامه بسته ایم.
رضا طالیی نیک در نشســتي که با استاندار 
همدان داشــت، اعــالم کرد: ســاخت 400 
هزار واحد مســکن از طرح های مهم دولت 
به شــمار می رود که در حال اجرا اســت که 
100 هزار واحد از این میزان برای شــاغالن 
و بازنشســتگان نیروهای مســلحي که بدون 

مسکن باشند درنظر گرفته شده است.
وی بــه امضای تفاهم نامه بیــن وزرای دفاع 
و مســکن و شهرسازی اشــاره کرد و گفت: 
توافق هــای الزم بــرای ســاخت واحدهای 
مســکونی در استان های کشــور انجام شده 

است.
معاون حقوقی و امــور مجلس وزارت دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: 
زمیــن موردنیاز بــرای ســاخت واحدهای 
مســکونی از زمین های مازاد نیروهای مسلح 
در اســتان ها تأمین شــده و بخش دیگری را 

استانداران از راه های دیگر باید تأمین کنند.
طالیی نیــک گفــت: وزارت دفاع بــا ارائه 
تســهیالت و یارانه های ویژه به خانه دارشدن 

نیروهای بدون مسکن کمک می کند.
معاون پارلمانــی وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح از تصویــب 8 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت برای شاغالن و بازنشستگان 
نیروهای مسلح خبر داد و گفت: به تازگی این 
تســهیالت بانکی در مجلس شورای اسالمی 

مصوب شده است.
به گفتــه طالیی نیک بخــش قابل توجهی از 
این تســهیالت برای کمک به خانه دارشــدن 

نیروهای مسلح است.
دومیــن مجتمع مرغ الین کشــور در همدان 

ساخته می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مســلح از ساخت مجتمع 
مرغ الین در همــدان خبر داد و گفت: برای 
ســرمایه گذاری در این طرح ملی با مسئوالن 

استان همدان به توافق رسیده ایم.
طالیی نیک ســپس بــه بررســی طرح های 
قابل سرمایه گذاری مشترک پرداخت و گفت: 
همدان دومین استان کشور است که صاحب 

مجتمع تولیدی مرغ الین در کشور می شود.
وی اضافه کرد: مرغ الین ازنظر امنیت غذایی 
بــرای وزارت دفاع اهمیت فراوانی دارد و از 

طرح های اولویت دار این وزارتخانه است.
ازنظــر  همــدان  گفــت:  طالیی نیــک 
زیرساخت های عمرانی و نزدیکی به پایتخت 
و دسترســی آســان به تمام مناطق کشــور 
منطقه ای موردپســند برای اجرای طرح های 

صنعتی است.
معــاون پارلمانی وزارت دفــاع به راه اندازی 
دفتر نخبگان غرب کشــور در همدان اشاره 
کــرد و افزود: ایــن دفتر کانــون گردآوری 
ظرفیت های علمی منطقــه غرب و ارتباط با 

وزارتخانه است که تا 2 هفته آینده در همدان 
بهره برداری می شود.

وی برای مشــارکت در طرح های گردشگری 
همدان مانند ســاخت هتل 5ستاره و توسعه 
زیرســاخت های غار علیصدر و تپه هگمتانه 
ابراز عالقه مندی کرد و گفت: به عنوان مقدمه 
این همکاری دوســویه تورهای گردشگری 
برای خانواده های شاغالن در وزارت دفاع از 

نوروز امسال راه اندازی می شود.
طبــق وعده هــای طالیی نیــک مشــکالت 
کارخانه های قطعه ســازی خودرو در همدان 
باوســاطت وزارت دفاع برطرف می شــود، 
به طوری که ایــن وزارتخانه نقش پل ارتباطی 
بین شرکت های خودروســاز و کارخانه های 

این استان را ایفا می کنند.
نوسازی بیمارستان ارتش از دیگر توافق های 
انجام شــده بین دولتمردان همدان و وزارت 
دفاع بود که طالیی نیک برای تبدیل ساختمان 

فعلی به هتل بیمارستان موافقت کرد.
معاون حقوقی و امــور مجلس وزارت دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مســلح از طرح هایی 

بــرای پایگاه نوژه همدان خبــر داد و گفت: 
وجــود این پایگاه هوایی بــرای همدان یک 
فرصت اســت که باید به صورت بهینه از آن 

بهره برداری کرد.
وی خاطرنشــان کرد: طرح های یادشــده در 
دست بررسی اســت و هنوز به نتیجه قطعی 

نرسیده است.
حیوانــات الین به یک جمعیــت خالص از 
حیوانات خاص، اعم از دام و طیور می گویند 
که متعلق به یک نــژاد خاص با  ویژگی های 
ژنتیکی مشخص اســت که تنها با حیوانات 
خالص و هم نژاد خــود آمیزش کرده و قادر 

به تولید حیواناتی مشابه خود هستند.
بتوانند  از موجــودات که  به یک جمعیتی 
با همدیگــر زندگی کننــد و همه صفات 
منتقل  بعدی  به نســل های  را  خود  ژنتیکی 
کنند الین گفته می شــود کــه می تواند در 
همــه حیوانات وجود داشــته باشــد، هر 
نژادی می تواند یک الین داشــته باشد که 
ایران هشــتمین کشــوری است که دارای 

است. آرین  به نام  الین  مرغ 

 معاون فنی مرکز بهداشــت استان همدان 
بــا بیان اینکه ماســک به انــدازه کافی تهیه 
شده اســت، گفت: با توجه به اینکه آثاری از 
ویروس کرونا در این اســتان مشاهده نشده 

نیازی به استفاده از ماسک نیست.
علی عطایی در پاســخ به سؤال شایعه کمبود 
ماسک برای استفاده شهروندان افزود: ماسک 
به اندازه کافی در بیمارستان ها و مراکز درمانی 

برای استفاده افراد مورد نیاز وجود دارد.
وی ادامه داد: در بین مردم شــایع شــده که 
در حال حاضر باید از ماســک استفاده کرده 
تا به ویروس کرونا مبتال نشــوند در حالی که 
در این مقطع هیچ گونه نیازی به اســتفاده از 
ماسک های ان ۹5 و حتی ماسک های کاغذی 

نیست.

معاون فنی مرکز بهداشــت استان همدان به 
ایرنا گفت: چنانچه ویروس کرونا وارد کشور 
هم بشــود تنها کادر درمانی شامل افرادی که 
در بخش مراقبت های ویژه و آی.ســی.یو و 
ایزوله تنفســی، ســی.پی.آر و امدادرســانی 
می کنند بایــد از ماســک های مخصوص با 

عنوان ان ۹5 استفاده کنند.
عطایی افزود: یعنی درصورت شــایع شــدن 
ویــروس کرونــا نیــز شــهروندان باید از 
ماســک های معمولی و کاغذی استفاده کنند 
با وجود این هم اینک هیچ گونه نیازی به این 

قبیل ماسک ها هم نیست.
وی از فعاالن در رسانه ها و نشریات خواست 
در زمینه زمان استفاده از ماسک اطالع رسانی 
دقیــق کنند، همچنین شــهروندان به مطالب 

نادرست منتشر شده در فضای مجازی دقت 
نکرده و اخبار را تنها از مراجع رســمی دنبال 

کنند.
ویروس کرونا اواخر سال گذشته میالدی در 
بازار غذاهای دریایی در شــهر »ووهان« واقع 
در اســتان »هوبی« در مرکــز چین که به طور 
می فروخت  وحشــی  حیوانات  غیرقانونــی 
سرچشــمه گرفته اســت اکنون عالوه بر 30 
اســتان و منطقه چین به 14 کشــور دیگر از 
جمله ایاالت متحده آمریکا، اســترالیا، تایلند، 
کــره جنوبــی، ژاپــن، کانادا و فرانســه هم 

گسترش یافته است.
ایــن ویــروس کــه از خانــواده »ویــروس 
کرونا« شــناخته شــده اســت دوره نهفته نســبتا 
طوالنــی از چنــد روز تــا 2 هفتــه دارد و همین 

موجــب شــده اســت تــا زمانــی کــه عالیمــی 
چــون تــب و تنگــی نفــس در مبتالیــان بــروز 
نکنــد از آنآگاهــی ندارنــد و ضرورتــی بــرای 

ــه بیمارســتان نمی بیننــد. رفتــن ب
تاکنون 6 نمونه از ویــروس کرونا در جهان 
کشــف شــده و با این مورد جدید تعداد آن 
به 7 مورد رســیده اســت، این ویروس جزو 
خانــواده بزرگــی از ویروس هاســت که از 
تا عامل  ویروس ســرماخوردگی معمولــی 

بیماری سارس را شامل می شود.
در معمولی تریــن حالت این ویروس موجب 
سرماخوردگی می شود اما در مواردی موجب 
ســندروم حاد تنفســی یا همان »ســارس« 
می شــود و نشانه های ابتال به این ویروس در 

انسان تب، سرفه و تنگی نفس است

 4 باب ســاختمان مســکونی و تجاری به 
ارزش 6 میلیــارد و 750 میلیــون ریال برای 
بازگشــایی کوچه شــهید»احدی« در خیابان 

خضریان همدان تملک شد.
شــهردار همدان با بیان این مطلب در حاشیه 
بازگشــایی کوچه شــهید »احدی« همدان در 
جمع خبرنگاران اظهارکرد: برای بازگشــایی 
کامل کوچه شــهید احدی واقــع در خیابان 
خضریان منطقه فرخ سرشت 4 واحد مسکونی 

و تجاری تخریب شد.
عباس صوفی به مهــر گفت: برای تملک این 
امــالک 6 میلیارد و 750 میلیــون ریال هزینه 
شــده تا بتوانیم با بازگشایی این منطقه شاهد 
آسایش بهتر مردم و ارائه خدمات بهتر به این 

منطقه باشیم.

بازگشــایی چند  برای  برنامه ریزی 
معبر در شهر همدان

شهردار همدان با اشاره به بازگشایی معابر سایر 
مناطق شهر همدان گفت: تا پایان امسال چند 
مورد بازگشایی مسیر و معبر در مناطق مختلف 

شهر همدان صورت خواهد گرفت.
صوفــی خاطرنشــان کرد: این بازگشــایی ها 
بخشــی از طرح تفصیلی شهر همدان است تا 
روان سازی تردد و ترافیک در مناطق مختلف 
را داشته باشم. وی اضافه کرد: اجرای پارک 36 
هکتاری از اقدامات مهم در این منطقه است که 
با تجهیزات ورزشــی و امکانات مناسب برای 

اوقات فراغت جوانان ساخته می شود.
مدیر شــهرداری منطقه 3 همدان نیز با اشاره 
به اجــرای پروژه های عمرانی خدماتی در این 

منطقه بیان کرد: فوتبال دســتی انســانی برای 
نخســتین بار بــا ابعاد 4 در 8 متــر در همدان 
اجرایی شده و ظرفیت 2 تیم 6 نفره را دارد و 
امروز با اعتبار 350 میلیون ریال در پارک شاهد 

همدان افتتاح شد.
محمدرضــا فیض منش عنــوان کرد: زمین 
بازی نشــاط در بوستان بزرگ شهید مدنی 
به ارزش 650 میلیــون ریال، زمین فوتبال 
غدیر در کوی خضر به ارزش یک میلیارد 
ریال و زمیــن فوتبال توحید در شــهرک 
شــهید مدنی به ارزش یــک میلیارد ریال 
نیــز از دیگر طرح های اجرا شــده در این 

است. بوده  منطقه 
وی با اشاره به سایر طرح های شهرداری منطقه 
3 که امروز افتتاح شد، گفت: نصب مجموعه 

بازی های پلی اتیلن و مبلمان شهری میز شهر 
بــه ارزش 3 میلیــارد و 800 میلیون ریال در 
پارک های سطح شهر از جمله اقدامات انجام 

شده بوده است.
پیاده رو سازی و مناسب سازی بلوار آزادگان

مدیر شــهرداری منطقــه 3 همــدان افزود: 
پیاده روسازی و مناسب ســازی بلوار آزادگان 
شامل زیرســازی و اجرای جدول و کفپوش 
بتنی و ایجاد خــط مخصوص نابینایان نیز در 

دهه فجر امسال اجرایی شد.
وی همچنین با بیان اینکه سایت 36 هکتاری 
نیز پس از انجــام مراحل تفکیــک به مالکان 
تحویل داده شــد، گفت: چند ســند از اسناد 
خانواده شهدا تحویل شده و مابقی هم تحویل 

خواهد شد.

شهردار همدان:

۴ ساختمان برای بازگشایی یک معبر در همدان تملک شد

برادر آزاده و جانباز، دکتر محمدهادی خسروی نهاد 
کاندیداي یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي در حوزه همدان و فامنین

زندگی نامه 
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مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com
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۲۴ میلیارد تومان برای ارتقای شبکه 
توزیع برق مالیر هزینه شد

 24 میلیارد تومان اعتبــار در قالب پروژه های مختلف خدماتی و 
عمرانی در حوزه برق شهرستان مالیر هزینه شده است. 

مدیر توزیع برق شهرســتان مالیر در جمــع کارکنان مدیریت توزیع 
نیروی برق شهرســتان مالیر گفت: 24 میلیارد تومان اعتبار در قالب 
پروژه های مختلف خدماتی و عمرانی در حوزه برق شهرســتان مالیر 

هزینه شده است. 
به گزارش ایسنا، فریبرز امیدی با اشاره به پروژه های شاخص مدیریت 
توزیع نیروی برق مالیر، اظهار کرد: در رابطه با ســاخت پست برق 
ولیعصر افزون بر یک میلیارد تومان پول به حســاب ســازمان اوقاف 
واریز و زمین خریداری و تجهیز کارگاه آن انجام و مقرر شد پیش از 
فرارســیدن زمان پیک مصرف در سال ۹۹، ترانس موقتی در آن محل 

نصب شود. 
وی با اشــاره به رفع مشکالت افت ولتاژ در سطح شهرستان، تصریح 
کرد: طبق قانون جابه جایی تیرهای برق برعهده دستگاه خدماتی است 
که در حال اجرای پروژه در ســطح شهر و یا روستاهاست اما با این 
وجود به دلیل ایجاد تعامل در مالیر و وجود روستاهای فراوان در این 
شهرســتان، در رابطه با جابه جایی تیرهای برق با بخشداران به توافق 
رســیدیم تا هزینه را به پیمانکار پرداخــت کنند و ما نیز تجهیزات و 

امکانات الزم را در اختیارشان قرار می دهیم. 
وی با اشــاره به جابه جایی تیرهای برق در بیشتر روستاها، ادامه داد: 
هدف اصلی ما کسب رضایتمندی مشترکان روستایی و شهری است 
و در این راستا برای رفع ضعف ولتاژ بافت فرسوده شهرستان مالیر با 

اعتبار 8 میلیارد تومان اقدامات قابل توجهی انجام شده است. 
امیدی به نصب 5 دســتگاه پست هوایی جدید و اصالح و افزایش 3 
دستگاه پســت هوایی قدیمی، نصب 7 عدد فیدر بحرانی در 7 مورد 
مانور عملیاتی و 2 ماه زحمت شــبانه روزی پرسنل اداره به مبلغ یک 
میلیــارد و 155 میلیون تومان اشــاره کرد و افــزود: یک فیدر نیز به 
مبلغ یک میلیارد تومان در 2 روســتای اسالم شهر آق گل نصب شد 
و روشــنایی پارک ملل در بام مالیر هم به مبلــغ 550 میلیون تومان 

تأمین شد. 
وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف ما رفع کامل مشکل ضعف ولتاژ 
شهرســتان تا پایان سالجاری اســت و در همین راستا ساخت شبکه 
فشارمتوســط و پست هوایی و شبکه فشــارضعیف زمینی در منطقه 

مسکن مهر دژچنار، صورت پذیرفت. 
این مقام مسئول با بیان اینکه ساخت ساختمان دیسپاچینگ و مدیریت 
نواحی ما در مرحله نازک کاری اســت، افزود: مناقصه آن به مبلغ یک 

میلیارد و 700 میلیون تومان برگزار شد. 
امیــدی به انجام تغییر خطوط به روش خط گرم به طول 10 کیلومتر، 
ساخت شبکه فشارضعیف برای متقاضیان جدید، ساخت یک دستگاه 
پست هوایی در روســتای منگاوی به مبلغ 80 میلیون تومان، اصالح 
شبکه 20 کیلو ولت روستاهای ننج و کسب به مبلغ 70 میلیون تومان 
و اصالح و تبدیل شــبکه مسی به کابل خودنگهدار روستایی در بیش 
از 15 روستای شهرســتان با صرف یک میلیارد و 700 میلیون تومان 

اشاره کرد. 
مدیــر توزیع برق مالیر با اشــاره به اینکه در 7 ماهه گذشــته افزون 
بر 500 میلیون تومان در زمینه تأمین روشــنایی و المپ برق ســطح 
شهرستان هزینه شده است، گفت: عملیات اصالح و نگهداری شبکه 

برق در محورهای 5 روستا انجام شد. 

تمبر »آیت ا... میرشاه ولد« 
در مالیر رونمایی شد

 تمبر »آیت ا... میرشــاه ولد« به مناســبت 21 بهمن روز ملی مالیر 
و پاسداشــت این عالم ربانی با حضور امام جمعه همدان و استاندار 

همدان رونمایی شد. 
امــام جمعه مالیــر در آئین روز ملــی مالیر و پاسداشــت »آیت ا... 
میرشاه ولد«، شهدای انقالب این شهر و چهلمین روز شهادت سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی در مسجد امام جعفر صادق)ع( مالیر اظهار کرد: 
والیت فقیه از زمان شکل گیری و تداوم انقالب اسالمی در رأس نظام 

است و در نوع خود بی نظیر است. 
حجت االسالم محمدباقر برقراری والیت فقیه را همان والیت اجتماعی 
امام معصوم)ع( دانســت و افزود: پس از انقــالب والیت اجتماعی 
ولی فقیه را تجربه کردیم که مقدمه والیت فقیه ولی عصر)عج( است. 

وی با تأکید بر اینکه در تمامی زمینه ها باید از ولی فقیه دوران اطاعت 
کنیم، گفت: اگر امروز از علما و شهدا تکریم و تجلیل می شود، به این 
خاطر اســت که ما به واســطه بزرگان دین از والیت فردی به والیت 

اجتماعی رسیده ایم. 
امام جمعه مالیر ادامه داد: به واســطه نقش علما و پرچم داران انقالب 

همچون آیت ا... میرشاه ولد توانستیم به این رشد و بالندگی برسیم. 
حجت االســالم برقراری افزود: علمایی همچون آیت ا... میرشــاه ولد 
رهبری این نهضت و دســتگیری این ملت را برای رســیدن به تراز 

والیت اجتماعی بر عهده گرفتند و نقش نخست را ایفا کردند. 
وی بیان کرد: امروز که نظام اســالمی به رهبری ولی فقیه شکل گرفته 
اســت، دشمن بیشتر از گذشته هسته مقاومت و قدرت را هدف قرار 

داده است. 
امام جمعه مالیر با بیان اینکه دشمن مرکز مقاومت کشورهای اسالمی 
را مورد آماج حمالت خود قرار داده گفت: همه باید مراقب باشیم و 

برای خنثی کردن توطئه های دشمن تالش کنیم. 
حجت االسالم برقراری به گام دوم انقالب اشاره و اظهار کرد: در گام 
دوم انقالب که با قدرت و مســتحکم برداشته شد، برای قدم گذاشتن 

در این مسیر خون مطهر سردار سلیمانی را تقدیم کردیم. 

دوران طالیی نهاوند در بدترین شرایط اقتصادی کشور 
با تبدیل به کارگاه عمرانی

 فرماندار نهاوند در جمع مردم نهاوند در سالروز چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی درباره خدمات انجام گرفته در شهرستان به مردم گزارش داد. 

مــراد ناصری گفت: در طول این 41ســال خدمات قابل توجه و بســیاری به مردم ارائه 
شــده اســت به طوری که ادعا می کنیم پروژه های خدماتی و عمرانی شهرستان در بخش 
زیرساخت ها بهترین دوران را با تالش جمعی به سر می برد و این شعار نیست بلکه برای 

این ادعاها هم سند داریم.

ناصری تأکید کرد: امروز افتخار ما به عنوان خدمت گذار این اســت که در بدترین شرایط 
اقتصادی کشــور خدمات و پروژه های شهرستان تعطیل نشــد و با اطمینان می گویم در 
حوزه گردشگری شهرستان  به ویژه در ایجاد اشتغال در این بخش به اندازه 20سال در این 
چند سال گذشته کار انجام شده است، کارهایی که در بخش گردشگری انجام شده است 

میانگین هر 3ماه یک پروژه در شهرستان کلنگ زنی یا افتتاح شده است. 
ناصری با بیان اینکه با اطمینان می گویم همه این پروژه های کلنگ زنی، اجرا و افتتاح هم 
شــده اســت، گفت: در حوزه راه هاي ورودی و خروجی های شهرستان ازهر4طرف به 
کارگاه سازندگی و عمرانی تبدیل شده است و اینها نتیجه تذکرات به موقع است که باید 
مطرح و گزارش داده شود و در روستاها هم همینطور در این حوزه به اندازه 20سال کار 

شده است، از 715میلیارد سهم استان همدان 264میلیارد تومان وارد شهرستان شده است. 
ناصری در ادامه با بیان اینکه در حوزه شــهری هم بام نهاوند، خیابان سعدی و چهارباغ 
کارهای خوبی انجام شــده، افزود: از شهردار می خواهیم که در بحث ساماندهی سعدی 

نگرانی مردم و کاسبان را درک کند و زمان این ساماندهی را سرعت دهد. 
فرماندار نهاوند در ادامه ارائه گزارش بخشــی از خدمات انجام شــده برای مردم با بیان 
اینکه، در این دهه مبارک با اعتباری بیش از 88میلیارد، 88پروژه کلنگ زنی و به بهره برداری 
رســیده است، گفت: سدگرین یکی از مطالبات به حق مردم شهرستان بوده است که این 
حق با تأخیر به حق دارش که شــما مردم بودید، رســید و با سرعت قابل قبولی درحال 

اجرا است. 

آگهي مزایده )شماره  98/11(

روابط عمومي سازمان عمران وبازآفریني فضاهاي شهري شهرداري همدان 

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد تابلو تبليغاتي محيطي واقع در خيابان شهيد فهميده ، نرسيده به ميدان قائم روبه 
روي بيمارستان فرشچيان را بصورت اجاره ماهانه از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي واجد شرايط با مشخصات ذيل واگذار نمايد:

1- مبلغ سپرده شركت در مزايده بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزايده در پاكت الف و به صورت الك و مهر شده به دستكاه مزايده 
گذار تسليم شود  :

الف : مبلغ 50/000/000 ريال )پنجاه ميليون ريال ( بصورت فيش واريزي به حساب شماره 0100827682450 بانک شهر شعبه مركزی  دروجه سازمان عمران و 
بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان  

ب:  اسناد خزانه يا اوراق مشاركت 
ج: ضمانت نامه بانكي به نام سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.

2- محل دريافت اسناد و ارائه  پيشنهادات: همدان -  ميدان آرامگاه بوعلي - طبقه فوقاني بانک سپه -  دبيرخانه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهرداري 
همدان تلفن: 32514444-081ونمابر:081-32527999  

3- مهلت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي)1398/11/24( لغايت ساعت 14روز يكشنبه مورخ )1398/12/04( مي باشد.
4- تاريخ بازگشايي پاكت هاي مزايده: ساعت 17روزچهارشنبه مورخ 1398/12/07مي باشد.

5- مدارك شامل : تضمين) پاكت الف( ـ اسناد مزايده و تاييديه ها )پاكت ب( و پيشنهاد قيمت ) پاكت ج ( مي باشد.
* تبصره 1 : سازمان در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار است.

* تبصره 2 : كليه هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
* تبصره 3 : ساير اطالعات و جزييات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

* تبصره 4:  پرداخت هرگونه ماليات و عوارض بر عهده برنده مزايده است .
* تبصره 5 : بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ ، مشخص، معين و بدون ابهام بوده و مي بايستي در فرم مخصوص و با خط خوانا ،  بدون خط خوردگي و يا 
گذاشتن شرط و الك گرفتگي و با امضاء متعهد، تا پايان مهلت قانوني مزايده مذكور در پاكت الك و مهر شده به سازمان تسليم شود و براي تعيين برنده 
مزايده ارقامي كه به حروف نوشته شده مالك عمل خواهد بود.ضمناً بهاي پيشنهادي مي بايست حداقل 60 روز پس از ارائه توسط پيشنهاد دهنده معتبر باشد.
تبصره 6 : مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده اول، هرگاه پس از ابالغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد  نشود، به نفع سازمان عمران و 

بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابالغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.
تبصره 7 : شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مزايده مي باشد.

تبصره 8 : داشتن تاييديه تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي شركت كنندگان در مزايده الزامي است .
ضمناً متن آگهی فوق در سايت شهرداری همدان وسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداری همدان به آدرس ذيل موجود می باشد:)م.الف1830(

www.civil.hamedan.ir
تاريخ انتشار آگهی :  1398/11/24  

مبلغ پايه كارشناسي آدرس تعداد مورد اجاره رديف 
ماهيانه)ريال( 

مبلغ سپرده شركت در 
مزايده )ريال(

تابلوي تبليغات محيطي با سازه فلزی 1
وبدون كنتور برق

همدان - خيابان شهيد فهيمده نرسيده به ميدان 1
قائم)عج(- روبروي بيمارستان فرشچيان 

    50/000/000ريال          20/000/000  ريال

ــان  ــه ای کــه می ــر اســاس تفاهم نام   ب
ــتائیان  ــه، کشــاورزان، روس ــدوق بیم صن
ایــران  بانــک صــادرات  و عشــایر و 
 3 تســهیالت  اســت،  شــده  منعقــد 
میلیــون تومانــی بــه مســتمری بگیران 

می شــود.  پرداخــت  شــرایط  داراي 
ــتاییان و  ــاورزیان، روس ــه کش ــر بیم مدی
ــا توجــه  عشــایر همــدان اظهــار کــرد: ب
بــه اینکــه صنــدوق بــرای نخســتین بــار 
نســبت بــه پرداخــت تســهیالت بــه 
کــرده  اقــدام  خــود  مســتمری بگیران 
اســت، اولویــت پرداخــت تســهیالت 
ــه  ــرادی اســت ک ــا اف ــه ب ــن مرحل در ای
بیشــتری  مســتمری بگیری  ســنوات 

ــد.  دارن
ایــن  ویژگــی  ســماوات،  مهــدی 
و  راحــت  پرداخــت  را  تســهیالت 
بــدون نیــاز بــه ضامــن عنــوان کــرد و 
افــزود: روســتاییان و عشــایر در اغلــب 
مــوارد امــکان دسترســی بــه تســهیالت 
ضامــن  نداشــتن  به دلیــل  را  بانکــی 
ــد، بنابرایــن فراینــد اعطــای ایــن  ندارن
ــده  ــی ش ــه ای طراح ــهیالت به گون تس
ــدون  ــی و ب ــت آن به راحت ــه پرداخ ک

ــد.  ــن باش ضام
وی افــزود: بازپرداخــت ایــن وام 36 

اعتبــارات  محــل  از  و  اســت  ماهــه 
صنــدوق نــزد بانــک صــادرات، بــه 
اختصــاص  مســتمری بگیران صنــدوق 

 . بــد می یا
میلیــون   3 تســهیالت  پرداخــت  وی 
از  نفــر   705 بیــش از  بــه  تومانــی 
بیمــه  صنــدوق  مســتمری بگیران 
و  روســتاییان  کشــاورزان،  اجتماعــی 

عشــایر بــرای نخســتین بــار را از جملــه 
ــزود:  خدمــات کوتاه مــدت دانســت و اف
تســهیالت  بــه  دسترســی  آنجاکــه  از 
روســتایی  جامعــه  بــرای  کم بهــره 
و  دشــواری ها  بــا  اغلــب  عشــایر  و 
اســت،  روبــه رو  اداری  چالش هــای 
ایــن  ارائــه  بــا  تــا  شــدیم  آن  بــر 
ــه  ــک ب ــد کوچ ــی هرچن ــت، کمک خدم

ــدوق  ــو صن ــتایی عض ــای روس خانواره
داشــته باشــیم.

عیــدی  کــرد:  بیــان  پایــان  در  وی 
ــه  ــتان ب ــر اس ــتمری بگی ــزار مس 4 ه
نظــر  در  تومــان  هــزار   450 مبلــغ 
ــاه  ــن م ــان بهم ــه پای ــده ک ــه ش گرفت
ــز  ــا واری ــن خانواده ه ــاب ای ــه حس ب

ــد.  ــد ش خواه

مستمری بگیران صندوق روستایی
وام 3میلیونی می گیرند

 مــادر بــاردار گرفتــار در بــرف بــا تالش 
ــه  ــران تپ ــتاي »امی ــس از روس ــم اورژان تی
علــی« توابــع شهرســتان نهاونــد، ســالم بــه 

بیمارســتان منتقــل شــد. 
اورژانــس   روابط عمومــی  مدیــر 
پیش بیمارســتان همــدان گفــت: ســاعت 20 
و 30 دقیقــه شــب گذشــته پــس از تمــاس 
ــا مرکــز فوریت هــای  یکــی از شــهروندان ب
ــرای  ــک ب ــت کم ــکی 115 و درخواس پزش
انتقــال یــک مــادر بــاردار، یــک کــد عملیاتی 

ــرد.  ــت ک ــل عزیم ــه مح ــس( ب )آمبوالن
بــا  گفت وگــو  در  اولیاســمیع  عبــاس 
ــتن  ــرار داش ــه ق ــه ب ــا توج ــزود: ب ــا اف ایرن
ــتانی  ــه کوهس ــک منطق ــتا در ی ــن روس ای

ــس  ــتگاه آمبوالن ــک دس ــخت گذر، ی و س
ــن روســتا عزیمــت کــرده  ــه ای کمــک دار ب
ــه راه  ــت در میان ــد نوب ــن وجــود چن ــا ای ب
ــس  ــده آمبوالن ــرده و رانن ــر ک ــودرو گی خ
مجبــور بــه بســتن زنجیرچــرخ بــرای عبــور 

از جــاده لغزنــده می شــود. 
 مدیــر روابــط عمومــی اورژانــس پیــش 
بیمارســتان همــدان بیــان کــرد: ایــن عملیــات 
ــد و در  ــول انجامی ــه ط ــاعت ب ــدود 4 س ح
نهایــت مــادر 40 ســاله ســالم بــه بیمارســتان 

ــد منتقــل شــد.  ــان نهاون علیمردای
ــادر صاحــب  ــن م ــه داد: ای ــمیع ادام اولیا س
ــن  ــن دومی ــده و ای ــر ش ــد دخت ــک فرزن ی

ــت.  ــد وی اس فرزن

نجات مادر باردار نهاوندی 
از محاصره برف
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اینک این گوی و این میدان
مهدی ناصرنژاد  «

: امروز پنجشــنبه 24 بهمن ماه سال 13۹8، تبلیغات یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در سراسر کشورمان رسمًا 
کلیــد خورد و همزمان 184 تن از کاندیداهای ورود به مجلس از 
حوزه های ۹ گانه اســتان همدان رقابــت و فعالیت های تبلیغاتی 

خود را برای یک هفته آغاز کرده اند.
در همین حال یکی از باشکوه ترین وقایع سیاسی کشورمان نیز 22 
بهمن ماه و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی 
تکرار شــد و رقم خورد و ده ها میلیون ایرانی پرشــور و نشاط 
وباانگیزه در سراســر میهن اســالمی با وجود سرما و بارش های 
بی سابقه برف و باران و کوالک باعزت و شکوهی بیشتر و فراتر 
از تمام ســال های گذشته، بیعت دوباره خویش با انقالب و نظام 

جمهوری اسالمی را به جهانیان اعالم کردند. 
کیفیــت حضــور و پیــام مــردم در راهپیمایــی 22 بهمــن امســال 
ــی  ــت سیاس ــای مثب ــر مؤلفه ه ــالوه ب ــه ع ــود ک ــه ای ب به گون
آن چــه بــرای اســتناد دولــت در مراوده هــای بین المللــی، 
و  دلگرمــی  چــه  و  انقــالب  پایه هــای  تثبیــت  همچنیــن 
ــر  ــتادگی براب ــت و ایس ــه حمای ــه ب ــاد جامع ــدواری آح امی
ــی  ــای کاف ــه کشــورمان، تضمین ه مشــکالت و دشــمنی ها علی
ــه  ــه حافظ ــز ک ــرض نی ــان مغ ــر داشــت و جهانی ــا در ب و گوی
ــان  ــد و پیم ــی و عه ــم انقالب ــاره راه و رس ــوی درب ــدان ق چن
ــوری  ــذار جمه ــالمی و بنیانگ ــالب اس ــا انق ــردم ب ــم م محک
ــد، متوجــه عــزم و  ــی)ره( ندارن ــام خمین اســالمی حضــرت ام
ــل  ــت کام ــتادگی و حمای ــرای ایس ــان ب ــی ایرانی اراده و آمادگ
ــدند. ــالب اســالمی ش ــام راحــل خــود و انق ــای ام از آرمان ه
ــف  ــات مختل ــال از جه ــن امس ــی 22 بهم ــویی راهپیمای از س
ــا  ــه در ماه ه ــی ک ــی و حوادث ــای مردم ــتناد دیدگاه ه ــه اس و ب
و هفته هــای اخیــر در صحنه هــای سیاســی و حوزه هــای 
امنیتــی کشــورمان روی داده اســت، سرنوشــت یازدهمیــن دوره 
ــات مجلــس شــورای اســالمی را نیــز تضمیــن می کنــد.  انتخاب
بــا اطمینــان می تــوان گمــان بــرد کــه قشــرهای مــردم فــداکار 
کشــورمان بــا حضــور جانانــه خویــش در راهپیمایــی 22 بهمــن 
ــرای شــرکت در انتخابــات و آمــدن  امســال، آمادگــی ذهنــی ب
بــه پــای صندوق هــای رأی گیــری را اعــالم کــرده و سرنوشــت 
شــیرینی را بــرای ایــن رویــداد بــزرگ سیاســی بــه خودمــان و 

بــه دنیــا وعــده دادنــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه حداقــل در جامعــه ایــران، دولت هــا 
و  تــالش  و  کار  ادامــه  بــرای  مردمــی  پشــتوانه های  بــه 
و  راهپیمایی هــا  هــر صحنــه  و  هســتند  دلگــرم  خدمــت 
حماسه ســازی های اینچنینــی و همچنیــن کیفیــت حضــور 
در هــر انتخابــات، ســنجش عملــی و عینــی و اســتنادی بــرای 
ــت و  ــه امنی ــت ک ــردم اس ــود م ــا و خ ــت گرمی دولت ه پش
ــد و  ــک بزنن ــد و مح ــه را ببینن ــی جامع ــی و یکدل یکپارچگ

ــد.  ــی کنن زندگ
ــوادث و  ــه به ح ــا توج ــی ب ــای انتخابات ــود نامزده ــا خ یقین
رویدادهــای هفته هــای گذشــته و شــدت ســرما و بارندگی هــای 
چنــد روز گذشــته کــه مزیدبــر علــت بــود و بســیار فرصت های 
آماده ســازی و ذهنیت آفرینــی را در نــزد افــکار عمومــی از 
آنــان گرفتــه اســت، بیشــتر از دیگــران، دل نگــران و دغدغــه دار 
کیفیــت انتخابــات پیــش رو بوده انــد و لیکــن بــا دامنــه حضــور 
ــهادت  ــت ش ــه در بزرگداش ــه ای ک ــردم و حماس ــرهای م قش
ــه  ــن ب ــی 22 بهم ــلیمانی و راهپیمای ــم س ــپهبد قاس ــردار س س
منصــه ظهــور گذاشــته شــد، خیــال دســت اندرکاران انتخابــات 
نیــز راحــت شــد کــه حداقــل می تــوان از حضــور حداکثــری 

ــر داشــت!! ــان خاط ــات، اطمین ــای انتخاب ــردم در صحنه ه م

تجهیز شعب اخذ رأی همدان به دستگاه احراز هویت

 تمامــی شــعب اخــذ رأی اســتان )هــزار و 287 شــعبه( بــه دســتگاه احــراز هویــت 
ــوند. ــز می ش تجهی

مســئول کمیتــه فنــاوری اطالعــات ســتاد انتخابــات همــدان گفــت: ایــن دســتگاه ها 
بــه صــورت برخــط )آنالیــن( بــا سیســتم »دیتا بیــس« وزارت کشــور مرتبــط بــوده و 

اســتعالم هویتــی رأی دهنــدگان را در کمتریــن زمــان پاســخ می دهــد.
ــوان از رأی  ــتگاه می ت ــن دس ــتفاده از ای ــا اس ــرد: ب ــان ک ــی بی ــن میرزای محمدحس
تکــراری، رأی دادن بــا اســتفاده از شناســنامه متوفیــان و رأی دادن افــراد زیــر 18 ســال 

جلوگیــری کــرد زیــرا هنــگام احــراز هویــت، ُکــد اســتعالم بــه ایــن 3 طیــف تعلــق 
نمی گیــرد.

ــو  ــدان در گفت وگ ــتانداری هم ــت اس ــبکه دول ــات و ش ــاوری اطالع ــرکل فن مدی
ــا و  ــت در فرمانداری ه ــراز هوی ــتگاه اح ــتر 65 دس ــرد: پیش ــادآوری ک ــا ی ــا ایرن ب
ــه  ــبت ب ــتفاده از آن نس ــا اس ــوان ب ــا بت ــد ت ــتقر ش ــتان مس ــن اس ــداری های ای بخش

ــرد. ــدام ک ــا اق ــتگاه ه ــن دس ــران ای ــه کارب ــوزش ب آم
میرزایی افزود: هفته آینده 2 تمرین )مانور( در برخی شــعب اخذ رأی اســتان با هدف 

بررسی میزان آمادگی پرسنل در بهره گیری از دستگاه های احراز هویت برگزار می شود.
وی بیــان کــرد: بــرای هــر شــعبه اخــذ رأی 2 تــن به منظــور اســتفاده از دســتگاه احــراز 

ــا، دیگــر  ــا غیبــت یکــی از آنه ــا در صــورت خســتگی ی ــد ت ــت آمــوزش دیدن هوی
کاربــر بتوانــد تکالیــف پیش بینــی شــده را بــه نحــو مطلــوب انجــام دهــد.

مســئول کمیتــه فنــاوری اطالعــات ســتاد انتخابــات همــدان گفــت: بــرای هــر یــک از 
ــی  ــت پیش بین ــن اســتان یــک دســتگاه احــراز هوی هــزار و 287 شــعبه اخــذ رأی ای
ــه شــعب موجــود، دســتگاه مــازاد تحویــل  ــر ایــن ده درصــد نســبت ب شــده عالوه ب

ــود. ــه می ش گرفت
فرمانداری هــا و بخشــداری های  مــازاد در  داد: دســتگاه های  میرزایــی توضیــح 
نزدیــک شــعب اخــذ رأی قــرار داده می شــود تــا در صــورت نیــاز جایگزیــن دســتگاه 

احــراز هویــت معیــوب شــود. انتخابات
 entekhabat@hamedanpayam.com

ــان  ــه هگمت ــدود تافت ــئوليت مح ــا مس ــركت ب ــيس ش تاس
ــه شناســه  ــه شــماره ثبــت 978 ب تــوی درتاريــخ 1397/10/18 ب
ــده  ــل دفاترتكميــل گردي ملــی 14008065748 ثبــت و امضــا ذي
ــی  ــوم آگه ــالع عم ــت اط ــر جه ــرح زي ــه ش ــه آن ب ــه خالص ك
ــادرات  ــی وص ــور بازرگان ــام ام ــت :انج ــوع فعالي ــردد. موض ميگ
ــل  ــق العم ــام ح ــی و انج ــاز بازرگان ــای مج ــه كااله و واردات كلي
كاری و امانــت فروشــی وخريــد وفــروش كاالهــای مجــاز . 
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذيربــط 
مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــی 
ــزی ،  ــش مرك ــركان ، بخ ــتان تويس ــدان ، شهرس ــتان هم : اس
ــن  ــلم ب ــان مس ــهيدباهنر ، خياب ــان ش ــركان، خياب ــهر تويس ش
ــه  ــالك 137- طبق ــر( ، پ ــری وليعص ــان )12 مت ــل ، خياب عقي
ــی  ــخصيت حقوق ــرمايه ش ــتی 6581654799 س ــف كدپس همك
ــهم  ــزان س ــدی مي ــال نق ــغ 10000000 ري ــت از مبل ــارت اس عب
ــماره  ــه ش ــانی ب ــر احس ــای امي ــركا آق ــک از ش ــر ي ــركه ه الش
ملــی 3970005991 دارنــده 5000000 ريــال ســهم الشــركه آقــای 
ــده  ــی 3979209229 دارن ــماره مل ــه ش ــانی ب ــه احس ــت ال صحب
5000000 ريــال ســهم الشــركه اعضــا هيئــت مديــره آقــای اميــر 
احســانی بــه شــماره ملــی 3970005991و بــه ســمت مديرعامــل 
ــماره  ــه ش ــانی ب ــه احس ــت ال ــای صحب ــدود آق ــدت نامح ــه م ب
ــه  ــره ب ــت مدي ــس هيئ ــمت رئي ــه س ــی 3979209229و ب مل
ــناد  ــه اوراق واس ــا : كلي ــق امض ــدگان ح ــدود دارن ــدت نامح م
ــروات،  ــفته ،ب ــک ،س ــل چ ــركت از قبي ــد آور ش ــادار وتعه به
ــره  ــات مدي ــس هي ــاء رئي ــا امض ــالمی ب ــود اس ــا ، عق قرارداده
آقــای صحبــت الــه احســانی و مديــر عامــل آقــای اميــر احســانی 
مجتمعــا همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر خواهــد بــود و همچنيــن 
ــای  ــر عامــل آق ــا امضــاء مدي ــه نامــه هــای عــادی واداری ب كلي
اميــر احســانی منفــردا بــه همــراه مهــر شــركت معتبــر خواهــد 
بــود . اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه كثيــر 
االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــی هــای شــركت تعييــن 
گرديــد. ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور 

ــد.  ــی باش ــت نم ــه فعالي پروان
)م.الف769581(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تویسرکان

 اسامی رسمی کاندیداهای تأیید صالحیت 
شــده انتخابات مجلس در استان شب گذشته 
اعالم شــد و از امروز ماراتن مجلس یازدهم به 

مدت یک هفته آغاز می شود. 
بر اســاس آمــار اعالم شــده، از 442 داوطلب 
ثبت نام کننــده بــرای نمایندگــی مجلس در 
اســتان همدان 200 نفر رد صالحیت شدند و 
70 نفــر انصراف دادنــد و در نهایت 172 نفر 

تأییدصالحیت شدند. 
ورود رســمی کاندیداها به عرصــه تبلیغات 
فضای جدیــدی را ایجاد می کنــد که مردم 
بتوانند بررســی های بیشــتری داشته باشند و 
براســاس مالک ها و معیارهای الزم دست به 

انتخاب بزنند. 
ســتاد انتخابات کشــور نیز روز گذشــته در 
اطالعیه ای زمان شروع و پایان تبلیغات نامزدهای 
انتخابات مجلس شورای اسالمی را اعالم کرد. 

در متن کامل اطالعیه ستاد انتخابات کشور آمده 
است: در اجرای ماده 56 قانون انتخابات مجلس 

شــورای اسالمی و ماده 40 آئین نامه اجرایی آن 
درباره زمان شروع و پایان فعالیت های تبلیغاتی 
نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی، به 
آگاهی ملت شــریف ایران و تمامی نامزدهای 
نمایندگــی انتخابات یازدهمیــن دوره مجلس 
شورای اسالمی می رساند، فعالیت های تبلیغاتی 
تمامی نامزدهای تأیید صالحیت شده از بامداد 
روز پنجشــنبه مورخ 24 بهمن مــاه ۹8 آغاز و 
در ســاعت 8 صبح روز پنجشــنبه مورخ یک 
اســتفندماه ۹8  یعنی 24 ساعت پیش از شروع 

اخذ رأی پایان می یابد. 
براساس لیست اعالمی از سوی ستاد انتخابات 
اســتان تا لحظه تنظیم خبر، پس از طی مراحل 
بررســی صالحیت داوطلبان و نیــز انصراف 
تعدادی از نامزدها در انتخابات دوم اســفند، در 
استان همدان 172 داوطلب از 7 حوزه انتخابیه 
برای کسب ۹ کرسی مجلس شورای اسالمی با 
هم رقابت می کنند که اســامی آنها به این شرح 

است.

 انتخابیه استان همداناسامی نهایی داوطلبان تایید صالحیت شده حوزه های 
 نام خانوادگی نام حوزه

 مالیر

 سیاوشی سعید

 سیاوشی سیدمحمدقاسم

 شکری حاتم

 عباسی محمد

 عباسی علی احمد

 غفاریان عصمت

 محمدرضائی مهدی

 مقنی ازندریانی خیراله

 ونایی علی اکبر
 ونائی حسن

 کارگر کتایون

 کاظمی محمد

 گرجی پور حسین

 72 جمع

 نهاوند

 اسدبیگی سعید

 بحیرائی محمد

 بهرام نیا حسن

 جعفری غالمرضا

 جهانیان روح اله

 خزائی سجاد

 زارعی کوشا اسماعیل

 سراقی عیسی

 سوری فاطمه

 

 نام خانوادگی نام حوزه

 نهاوند

 سیف قدرت اهلل

 شهبازی علیرضا

 شهبازی یاسر

 شیراوند کوه زاد

 دشیراون پیمان

 پیرحیاتی احمد

 کاویانی مصطفی

 کورانی زهرا

 گل محمدی وحید

 نفر 11 جمع

 همدان
 و

 فامنین

 ارجمندیان افسانه

 اسدی منش رسول

 امیرگان امین

 اکبری پور علی

 ایران پور حامد

 بیات علی

 ثمری امیر

 جعفری نسب شیرویه

 جهانی مقدم غالمرضا

 یحاجی بابائ حمیدرضا

 حاجیلو بهروز

 

 

 

 اسامی نهایی داوطلبان تایید صالحیت شده حوزه های انتخابیه استان همدان
 نام خانوادگی نام حوزه

 همدان
 و

 فامنین

 حسینی سیدمجتبی

 حسینی محمدحسین

 حسینی حاجیلو سعید

 حنیفی محمدصادق

 حیدری مهدی

 خدابندلو روح اله

 خسروی نهاد محمدهادی

 خضریان محمد

 ربانی ارشد حمید

 رجبی علی اصغر

 رضائی قدرت اهلل

 رنجبرکرمی هادی

 زاده پاشائیان علی

 زمانیان مصطفی

 ستوده نادر

 سجادی پناه مجید

 شهیدی فاطمه

 شیخی زاده امین

 صیفی کار امیر

 طاهری فاطمه

 نام خانوادگی نام حوزه

 همدان
 و

 فامنین

 طبی مسرور حمیدرضا

 عاشوری مصطفی

 عباسی مسعود

 عبدل مهدی

 علی زاد سجاد

 غالمی محمدرضا

 قاسمی سلمان

 قراباغی حسن

 محمدی شایان محمد

 مستوفی خجسته امید

 مظفری احمدرضا

 معینی محمد

 نملکیا مجید

 مهدوی پارسا مسعود

 موسوی سیدحسین

 موسوی سیدمجید

 نباتی روح اله
 

 

 

 اسامی نهایی داوطلبان تایید صالحیت شده حوزه های انتخابیه استان همدان
 نام خانوادگی نام حوزه

 همدان
 و

 فامنین

 حسینی سیدمجتبی

 حسینی محمدحسین

 حسینی حاجیلو سعید

 حنیفی محمدصادق

 حیدری مهدی

 خدابندلو روح اله

 خسروی نهاد محمدهادی

 خضریان محمد

 ربانی ارشد حمید

 رجبی علی اصغر

 رضائی قدرت اهلل

 رنجبرکرمی هادی

 زاده پاشائیان علی

 زمانیان مصطفی

 ستوده نادر

 سجادی پناه مجید

 شهیدی فاطمه

 شیخی زاده امین

 صیفی کار امیر

 طاهری فاطمه

 نام خانوادگی نام حوزه

 همدان
 و

 فامنین

 طبی مسرور حمیدرضا

 عاشوری مصطفی

 عباسی مسعود

 عبدل مهدی

 علی زاد سجاد

 غالمی محمدرضا

 قاسمی سلمان

 قراباغی حسن

 محمدی شایان محمد

 مستوفی خجسته امید

 مظفری احمدرضا

 معینی محمد

 نملکیا مجید

 مهدوی پارسا مسعود

 موسوی سیدحسین

 موسوی سیدمجید

 نباتی روح اله
 

 

 

 اسامی نهایی داوطلبان تایید صالحیت شده حوزه های انتخابیه استان همدان
 نام خانوادگی نام حوزه

 همدان
 و

 فامنین

 نبوی سیدمسعود

 هاشمی بهرام

 واحدنژاد سعید

 وفائی سیدمحمدحسین

 کربالئی حسنخانی احمد

 کریمی افالک مهدی

 کیان پور سعیده

 گلزاری موقر مجید

 گورابی سیدیاسم

 یزدانی بصیر معصومه

 یوسفی ولی اله

 غالمی مسلم

 کارخانه ای ابراهیم 
 محمدی فاتح علی اصغر

 افشار محسن 
 قاسمی جمشید

 نفر 26 جمع
 
 

 تعداد داوطلبان حوزه انتخابیه
 26 همدان و فامنین

 72 مالیر
 11 نهاوند

 77 بهار و کبودرآهنگ
 7 اسدآباد

 11 تویسرکان
 11 رزن و درگزین

 177 جمع کل
 

 شده حوزه های انتخابیه استان همدان اسامی نهایی داوطلبان تایید صالحیت
 نام خانوادگی نام حوزه

 تویسرکان
 

 باقری محمد

 بیات علیرضا

 خدابخشی اکبر

 فضلعلی احمد

 قلخانباز نادعلی

 مستقیمی محمد

 مفتح محمدمهدی

 ناصری اسداهلل

 شهرزاد محمد کریم 
 رحمتی عباس 
 نانکلی محمود

 نفر 11 جمع

 رزن 
 و

 درگزین

 انصاری حکمت محمود

 ترکمان مصطفی

 توسلی نادعلی

 جعفرپوریان مرتضی

 حقویردی ولی اله

 حقی عباس

 خدابنده لو ذکریا

 رازینی علی

 رحیمی محمدرضا

 رسولی موسی

 ستایش اسخا علی اکبر

 سلطانی صبور عطااهلل

 نام خانوادگی نام حوزه

 رزن 
 و

 درگزین 

 شاهدی پور سعید

 لطفی حسن

 مصطفوی غمام سیدابوالحسن

 نقوی علی

 نوروزی محمد

 وزیری ستا حسین

 کرملو حسین

 نفر 11 جمع

 مالیر

 آئینه محمدرضا

 آریائی نژاد احمد

 آزادی خواه احد

 احمدوند محمد

 اسماعیلی ازهر

 اکبری مجتبی

 اکبری روح اله

 بیگی نژاد هادی

 ترابی محمدرضا

 ترک زبان اردوان

 حسین پور محمدرضا

 داودی کسبی علی اصغر

 رضائی مرتضی

 

 شده حوزه های انتخابیه استان همدان اسامی نهایی داوطلبان تایید صالحیت
 نام خانوادگی نام حوزه

 تویسرکان
 

 باقری محمد

 بیات علیرضا

 خدابخشی اکبر

 فضلعلی احمد

 قلخانباز نادعلی

 مستقیمی محمد

 مفتح محمدمهدی

 ناصری اسداهلل

 شهرزاد محمد کریم 
 رحمتی عباس 
 نانکلی محمود

 نفر 11 جمع

 رزن 
 و

 درگزین

 انصاری حکمت محمود

 ترکمان مصطفی

 توسلی نادعلی

 جعفرپوریان مرتضی

 حقویردی ولی اله

 حقی عباس

 خدابنده لو ذکریا

 رازینی علی

 رحیمی محمدرضا

 رسولی موسی

 ستایش اسخا علی اکبر

 سلطانی صبور عطااهلل

 نام خانوادگی نام حوزه

 رزن 
 و

 درگزین 

 شاهدی پور سعید

 لطفی حسن

 مصطفوی غمام سیدابوالحسن

 نقوی علی

 نوروزی محمد

 وزیری ستا حسین

 کرملو حسین

 نفر 11 جمع

 مالیر

 آئینه محمدرضا

 آریائی نژاد احمد

 آزادی خواه احد

 احمدوند محمد

 اسماعیلی ازهر

 اکبری مجتبی

 اکبری روح اله

 بیگی نژاد هادی

 ترابی محمدرضا

 ترک زبان اردوان

 حسین پور محمدرضا

 داودی کسبی علی اصغر

 رضائی مرتضی

 

 شده حوزه های انتخابیه استان همدان اسامی نهایی داوطلبان تایید صالحیت
 نام خانوادگی نام حوزه

 تویسرکان
 

 باقری محمد

 بیات علیرضا

 خدابخشی اکبر

 فضلعلی احمد

 قلخانباز نادعلی

 مستقیمی محمد

 مفتح محمدمهدی

 ناصری اسداهلل

 شهرزاد محمد کریم 
 رحمتی عباس 
 نانکلی محمود

 نفر 11 جمع

 رزن 
 و

 درگزین

 انصاری حکمت محمود

 ترکمان مصطفی

 توسلی نادعلی

 جعفرپوریان مرتضی

 حقویردی ولی اله

 حقی عباس

 خدابنده لو ذکریا

 رازینی علی

 رحیمی محمدرضا

 رسولی موسی

 ستایش اسخا علی اکبر

 سلطانی صبور عطااهلل

 نام خانوادگی نام حوزه

 رزن 
 و

 درگزین 

 شاهدی پور سعید

 لطفی حسن

 مصطفوی غمام سیدابوالحسن

 نقوی علی

 نوروزی محمد

 وزیری ستا حسین

 کرملو حسین

 نفر 11 جمع

 مالیر

 آئینه محمدرضا

 آریائی نژاد احمد

 آزادی خواه احد

 احمدوند محمد

 اسماعیلی ازهر

 اکبری مجتبی

 اکبری روح اله

 بیگی نژاد هادی

 ترابی محمدرضا

 ترک زبان اردوان

 حسین پور محمدرضا

 داودی کسبی علی اصغر

 رضائی مرتضی

 

 

 

 اسامی نهایی داوطلبان تایید صالحیت شده حوزه های انتخابیه استان همدان
 نام خانوادگی نام حوزه

 همدان
 و

 فامنین

 نبوی سیدمسعود

 هاشمی بهرام

 واحدنژاد سعید

 وفائی سیدمحمدحسین

 کربالئی حسنخانی احمد

 کریمی افالک مهدی

 کیان پور سعیده

 گلزاری موقر مجید

 گورابی سیدیاسم

 یزدانی بصیر معصومه

 یوسفی ولی اله

 غالمی مسلم

 کارخانه ای ابراهیم 
 محمدی فاتح علی اصغر

 افشار محسن 
 قاسمی جمشید

 نفر 26 جمع
 
 

 تعداد داوطلبان حوزه انتخابیه
 26 همدان و فامنین

 72 مالیر
 11 نهاوند

 77 بهار و کبودرآهنگ
 7 اسدآباد

 11 تویسرکان
 11 رزن و درگزین

 177 جمع کل
 

 اسامی نهایی داوطلبان تایید صالحیت شده حوزه های انتخابیه استان همدان
 نام خانوادگی نام حوزه

 اسدآباد

 ابراهیمی شادپی کیومرث

 رنجبرزاده اکبر

 سرمدی واله کیومرث
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 بهار 
 و 

 ودرآهنگکب
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 رجائی روح اله

 رضائی سلمان
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 دگینام خانوا نام حوزه
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 کبودرآهنگ 
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 انتخابیه استان همداناسامی نهایی داوطلبان تایید صالحیت شده حوزه های 
 نام خانوادگی نام حوزه

 مالیر

 سیاوشی سعید

 سیاوشی سیدمحمدقاسم

 شکری حاتم

 عباسی محمد

 عباسی علی احمد

 غفاریان عصمت

 محمدرضائی مهدی

 مقنی ازندریانی خیراله

 ونایی علی اکبر
 ونائی حسن
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 گرجی پور حسین
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 نهاوند
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 خزائی سجاد

 زارعی کوشا اسماعیل

 سراقی عیسی

 سوری فاطمه

 

 نام خانوادگی نام حوزه
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 همدان
 و

 فامنین
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 شده حوزه های انتخابیه استان همدان اسامی نهایی داوطلبان تایید صالحیت
 نام خانوادگی نام حوزه

 تویسرکان
 

 باقری محمد

 بیات علیرضا

 خدابخشی اکبر

 فضلعلی احمد

 قلخانباز نادعلی

 مستقیمی محمد

 مفتح محمدمهدی

 ناصری اسداهلل
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 رزن 
 و

 درگزین

 انصاری حکمت محمود
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 جعفرپوریان مرتضی
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 نام خانوادگی نام حوزه

 رزن 
 و

 درگزین 

 شاهدی پور سعید
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همدان 
و 

فامنین

بهار 
و 

کبودراهنگ

مالیر

نهاوند

رزن 
و 

درگزین

از امروز به مدت یک هفته کاندیداهای مجلس باهم 
رقابت می کنند 

انتخابات 
کلید خورد
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دخل و خرج اقتصادی نمایندگان تحت 
نظارت استصوابی قرار بگیرد

 دخــل و خرج اقتصــادی نمایندگان باید بــا دقت تحت نظارت 
اســتصوابی قرار بگیرد. اگر نظارت اســتصوابی به صورت آنالین بر 

کل مسئوالن کشور اعمال شود، بسیاری از مشکالت حل می شود.
یک عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره به بیانات گذشــته مقام معظم رهبری در مورد انتخابات به 
ضرورت همخوانی شعارهای نامزدها و وظایف نمایندگی تأکید کرد 
و گفت: وظایف نمایندگان مجلس مشــخص است. می توان آن را در 
2 واژه خالصــه کرد یعنی قانون گذاری و نظــارت بر اجرای قوانین. 
متأســفانه نامزدها این 2 وظیفه را جدی نمی گیرند. بیشتر نمایندگان 
آن عــزم جهادی را برای ایجاد تغییرات وســیع بــرای مردم ندارند. 
بــه عبارتی نمایندگان چاره ای جز ورود به مســائل خرد ندارند. این 
وضعیت موجب می شــود که مردم در طوالنی مدت دل ســرد شوند. 
دغدغه مقام معظم رهبری، هم خوانی شــعارهای انتخاباتی با وظایف 

اصلی نمایندگی است.
راضیه نوری در پاسخ به این پرسش که راه های اثبات پاک دستی نامزدها 
به مردم چیست؟ گفت: دستگاه های نظارتی مثل شورای نگهبان برای 
این ضرورت مهم وجود دارد. از طرف دیگر ما در مجلس دهم قانون 
شفافیت نوشتیم. بر اساس این قانون همه مسئوالن امر باید اموالشان را 
اعالم می کردند و این مهم فقط به نمایندگان مجلس محدود نمی شود. 
پاکدستی موجب افزایش اعتماد عمومی می شود. به نظرم دخل و خرج 
اقتصادی نمایندگان باید با دقت تحت نظارت استصوابی قرار بگیرد. 
اگر نظارت استصوابی به صورت آنالین بر کل مسئوالن کشور اعمال 

شود، بسیاری از مشکالت را حل می کند.

مشارکت حداکثری مردم در انتخابات 
پشتوانه امنیت ملی کشور است

 آنچه می تواند مشارکت مردم را در انتخابات تقویت کند انتخابات 
رقابتی اســت که در مردم انگیزه ایجاد می کند تا به پای صندوق  های 

رأی حاضر شوند.
یک عضو فراکســیون امید مجلس در گفت وگو با ایســنا با تأکید بر 
ضرورت مشــارکت حداکثری مردم در انتخابات بیان کرد: انتخابات 
یکی از مقوله  های مهم و از اصول و دســتاوردهای انقالب اســالمی 
اســت . نقش مردم و شکل مردم ساالری انقالب اسالمی در انتخابات 
تجلی پیدا می کند. الیاس حضرتی در ادامه اظهار کرد: از ابتدای انقالب 
تاکنون آنچه ما را نســبت به نظام پیشین و نظام ها و دولت  های منطقه 
ممتاز کرده اســت، برگزاری انتخابات است و مردم ما نیز این امر را 
به خوبی درک کرده اند. مردم باید از این حق مهم و اساسی که انقالب 

به عنوان دستاورد به آن ها داده بیشترین استفاده را کنند.
وی تصریح کرد: در ســخت ترین شــرایط و در زمان جنگ هیچ گاه 
یک روز انتخابات به عقب نیفتاد و همیشــه با مشــارکت باالی مردم 
برگزار شده است. مشارکت حداکثری مردم در انتخابات جزو اساس 
کار و به عنوان پشــتوانه امنیت ملی کشور است. مردم باید تصویری 
قوی از مشــارکت خود را به دنیا مخابره کنند و این، امنیت کشــور را 

تدمین می کند.

از اروپا هیچ آبی برای ما در برجام
 گرم نمی شود

 اروپــا از تعامل و رفت  و آمد با ایران دنبال آن اســت که ایران را 
به اجرای تعهدات برجامی اش بدون هیچ چشم داشتی متقاعد سازد.

سفیر پیشین کشــورمان در ایتالیا در گفت وگو با ایسنا با اشاره به سفر 
جــوزپ بورل به ایران و تالش اروپا برای حفظ برجام و در عین حال 
بی نتیجه بودن این تالش ها تاکنون اظهار کرد: ســفر رئیس سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا به ایران در راستای نقش آفرینی او در برجام است 
اما اروپا حتما نمی تواند نقش مثبتی در راســتای اجرای برجام ایفا کند، 
آنها صرفا به دنبال آن هستند که ایران را متقاعد کنند بدون اعتراض به 

اجرای تعهداتش طبق برجام بپردازد که این مسأله غیرقابل قبول است.
محمدحســن قدیری ابیانه تأکید کرد: اکنون دیگر ثابت شده است که 
اروپا نه می تواند و نه می خواهد در برابر آمریکا بایستد و مقاومت کند 
و مهم تر این که آنها نمی خواهند وگرنه می توانســتند تاکنون اقدامات 
کوچکی انجام دهنــد. پیش از تحریم های آمریــکا تعامالت تجاری 
اتحادیه اروپا بــا ایران 20 میلیارد دالر بــود و حجم تعامالت ایران 
و عراق بین 14 تا 15 میلیــارد دالر بود در حالی که تعامالت اروپا با 
آمریکا بیش از هزار و400 میلیارد دالر است از این رو واضح است که 
اروپا آمریکا را رها نخواهد کرد. از نخســت هم مشخص بود که این 

کار را نمی کند و تصور اینکه اروپا و قولش معتبر است، اشتباه بود.
وی گفت: از اروپا هیچ آبی برای ما گرم نمی شود و معتقدم اگر قوی 
باشیم تهدید را می توانیم به فرصت تبدیل کنیم و آن وقت دشمن دست 
از تهدید برمی دارد. اگر ایران در واکنش به ترور سردار سلیمانی پایگاه 
عین االسد را با موشک نمی زد ســایه تهدید نظامی علیه ایران به طور 
ســنگین باقی می ماند. قدرت نظامی ما بازدارنده اســت و برای توان 
اقتصادی نیز باید همین روند را پیش ببریم. به کارگرفتن رهنمودهای 
رهبری برای اجرای اقتصاد مقاومتی کلید پیشرفت کشور است و همه 

باید خود را متعهد به آن بدانیم.

ربیعی:
تا سال۱۴۰۰هر خبری درباره استعفای 

رئیس جمهور را تکذیب می کنیم
 دولت تا 12 مرداد 1400 دولت در کنار مردم است و در مدت 
باقی مانده خود به کار خود ادامه می دهد. هرچه شایعه در این باره 

هست، پیشاپیش تکذیب می شود.
سخنگوی دولت روزگذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به سؤالی درباره جمهوریت نو اظهارکرد: ما 
جمهوریت نو نداریم و همان چیزی که امام گفت یعنی »جمهوری 
اسالمی نه یک کلمه بیشــتر و نه یک کلمه کمتر«؛ را می خواهیم. 
باید همان جمهوریتی را که امام فرمود، دنبال کنیم که اســاس آن 

انتخاب آزادانه ملت باشد.
علی ربیعی بیان کرد: اگر از نو بودن یک جمهوری بحث می شود 
این است که با انتخابات، نو بودن جمهوری را داریم و فصل های 
جدیــدی را تجربه می کنیم و فرصت صندوق ها باید همواره برای 
مــردم فراهم باشــد؛ همان طور که رئیس جمهــوری گفتند هرجا 
پایه  های تغییر در جامعه ای وجود داشته و صندوق محور باشد آن 
جامعه با ثبات روبه رو می شود و نظام ما نیز صندوق محور است.

وی گفــت: همه آنها کــه درباره صندوق ها تصمیــم می گیرند و 
برای چگونگی مشــارکت مردم زمینه ســازی می کنند باید به این 
امر وفادار باشــیم که صندوق ها پایه های تغییرات نظر مردم است 
و این چیزی اســت که ثبات، پایداری، توسعه و پیشرفت ایران را 

تضمین می کند. 
ســخنگوی دولت خاطرنشــان کــرد: در جامعه ای کــه مردم از 
صندوق ها ناامید شــوند جامعه روز خوش نخواهد دید؛ 40 سال 
انقالب ما مبتنی بر صندوق بود است و انقالب اسالمی نیز انتخاب 

بود و امام راحل در اوایل انقالب پایه های صندوق را گذاشتند.
ربیعــی همچنین درباره زمــان ابالغ قانون شــفافیت منابع مالی 
تبلیغات انتخاباتی نمایندگان از سوی رئیس جمهوری گفت: آمار 

دقیق را ندارم، می پرسم و اعالم می کنم.

سیاست مان درباره ایران را تغییر داده ایم

 وزیر جنگی رژیم صهیونیســتی باری دیگر با تأکید بر ادعای 
استقرار نظامی مستقل ایران در سوریه، گفت که این رژیم تالش ها 
برای مبارزه با آن چه وی سیاست های توسعه طلبانه ایران می خواند 

را افزایش خواهد داد.
به گزارش ایســنا، نفتالی بنت وزیر جنگ این رژیم درباره حضور 
مستشــاری نظامی ایران در ســوریه گفت: ما به طــور مداوم در 
تالشیم و خسارت های زیادی را از جانب ایران متحمل می شویم 
تا به هدف نهایی مان برســیم که آن بیرون راندن ایران از ســوریه 

است.
وی در اظهاراتــی ضد ایرانــی با بیان اینکه ما بــه طور مداوم با 
بازوهای ایران در لبنان، سوریه و نوار غزه جنگیدیم اما بر تضعیف 
خود ایران تمرکز نکردیم، گفت: از هم اکنون سیاست مان را تغییر 

داده و در کارزاری مستمر برای تضعیف خود ایران قرار داریم.

جهرمی: 
دلیل ناموفقیتی »ظفر« 

۱۲ ثانیه لعنتی بود
 در 12 ثانیه آخر که ســوخت یا توان موتــور ماهواره باید 
افزایش پیدا می کرد تا به ســرعت موردنظر دست پیدا کند، این 
اتفاق نیفتاد و دلیل این هم می تواند به کیفیت ســوخت و وزن 
مرحله دوم ماهواره ارتباط داشــته باشــد هم می تواند به توان 

باشد. مرتبط  موتور 
به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات روزگذشته در 
حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران دلیل قرارنگرفتن 
ماهواره ظفــر 1 را 12 ثانیه لعنتی عنوان کرد و گفت: در 12 ثانیه 
آخر که ســوخت یا توان موتور ماهواره باید افزایش پیدا می کرد 
تا به سرعت موردنظر دست پیدا کند، این اتفاق نیفتاد و دلیل این 
هم می تواند به کیفیت ســوخت و وزن مرحله دوم ماهواره ارتباط 

داشته باشد هم می تواند به توان موتور مرتبط باشد.
آذری جهرمی افزود: آنچه مشــخص است این است که اگر موتور 
12 ثانیه دیگر فعالیت و ســوخت آن کفایت می کرد قطعا ماهواره 
در مدار قرار می گرفت و اشکال مرحله گذشته که در ماهواره پیام 
داشتیم برطرف شده بود؛ همان طور که پیش از این  گفتم ۹5 درصد 

موفق بود ان شاءا... این 12 ثانیه لعنتی دفعه بعد برطرف می شود.
وی همچنیــن درباره زمان ارســال ماهواره ظفر 2 خاطرنشــان 
کرد: طراحی، ســاخت و تســت های ماهواره ظفر 2 انجام شده و 
قابلیت  های ظفر یک را دارد اما دوربین آن کیفیت باال تری نسبت 
به ظفر 1 دارد و 16 متری اســت. در برنامه ریزی  های انجام شده 
ان شــاءا... در خرداد ماه ســال آینده پس از آماده شدن ماهواره بر 

سیمرغ برای قرار گرفتن در مدار اقدام می شود.

مجلس آینده یک دست نخواهد شد

 یــک فعال سیاســی اصالح طلب با بیان اینکــه مجلس آینده 
یک دست نخواهد شد در عین حال گفت که غالب مجلس یازدهم، 

اصولگرایان خواهند بود.
علی جنتی در گفت وگو با ایســنا درباره انتخابات مجلس یازدهم 
گفت: در تهــران ظاهرا تعــدادی از اصالح طلبان تأییدصالحیت 
شــدند و ممکن است به ائتالف برسند اگر تعدادی از آنها ائتالف 

کنند، ممکن است مشارکت بیشتر شود.
وی افزود: مجلس آینده یک دســت نخواهد شــد ولــی غالبا از 

اصولگرایان خواهند بود.

امارات از تنش زدایی با ایران حمایت می کند
 وزیر مشــاور امارات در امور خارجه با طــرح ادعاهایی علیه ایران گفت 
که کشــورش از تنش زدایی با ایران و لزوم رسیدن به راه حل سیاسی حمایت 
می کند. به گزارش ایسنا، انور قرقاش در یک سخنرانی گفت که ایران از طریق 

آن چه فعالیت های تحریک آمیز می خواند، اهدافش را محقق نخواهد کرد.
وی تأکید کرد که امارات از تنش زدایی با ایران و لزوم رسیدن به راه حل سیاسی 

حمایت می کند.
قرقاش در ادامه مدعی شــد که دخالت  های کشورش در یمن به منظور خارج 

کردن این کشور از دایره نفوذ ایران بود.
این مقام اماراتی در ادامه همچنین مدعی شــد که شکست توافق وین به دلیل 
دست کشیدن نکشیدن ایران از فعالیت  های تخریبی بود و این توافق تنها ایران را 

از دست یابی به سالح هسته ای منع می کند که این مسأله کافی نیست.

موشک با کالهک هسته ای در ایران وجود ندارد
 ماهواره برهــا هیــچ ارتباطی با بحث موشــکی نــدارد و موضوعی کامال 
غیردفاعی و غیرنظامی اســت. به گزارش ایرنا، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح روزگذشــته پس از جلســه هیأت دولت درباره ماهواره برها و ارتباط 
موشــکی آنها افزود: ماهواره بر در دنیا روشن است و ارتباطی به بحث موشکی 
ندارد. در بحث موشــکی هم آن چیزی که درواقع منع شده ساختن و پرداختن 
به موشک هایی باقابلیت حمل کالهک هسته ای است که در جمهوری اسالمی 
چنین چیزی وجود ندارد. امیر سرتیپ امیر حاتمی، ادامه داد: تمام موشک  های 
ما که بــه آنها افتخار می کنیم و یک مؤلفه مهم قــدرت دفاعی و نظامی ایران 
اســت با کالهک جنگی متعارف استفاده می شود. دقت آنها بسیار باال است و 
آمریکایی ها آن را در عین االسد به خوبی لمس کردند و ما نیاز به چیزی دیگری 

نداریم. موشک  های ما دقیقا با کالهک متعارف است.

هیچ بحثی درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
مطرح نیست

 مدیر اداره منع گسترش و کنترل تسلیحات وزارت امورخارجه روسیه گفت 
که فعال هیچ مذاکره رســمی برای بازبینی قطعنامه 2231 )قطعنامه برجام( و یا 

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در کار نیست.
به گزارش ایسنا، والدیمیر یرماکوف گفت: در حال حاضر، امکان تمدید معاهده 
منع تجارت تسلیحاتی اعمال شده بر ایران که طبق برجام در ماه اکتبر مدت آن 
به پایان خواهد رســید، مورد بحث در شورای امنیت سازمان ملل نیست. وی 
درباره این که آیا مذاکره ای بر سر تمدید این معاهده در حال انجام شدن است 
یا نه، اظهار کرد: من به شــما اطمینان می دهم که هیچ مذاکره ای بر سر بازبینی 
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نه در شورای امنیت و نه در هیچ جای 

دیگری به طور رسمی درحال انجام گرفتن نیست.

 رئیس ستاد انتخابات کشور از رقابت بیش 
از 7 هــزار نفر برای ورود به مجلس شــورای 

اسالمی خبر داد.
جمال عرف با اشاره به اینکه اسامی داوطلبان 
انتخابات مجلس که تأییدصالحیت شده اند به 
فرمانداری ها ابالغ شــده است، اظهار کرد: در 
ایــن انتخابات 7 هــزار و 148 نفر برای 2۹0 

کرسی نمایندگی در مجلس رقابت می کنند.
به گزارش ایســنا، رئیس ستاد انتخابات کشور 
با اعالم خبِر اتمام بررسی صالحیت داوطلبان 
انتخابات مجلس در شورای نگهبان، گفت: یک 
اتفاق مهمی که در این جا افتاده این اســت که 
ما احراز نشــدن صالحیت نداریم، در واقع یا 
نامزدها تأیید شده اند و یا رد شده اند. براساس 
آنچه به ما اعالم شده است 7 هزار و 148 نفر 
در کل کشور تأییدصالحیت شده اند و 7 هزار و 
2۹6 نفر صالحیتشان تأیید نشده است، کسانی 
که صالحیتشان تأیید شــده امروز برای همه 
فرمانداری های سراسر کشور اسامی شان ارسال 

شده است.
عرف با بیان اینکه براســاس تقویم انتخابات 
باید روز گذشته اســامی به صورت آگهی به 
همه حوزه ها ابالغ شود، تصریح کرد: احتماال 
ما بحث نقل و انتقال برخی نامزدها به حوزه های 
دیگــر را خواهیم داشــت، تــا االن تعدادی 
نقل وانتقال صورت گرفته اســت که ما اعالم 
کرده ایم و ممکن است تعدادی برای روزهای 
آینــده بماند که به محض اطــالع ما هم ابالغ 

خواهیم کرد.
وی افــزود: از امــروز وارد مرحلــه تبلیغات 
نامزدهای انتخاباتی می شویم، به همه نامزدها و 
ســتادها و کسانی که آن ها را پشتیبانی می کنند 
اعالم می کنیم که قانون را رعایت کنند و وارد 
بحث تخلفات تبلیغاتی نشویم؛ شورای نگهبان 
و ستادی که در قوه قضاییه بدین منظور تشکیل 

شده نسبت به تخلفات ورود خواهند کرد.
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین گفت: ما 
2۹0 کرسی نمایندگی در مجلس داریم و اگر 
این عدد را تقسیم بر تعداد داوطلبان انتخابات 
مجلس کنیم، رقابت برای هر کرسی قابل توجه 
خواهد بــود؛ البته در برخــی حوزه ها تعداد 
داوطلبان نســبت به تعداد صندلی مختص به 
آن حوزه کمتر یا بیشتر است که فرمانداری ها 
می توانند وقتی اسامی اعالم شد محاسبه کنند 
چند نفر در آن حوزه انتخابیه برای یک حوزه 
رقابت می کنند. مثال در بعضی از حوزه ها فقط 

یک کرسی اســت و 20 نفر برای آن داوطلب 
شده اند و در برخی جاها مثل تهران 30 کرسی 
اســت و تعداد بســیار باالیی برای آن رقابت 

می کنند؛  بنابراین اعداد متفاوت است.
عرف با بیان اینکه پهن کردن سفره های بزرگ 
جزو تخلفات تبلیغاتی در انتخابات محسوب 
می شــود، تصریح کرد: براساس قانون، امکان 
خلع افــراد از شــرکت در انتخابات مجلس 
به عنوان نامزد به دلیــل جرایم تبلیغاتی وجود 
دارد. براســاس قانون انتخابات فصل تبلیغات 
مشخص شده است و اینکه کسانی که تخلف 
می کننــد چه مجازاتی دارنــد ما حتی پیش از 
تعیین نامزدها، کســانی را که تأییدصالحیت 
خود را مسلم می دانستند و تبلیغات زودهنگام 
داشتند بررسی کردیم. مثال در جایی کسی سفره 
بزرگی پهن کرد و در شبکه های اجتماعی هم 
منتشر شد؛ این ها قطعا جزو تخلفات است و با 

آن برخورد خواهد شد.
وی افزود: تبلیغات انتخاباتی به مدت یک هفته 
یعنی از 24 تا 30 بهمن، انجام می شود بنابراین 
فرمانداری ها و هیأت بازرســی وزارت کشور 
موظف هســتند گزارش ها را اعالم کنند؛ ستاد 
پیشگیری از تخلفات انتخاباتی هم فعال است و 

نماینده ما در آنجا حضور دارد.
رئیس ستاد انتخابات کشــور در پاسخ به این 
سوال که آیا تخلفات تبلیغاتی هست که موجب 
شود یک نامزد از شرکت در انتخابات مجلس 
خلع شود؟ گفت: در این باره وارد بحث جرایم 

می شــویم؛ یعنی از مرحله تخلفــات خارج 
می شــویم. ما در جرایم مواردی داریم که اگر 
کسی مرتکب شود یک یا 2 دوره ممکن است 
از شرکت در انتخابات به عنوان داوطلب محروم 

شود.
وی دربــاره اینکه اگر مــردم گزارش هایی از 
تخلفات تبلیغاتــی در انتخابات ببینند چگونه 
می توانند انتقال دهند، افزود: ما در تمام کشور 
هیأت های بازرســی را موظف کرده ایم که به 
مردم اعالم کنند هر کس هر تخلفی را می بیند 
به این هیأت اطالع بدهد؛ البته گزارش ها باید 
مستند باشد و نباید در فضایی قرار بگیریم که 
افراد برای خارج کردن رقیب از گردونه بیایند 
پرونده ســازی کنند؛ باید مواظب این موضوع 
باشــیم که در دوره های گذشته مصداق داشته 

است.
عرف بــا تأکید بر ضــرورت مســتند بودن 
انتخابات  گزارش های تخلفات تبلیغاتــی در 
گفت: اگر بررســی ها نشــان دهد تخلفات و 
جرایم مستند اســت حتما بررسی و برخورد 

می کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلفات 
انتخاباتی نامزدها در فضای مجازی اظهار کرد: 
در فضای مجازی حتی کار به جایی رســیده 
اســت که لوگوی ســتاد انتخابات کشور هم 
)به صورت جعلی( اســتفاده شده است که ما 
به پلیس فتا نامه زدیــم و اعالم کردیم که این 
موضوع را پیگیری کنند. ما در ستاد، کمیته ای 

داریم که درحال پایش فضای مجازی اســت 
و اگر به تخلفات برســند منتقل می کنند؛ ستاد 
پیشــگیری هم این موضــوع را دنبال می کند. 
همین کار را شورای نگهبان هم انجام می دهد 
بنابراین ما تالش می کنیم فضا قانونمند باشد؛ 
ولی قطعا تخلفاتی صورت می گیرد و با متخلف 

هم برخورد خواهد شد.
عرف دربــاره تصویب قانون شــفافیت مالی 
نامزدهــای انتخابــات مجلس گفــت: بحثی 
از گذشــته درباره ورود پول هــای مجهول و 
مشــکوک در فرآیند انتخابات بود؛ منطق این 
قانون این اســت که ورود و خــروج پول در 
عرصــه انتخابات را بتوانــد رصد، مدیریت و 

پیشگیری کند.
رئیس ستاد انتخابات کشــور درباره فضای 
انســجام و وحــدت در دوران انتخابات نیز 
گفــت: آنچه که مســتمرا در این 41 ســال 
گذشته و 36 انتخابات انجام شده و مهم بوده 
این اســت که انتخابات باید مبنای وحدت 
و انســجام ملی باشــد و هیچ کدام از عناصر 
دخیــل در انتخابات مجاز نیســت به برهم 
زدن وحدت و انســجام اقــدام کند؛ به ویژه 
در شــرایط فعلی که رهبــر انقالب فرمودند 

انتخابات با امنیت کشور ارتباط دارد.
وی در پایان تأکید کرد: همه نامزدها، احزاب و 
به ویژه مردم باید تالش کنند تا انتخابات و حتی 
فردای آن فضای کشــور فضای وحدت بخش 

باشد.

 معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
انرژی اتمی کشــورمان بــا مدیرکل جدید 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی در مقر این 

نهاد در وین دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار که نخســتین مالقات علی اکبر 
صالحــی با رافائل گروســی بــود، طرفین 
درمورد همکاری های فنی و مسائل پادمانی 

به تبادل نظر پرداختند.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان انرژی اتمی 
کشورمان ضمن قدردانی از تالش های آژانس 
در پیگیری پروژه های همکاری فنی و توجه 
ویژه مدیرکل به این موضوعات، توصیه کرد 
تا باتوجه حساســیت وظایف آژانس به ویژه 
در حوزه پادمانــی، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی همواره ضمــن حفظ بی طرفی، به طور 

حرفه ای با مســائل و موضوعــات برخورد 
نماید.

رافائــل گروســی نیــز ضمــن قدردانی از 
همکاری ایران در حوزه  های مختلف، از دکتر 
صالحی درخواست کرد تا جمهوری اسالمی 
ایران همچون گذشته همکاری های سازنده با 

آژانس را ادامه دهد.
صالحی سیاست جمهوری اسالمی ایران را 
ادامه همکاری ها بــا آژانس عنوان کرد و در 
عین حال بر این نکته نیز تأکید کرد که آژانس 
هم باید بدون تدثیرپذیری از هرگونه مسائل 
پیرامونی، نقش حرفه ای خود را حفظ کرده 
و بــه تأثیر اقدامات آژانــس بر حفظ توافق 

ارزشمند برجام نیز توجه داشته باشد.
در مالقات کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده 

دائم کشــورمان نزد آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، بهروز کمالوندی معاون امور بین الملل، 
حقوقــی و مجلــس ســازمان و معاونین و 

دستیاران مدیرکل آژانس حضور داشتند.
بنا بر گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران پس از دیدارش با 
مدیــرکل جدید آژانس در جمع خبرنگاران، 
روابط ایــران و این نهاد را بســیارخوب و 
سرشــار از همکاری و تفاهم ارزیابی و ابراز 
امیــدواری کرد این رابطــه همچنان پابرجا 
بمانــد. معاون رئیس جمهــور گفت: در این 
دیدار مدیرکل آژانس تأکید کرد که ایران اهل 
مذاکره و منطق است؛ اما تحت هیچ فشاری 

تصمیم نخواهد گرفت.
صالحی افزود: در این دیدار تأکید شــد که 

آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به گونه ای 
عمــل کنــد که ســمت گیری سیاســی در 

تصمیماتش وجود نداشته باشد.

رئیس ستاد انتخابات کشور اعالم کرد

رقابت بیش از 7 هزار نفر 
برای ورود به مجلس

صالحی:
 آژانس ضمن بی طرفی، حرفه ای با مسائل و موضوعات برخورد کند

انتخابات بزرگ ترین 
دستاورد انقالب است

 یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای 
اســالمی نهاد انتخابات و صنــدوق رأی را 
بزرگ ترین دســتاورد انقالب توصیف کرد و 

بر ضرورت صیانت و تقویت آن تأکید کرد.
فرید موســوی در گفت وگو با ایسنا، با تأکید 
بر ضرورت مشــارکت حداکثــری مردم در 
انتخابات دوم اســفندماه اظهــار کرد: من از 
مردم دعوت می کنم پــای صندوق های رأی 
حضور داشــته باشــند، ما هر آنچه داریم و 

هر افتخاری که در این 41 ســال به دســت 
آوردیم به نحوی نشأت گرفته از صندوق رأی 
بوده که بزرگ ترین دستاورد انقالب است و 
انتخابات 2 اسفند هم از این امر مستثنا نیست 

و می تواند منشأ امید برای آینده کشور باشد.
وی تأکیــد کرد: ما هیچ ســرمایه، ظرفیت و 
داشــته ای باالتر از مردم نداریم، مردم به رغم 
همــه محدودیت ها و چالش هــای داخلی و 
خارجی حضور خود را به اثبات رســاندند و 
انتخابات هم از مواردی اســت که می شــود 
صدای مردم را شــنید و باید از این دستاورد 

سال 57 صیانت کنیم.

آمریکا ۵ شهروند خود را 
به نقض تحریم های ایران 

متهم کرد
 وزارت دادگســتری آمریکا اعالم کرد که 
این 5نفر را به مخفی کاری و نقض یک قانون 
بین المللی تجارت از طریق ترتیب دادن خرید 
نفت ایران و فروش آن به پاالیشگاهی در چین 
از ژوئیه سال 201۹ تا فوریه 2020 متهم کرده 

است.
به گزارش ایسنا، دنیل ری لین، رئیس شرکت 
خصوصی استک رویالتیز و ال.ال.سی شرکتی 

در تگزاس که مواد نفتی و معدنی می فروشد از 
جمله متهمان هستند.

معاون دادســتان شورای امنیت ملی آمریکا در 
باهدف ســرمایه اندوزی  آن ها  این باره گفت: 
غیرقانونی، 8 ماه به طور مخفیانه سعی داشتند 
تحریم های اعمال شــده آمریکا علیه ایران را 
به ویژه در زمینه فروش خارجی نفت آن کشور 

نقض کنند.
وزارت دادگســتری آمریکا اعالم کرد که اگر 
این حکم صادر شــود، متهمان حداکثر به 25 
ســال زندان و پرداخت جریمــه ای تا 1/25 

میلیون دالر محکوم خواهند شد.
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کرونا همچنان اثرگذارترین عامل تحوالت 
اقتصادی جهان

 ناآرامی های اخیر و رخدادهای سیاسی هفته گذشته بازارهای داخلی 
و خارجی را متأثر کرده و تحوالت اقتصادی به دنبال داشته است.

هفته گذشــته نخستین جلسه مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره 
لوایح پالرمو و CFT به نتیجه نرســید و بررســی آنها به آینده موکول 
شد. همچنین حمله موشکی به سفارت آمریکا در بغداد و احتمال ادامه 
و افزایش تنش ها در خاورمیانه به بروز اثرات اقتصادی منجر شده است. 
ویروس کرونا هم عالوه بر تلفات انسانی و نگرانی هایی که برای سالمت 

دنیا ایجاد کرده تبعات اقتصادی نیز داشته است.
با توجه به موارد فوق به بررســی تأثیرات وقایع گفته شده بر بازارهای 
داخلی و خارجی می پردازیم. قیمت دالر با کاهش 0/۹درصدی در هفته 
گذشته مواجه بود و از 13 هزار و 720 تومان در ابتدای بازه مورد بررسی 
به 13 هزار و5۹5 تومان رسید و در این میان نوسان اندکی را تجربه کرده 
است. قیمت سکه نیز با کاهش 1/۹ درصدی در هفته گذشته از 5 میلیون 
و 40 هزار تومان به 4 میلیون و ۹45 هزار تومان رســیده اســت. قیمت 
جهانی طال که تا روز دوشنبه روند کاهشی مالیمی )0/5 درصد( داشته 
به یک باره در روز سه شنبه 1/7- درصد افت قیمت نشان داده و در پایان 
هفته گذشته مجددا رشد مثبت مالیمی )0/5درصد( را تجربه کرده است. 
اگرچه قیمت جهانی طال در هفته گذشته دست خوش تغییرات کاهشی 
شده و بر قیمت ســکه اثرگذار می باشد اما قیمت سکه در ایران بیشتر 

تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز است.
در چند ماه گذشــته قیمت سکه و دالر نتوانسته از مرز 5 میلیون تومان 
و 13 هزار و 500 تومان بگذرد و این به معنای ثابت بودن ســقف قیمتی 
این 2 دارایی در این بازه زمانی است. به بیان دیگر انتظارات معامله گران 
افزایش بیشتر برای این 2 دارایی را غیرواقعی دانسته و ترجیح می دهند با 

اندک افزایشی در قیمت آنها سود مطمئن به دست آورند.
یکی از دالیل مهم کاهش نرخ دالر و به دنبال آن سکه، کاهش قیمت حواله 
درهــم و احتمال افزایش عرضه ارز و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان 
تا پایان سالجاری است. به عالوه با نزدیک شدن به پایان سال عرضه ارز 
توسط تنظیم گران نیز افزایش یافته و این خود دلیلی بر ثابت بودن سقف 

قیمتی دالراست .
تحوالت نرخ ارز بر همه بازارهای داخلی اثرگذار است. بازار سهام نیز 
از این قاعده مستثنی نبوده و سرمایه های معامله گران به سمت بازار سهام 
ســرازیر شده است. شاخص سهام در هفته گذشته روند افزایشی داشته 
و رشــد 4/4 درصدی را از خود نشان داده است. این در حالی است که 
صورت های ضعیف مالی، نســبت های باالی قیمت به درآمد بنگاه ها و 
افت قیمت های جهانی به ســبب شیوع ویروس کرونا اثر منفی بر ورود 
نقدینگی ها به بورس نداشــته اســت. به عالوه پیش بینی می شود اعالم 
سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری 20 درصد از سهام 5 پاالیشگاه 
کشــور ازطریق عرضه اولیه در بورس اثر مثبت رشد شاخص سهام را 
در هفته های آتی تقویت نماید. اگرچه مدیریت دولتی این شرکت ها و 
انجام ندادن اصالحات ساختاری، موفقیت واگذاری سهام آنها را باتردید 
مواجه می ســازد. با توجه به ظرفیت ویژه بورس برای جذب ســرمایه 
و ادامه ورود نقدینگی به این بازار و رشــد بی ســابقه ارزش معامالت 
کارشناســان بر ضرورت تسهیل در فرایند عرضه اولیه شرکت ها توسط 

مدیران بورسی تأکید می کنند.
و اما طالی سیاه، روند قیمت نفت در هفته گذشته به دلیل شیوع ویروس 
کرونا در چین و کاهش تقاضای این کشــور نزولی بوده است. ویروس 
کرونا با مختل کردن صنعت حمل  ونقل چین موجب کاهش چشــمگیر 
تقاضای نفت ازسوی این کشور به عنوان یکی از بزرگ ترین واردکنندگان 
نفت خام شده که همین امر کاهش قیمت جهانی طالی سیاه را به دنبال 
داشته اســت. این در حالی است که افزایش کمتر از انتظار ذخیره  سازی 
نفت  خام در آمریکا و احتمال نشست سران اوپک به  منظور کاهش عرضه 

نفت بر افزایش اندک قیمت نفت در پایان هفته اثرگذار است.
افزایش نااطمینانی ها به دلیل تشدید تنش  ها در خاورمیانه، افزایش نگرانی ها 
از وقوع رکود اقتصادی به دلیل گسترش ویروس کرونا و جدایی بریتانیا از 
اتحادیه اروپا ازجمله دالیل مهم رشد 7/6 درصدی قیمت بیت کوین در 
هفته گذشته است. قیمت جهانی طال نیز به عنوان یک دارایی امن متأثر از 
عوامل ذکرشده بوده است. شیوع ویروس کرونا، استیضاح رئیس جمهور 
امریکا و جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا موجب افزایش قیمت جهانی طال 
و تزریق نقدینگی و کاهش برخی از نرخ های بهره چین، به منظور کاهش 
اثرات منفی ویروس کرونا بر اقتصاد این کشور مهم ترین دلیل افت قیمت 

طال در دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته بوده است.
* جمال رازقی

بنزین نوروزی در راه است؟

  در حالی که وزیر نفت برای چندمین بار تأکید کرده اســت که خبری از ارائه پیشنهاد 
تخصیص بنزین نوروزی ندارد، ولی تیموری تأکید کرده اســت که این پیشنهاد به دولت 
ارائه شــده و حتی اعالم آمادگی کرده است که بار دیگر پیشنهاد ارائه شده را به وزارت 

نفت نیز تسلیم کنند.
به گزارش خبرآنالین، پیش از این نیز در دوره ســهمیه  بندی بنزین، سهمیه ویژه ای 
عالوه بر ســهمیه ماهانــه بنزین برای خودروها، باهدف توســعه گردشــگری به 
خودروها اختصاص داده می شــد. این ســهمیه غالبا در محدوده یک باک با قیمت 
یارانه ای بــه خودروها اختصاص می یافت. چیزی در حــدود 50 تا 60 لیتر اکنون 

در نخســتین سال سهمیه بندی بنزین، خبرهای رســیده از وزارت میزاث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی حکایت از تخصیص سهمیه ای تا 120 لیتر برای بنزین 
نــوروزی دارد اما آنچه وزیر نفــت در این باره می گوید مؤید این نکته اســت که 

خبری در راه نخواهد بود.
 بنزین از 24 آبان ماه باهدف مهار روند مصرف، ســهمیه بندی شد. بر اساس تصمیمات 
گرفته شده بنزین سهمیه ای به قیمت لیتری هزار و 500 تومان و بنزین غیرسهمیه بندی با 

قیمت لیتری 3 هزار تومان عرضه می شود.
پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داللت بر آن دارد که 120 لیتر 
بنزین با قیمت لیتری هزار و 500 تومان در کارت سوخت خوردوها شارژ شود تا ابزاری 

باشد برای تشویق شهروندان به سفرهای داخلی. 

زنگنه در البه الی ســخنان خود تأکید کرده است که هر پیشنهادی از این دست بار مالی 
ســنگینی برای دولت دارد این در حالی اســت که قوه مجریه بــر بازتوزیع دقیق منابع 

حاصل از افزایش قیمت بنزین متمرکز است.
ســؤال اما اینجاســت؛ درصورت موافقت با تخصیص بنزین نوروزی، چه میزان 
بنزیــن در ایــن قالب بــه خودروها تخصیــص خواهد یافت. آخریــن آمارهای 
ارائه شــده نشــان می دهد 23 میلیون و 500هزار خودرو در کشور وجود دارد که 
از این تعداد 536 هزار دســتگاه آن در سن فرسودگی است، یعنی باالی 25 سال 
عمر دارد و بر اســاس مصوبه ستاد سوخت کشــور برایشان کارت سوخت صادر 
نمی شــود. این نکته به تأیید سردار ســید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا 

است. رسیده  نیز 
اقتصاد

 eghtesad@hamedanpayam.com

بازار

توزیع

آگهي مزایده امالک )شماره شش (

   بانک مهر اقتصاد

 بانک مهر اقتصاد در نظر دارد تعدادی از امالك مازاد بر نياز خود در استان همدان را به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي عمومي  به فروش برساند . متقاضيان 
مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر، بازديد امالك، دريافت برگ مزايده و درخواست شركت در مزايده و تسليم  پيشنهادات خود ازساعت 8 صبح الي  

14  به سرپرستی بانک مهر اقتصاد واقع در خيابان شريعتی چهار راه شريعتی مراجعه نمايند.
توضيحات و شرايط :

1. مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5 درصد مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد كه بايد توسط متقاضي به حساب 60588382/79 نزد بانک 
ملت به نام بانک مهر اقتصاد واريز و رسيد آن را با قيد رديف و مشخصات دقيق ملک مورد انتخابي متقاضي، به صورت جداگانه تحويل گردد.

2. كليه امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسد . 
3.  هزينه هاي آگهي مزايده و ساير هزينه هاي مرتبط از برندگان مزايده اخذ مي گردد .

4. تلفن های تماس جهت كسب اطالعات بيشتر و هماهنگی جهت بازديد از ملک عبارتند از : 32518436 و 32529432
5. بانک در قبول يا رد پيشنهادها مختار است .

6. جمع آوری پيشنهادات تا تاريخ 98/11/29 خواهد بود.

ف
ردی

کد ملک
)شامل کد شعبه تسهیالت 

دهنده  برای امالک 
تملیکی وکد تمرکزی 
برای امالک مازادو…(

نشانی ملک 

نوع ملک
)آپارتمان،

مغازه،اداری،زمین،کارخانه،کارگاه
و…(

قیمت پایه)ریال(اعیانعرصه پالک ثبتی

شرایط پرداخت

مشخصات ملک
)وضعیت فعلی، تخلیه،تصرف، 
،انشعابات،امتیازات،کاربری و 

وضعیت انتقال کلیات ضروری(
اسناد

قد
ن

ت
یال

سه
ت

همدان خ شهدا روبه روی 16337-2
انتقال سرقفلیتجاری طبقه همكف وبالكن *2977405216.250.000.000-2972مغازه سرگذار 

همدان ميدان امامزاده عبداهلل 26310
تجاری-  همكف زيرزمين و *3982/2/3595416238.000.000.000مغازهجنب بانک انصار  

انتقال قطعیطبقه باال

همدان خ اكباتان جنب 36341
زيرزمين-طبقه همكف*981/48214755.000.000.000الی981/1مغازه بانک ملی

نيم بالكن
انتقال سرقفلی 
1دانگ مالكيت

همدان خ باباطاهربازار مظفريه 46315
زيرزمين- طبقه همكف*120927.59460.000.000.000مغازه نبش كيوسک نيروی انتظامی

 1.5طبقه اداری
انتقال سرقفلی 
رضايت مالک با 

خريدار 

همدان-خيابان تختی نبش 56300
طبقه باالی همكف*4.510.000.000قدرالسهم13/391/15100.25آپارتمان كوچه مكتب زينب

انتقال قطعیبدون پاركينگ وانباری

مالير ميدان شكيبا خيابان 66304
انتقال قطعی1.5 طبقه مسكونی *2043/40502852317.300.000.000مسكونیشكيبا كوچه ايثار 9

 مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با بیان اینکه 
اختالف عجیب قیمت مرغ در همدان با اعالم ستاد 
تنظیم بازار مرکزی دیده می شــود، گفت: ما هم به 

گرانی قیمت مرغ در بازار همدان گالیه مندیم.
قیمت گران مرغ گرم در همدان موجب گالیه مندی 
مردم شده اســت زیرا در استان هایی نظیر کرمانشاه 
مــرغ گرم، کیلویی 8 هــزار و 500 تومان به فروش 
می رســد درصورتی در استان همدان به 14 هزار و 

500 تومان هم رسیده است.
به گزارش فارس، طبق اعالم ســتاد مرکزی تنظیم 
بازار قیمت مرغ باید 10 هزار و 500 تومان باشد و 
فروش بیش از این مبلغ تخلف اســت اما در همدان 
از 12 هــزار و 500 تومان تا بیش از 14 هزار تومان 

به فروش می رسد.
 گالیه مندی از گرانی مرغ در بازار همدان

مدیــرکل تعزیرات حکومتی همــدان در این زمینه 
بــا بیان اینکه ما هم به گرانــی مرغ در بازار همدان 
گالیه مندیم اظهار کرد: به سازمان جهاد کشاورزی و 
صنعت، معدن و تجارت استان اعالم کرده ایم که در 
این باره بررسی ها انجام و تدابیر الزم اندیشیده شود.

علیرضا حسن پور با اشاره به اینکه مسئوالن این 
2 ســازمان اظهاراتی دارند کــه درنهایت به این 
نتیجه رســیده ایم که در جلســه تنظیم بازار این 
موضوع مطرح و بررســی شود افزود: اگر قیمت 
مرغ ازســوی اتاق اصناف بــر روی تابلوها را با 
نظارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت مالک 
فعالیت خود قرار دهیم خالف دستورالعمل ستاد 
مرکزی تنظیم بازار اســت و بایــد این موضوع 

مشخص شود.
مدیــرکل تعزیرات حکومتی همدان بــا بیان اینکه 
ممکن اســت کمیســیون تنظیم بازار استان نرخی 
را برای مرغ گرم در اســتان مشــخص کند، گفت: 
هفته آینده جلسه تنظیم بازار برگزار می شود و این 

موضوعات بررسی خواهد شد.
وی خاطرنشــان کــرد: تا زمانی که به طور رســمی 
سازمان صمت و اتاق اصناف روی تابلوها قیمتی را 
برای مرغ مشخص می کنند، دست ما بسته است تا با 
واحد صنفی برخورد کنیم مگر اینکه این سازمان ها 
اعالم کنند، قیمت مرغ نرخ ستاد مرکزی تنظیم بازار 

است.

 اختالف عجیب قیمت مرغ در همدان با 
اعالم ستاد تنظیم بازار مرکزی

حسن پور با بیان اینکه اختالف عجیبی روی قیمت 
مرغ در اســتان و براساس اعالم ســتاد تنظیم بازار 
مرکزی وجود دارد، گفت: طبق اعالم ستاد مرکزی 
تنظیم بازار قیمت مرغ 10 هزار و 500 تومان است 
امــا در همدان 12 هــزار و 800 تومــان به فروش 

می رسد.
وی اظهار کرد: قیمت مــرغ در همدان کیلویی 14 
هــزار و 500 نیز به فروش می رســد و پرونده های 
زیادی در اینباره تشکیل شده و با متخلفان برخورد 

کرده ایم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در پاسخ به این 
سؤال که چگونه برخورد با متخلفان صورت گرفته 
امــا همچنان در بازار یک کیلو مرغ گرم 14 هزار و 
500 تومان به فروش می رســد و این قیمت عمومی 
است و تنها به چند واحد صنفی یا فروشگاه مربوط 
نمی شــود؟ گفت: تعزیرات حکومتی رکن قضایی 
اســت و وظیفه بازرســی را ندارد اما با وجود این 
بیش از 45 درصد بازرسی ها توسط ما انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه نباید توقع داشته باشیم تعزیرات 
حکومتی هم ناظر باشــد و هم مرجع قضایی، زیرا 
این کار نه عماًل امکان پذیر اســت نه منطقی افزود: 
مراجع نظارتی وظیفه نظارت و بازرســی را دارند 
که تعزیرات حکومتی در کنــار آنها کار نظارت را 

در برنامه دارد.
 بسته بندی نمی تواند مالک گرانی باشد

حســن پور با اشــاره به اینکه ما بخش عمده ای از 
نظارت هــا را در برنامه داریم اما نباید توقع بر انجام 
همه نظارت ها ازســوی ما باشــد، خاطرنشان کرد: 
تمام پرونده های وارد شــده به تعزیرات حکومتی 
به سرعت رسیدگی می شــود و می توانید نسبت به 
رسیدگی نشــدن این پرونده ها از ما ســؤال کنید اما 

نظارت همه جانبه وظیفه ما نیست.
وی با بیــان اینکه در حوزه صنفــی به صددرصد 
پرونده ها رسیدگی و حکم صادر کرده ایم، افزود: در 
کنار وظیفه اصلی یعنی رسیدگی به پرونده ها نظارت 
و بازرسی را انجام می دهیم اما بخشی از بازرسی ها 
به عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت و اصناف 
اســت و نســبت به نظارت ها باید این ســازمان ها 

پاسخگو باشند.
مدیرکل تعزیــرات حکومتی همدان در پاســخ به 
اینکــه برخی می گویند »دلیل گرانی گوشــت مرغ 
گرم در همدان هزینه بســته بندی است درحالی که 
برخی استان ها به روش سنتی عمل می کنند« گفت: 
بســته بندی مرغ هیچ گونه هزینه اضافی نمی تواند 
داشــته باشــد، فروش مرغ خارج از بسته  بندی هم 

ممنوع بوده و تخلف بهداشتی است.
وی با بیان اینکه بســته بندی نمی تواند مالک گرانی 
مرغ باشــد، افزود: البته در قطعه بندی به دلیل اینکه 
شاهد افت مرغ هستیم قیمت باالتر محاسبه می شود.

حسن پور با اشاره به اینکه برای نمونه در مرغ شنسل 
اســتخوان ها و ضایعات دیگر جدا می شود و قمیت 
باالتر خواهد رفت گفت: اختالف قیمت منطقی بین 
مرغ معمولی و قطعه بندی وجــود دارد که باید آن 

را نیز سازمان صنعت، معدن و تجارت اعالم کند.
وی خاطرنشــان کرد: صبح و پس از ظهر بازرسی ها 
را انجام می دهیم و با واحدهای صنفی که بیشتر از 
نرخ رســمی روی تابلوها کاالی خود را بفروشند، 

برخورد خواهیم کرد.

تعزیرات  هم شاکی شد!

مرغ 
با نرخ تنظیم بازار
نمی  پرد

رويا اصالت  «

 رئیس پارک علــم و فناوری همدان، در معرفی 
دســتاوردهای پارک علــم و فنــاوری همدان در 
یک سال گذشته و به مناســبت دهه مبارک فجر و 
چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 
گفت: یکــی از اهداف پارک های علــم و فناوری، 

افزایش ثــروت در جامعه 
از طریــق رواج فرهنــگ 
نــوآوری و رونــق تولید 
محصــوالت دانش بنیان و 
صــادرات این محصوالت 

است.
محمدحســن  مــرادی در 
گفت و گو با همدان پیام ادامه 
داد: در مجموعه پارک علم 
و فناوری، واحدهای فناور 
را در 3 ســطح پذیــرش 
می کنیم که شامل پذیرش در مقطع پیش رشد است 
وافراد صاحب ایده برای اجرای طرح خود پذیرش 

می شوند.
وي افزود: ســطح رشد که شرکت های تازه تأسیس 
در این سطح پذیرش شده و دوره مؤسسات پارک 
که شرکت های قوی و باتجربه، برای حمایت مالی 

و ایجاد بازار از طرف پارک در این ســطح پذیرش 
می گردند.

مرادی با نگاهی هدفمند به توسعه فناوری در استان 
افزود: ما معتقدیم نقش اصلی پارک علم و فناوری، 
تسهیل گری اســت و برای ایفای نقش تسهیل گری 
خــود می باید بــا تکیه بر ظرفیت های اســتان و با 
محوریــت بخــش خصوصی، شــتاب دهنده های 
تخصصــی در حوزه هــای مختلف ایجــاد کند و 
پررنگ تر از پیش به حمایت از استارتاپ ها بپردازد. 
عملکــرد  الگــوی  افــزود:  ادامــه  در  وي 
بــاز  نــوآوری  شــیوه  دهنده هــا،  شــتاب   در 
)open innovation ( می باشــد که این روش 
به گونــه ای خواهد بود که شــتاب دهنده باتوجه به 
زمینه فعالیت خــود، تمام ایده هــا را جذب و در 
طول فرآیندهای اجرایی شــدن ایده، آن ها را غربال 
کــرده و ایده های برتر را برای رســیدن به هدف و 
تولید محصول مطلوب خود حمایت مالی می کند تا 

محصول نهایی تولید و روانه بازار شود.
این مدرس گروه مهندسی برق دانشگاه بوعلی سینا که 
دارای مدرک دکتری از دانشگاه استرسکالید اسکاتلند 
در سال 1381 می باشــد، بیان کرد: فارغ التحصیالن 
دانشــگاه ها از جســارت کافی برای وارد شدن در 
حوزه های فناوری برخوردار نیستند و اعضای هیأت 
علمی می باید با تدســیس شرکت های دانش بنیان و 
القای فعالیت کارآفرینی در بین کالس های آموزشی، 
دانشــجویان خود را، افرادی خالق، فکور و جسور 
تربیت کنند تا از این طریق افرادی کارآمد و خالق در 

فارق التحصیالن افزایش یابد.
مــرادی کــه افتخاراتی همچون انتخــاب به عنوان 
دانشــمند ISI )جزو یک درصد افــراد با باالترین 
 google ارجاعات بیش از 3 هزار و 500 ارجاع در
scholar ( است و موفق به دریافت 6 جایزه علمی 
منطقه ای و انجمن علمی بین المللی شده است، تأکید 
کرد: البته تمامی این فعالیت ها و تبدیل به محصول و 

کاربرد دانش و فناوری بخشی از فعالیت می باشد ولی 
بخش اصلــی کار در کوتاه مدت، توجه به نیازهای 

بازار و در بلندمدت پیش بینی بازار در آینده است. 
ایشان همچنین افزود، صادرات محصوالت فناورانه 
از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا با تفاوت نرخ 
ارز و هزینه پایین مواد اولیه و انرژی و نیروی انسانی 
در کشــور نسبت به سایر کشورهای رقیب تولید و 
صادرات کامال به صرفه اســت، که برنامه ریزی های 
منظم و منســجمی برای رسیدن به این هدف تبیین 

شده است.
مــرادی در پایان به گوشــه ای از فعالیت های مهم 
اخیر این سازمان ازجمله تشکیل شتاب دهنده های 
تخصصــی و گرفتن مجوز صندوق پژوهشــی از 
دولت اشــاره کرد و گفت: ایــن صندوق اکنون در 
مرحله ثبت  است و باهدف ایجاد خط های اعتباری 
و حمایت های مالی برای شــرکت های دانش بنیان 

فعالیت خود را به زودی آغاز می کند. 

رئیس پارک علم و فناوری همدان:

صادرات محصوالت دانش بنیان فرصت ارزشمند 
برای رونق اقتصادی است

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید

ً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضویت در کانال تلگرام نیازمندیهای همدان پیام  لطفًا عدد 5 را 
به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان
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خبر یادداشت

کنسرت مهمتر است یا گوشت؟
اوقات کاندیداهای عزیزمان را تلخ نکنیم

حسين پارسا «

 شــاید با خودتان فکر کنید در زمانه ای که حرف و دغدغه اصلی 
همه کســانی که کاندیدای ورود به مجلس هستند و همه کسانی که 
می خواهند به نامزد اصلح رأی بدهند، اقتصاد اســت و حتی سیاست 
و گردشــگری و خیلی بخش های دیگر هم از دریچه اقتصاد دیده و 
تحلیل می شوند، چطور یک عده ای همچنان از فرهنگ، هنر، موسیقی، 

سینما، ادبیات، شعر و نقاشی حرف می زنند؟
 واقعا چه دل خوشــی دارند و در چه دنیایی ســیر می کنند، اینهایی 
که با گوشــت کیلویــی 120 هزارتومان و بیکاری و هزار مشــکل 
اقتصادی و اجتماعی، از کاندیداهای ورود به مجلس سواالت فرهنگی 
می پرسند و نگرانی های هنری دارند؟ یا چطور می شود وقتی دغدغه 
اصلی اســتان گردشگری اســت بعضی ها می گویند نمایندگان مردم 
باید آداب دان باشــند و هنرمندان را بفهمند و دردشــان را بشناسند؟ 
اصال مگر هنرمند در شهری مثل همدان چقدر جایگاه دارد و یا حتی 
چند نفر هســتند آدم هایی که کار و بارشان هنر است؟ شما بروید سر 
کوچه تان از 10 نفر اولی که دیدید بپرســید مشکلتان گرانی است با 
لغو شــدن کنســرت ها؟ بیکاری زندگی تان را تحت تأثیر قرار داده یا 
اکران شدن یا نشدن فالن فیلم در همدان؟ اصال کتاب خواندن، آن هم 
اینروزها، برایمان آب و نان می شــود؟ بچه های دستفروش توی بازار 
مظفریــه را ندیده اید؟ یا صبح ها تــوی ترافیک بلوار بعثت تا به حال 
گیر کرده اید که اداره تان دیر شود و آنوقت عاشقی یادتان برود؟ وقتی 
صنعت نداریم و کشاورزی مان به راه نیست، چه فرقی می کند موسیقی 
داشته باشیم یا نداشته باشــیم؟ سینما رفتن و کتاب دیدن کجای کار 
این روزهای ما هستند؟ بهتر نیســت از کاندیداهای ورود به مجلس 
بپرســیم برای ریشــه کن کردن بیکاری در همدان چه برنامه ای دارند 
تا اینکه نظرشــان درباره کنسرت چیست؟ وقت شریفشان را اینطور 
هدر نمی دهیم؟ وقتی طرف می گوید هدف من از کاندیدا شــدن این 
اســت که همدان را به جایگاه واقعی خودش در کشور برسانم، شما 
واقعا خجالت نمی کشــید که از او می پرسید چکار کنیم که جشنواره 
تئاتر کودک از این رخوت بیرون بیاید؟ همین جشنواره تئاتر کودک! 
اگر تعطیلش کنیم و جایش کارخانه بسازیم سود بیشتری برای همدان 
ندارد؟ یا آن یکی جشــنواره موسیقی شب های هگمتانه! درد ما واقعا 
موسیقی و این حرف هاست؟ کم توی مغزمان از صبح تا شب از زور 
گرانی و قسط های عقب افتاده بازار مسگرهاست؟ چرا وقتمان را الکی 
هدر بدهیم و گلوی مبارکمان را نوازش دهیم تا از دوســتان کاندیدا 
بپرســیم آخرین کتابی که خواندید چه بوده، چه فیلمی می بینید، چه 
کاری برای هنر اســتان خواهید کرد و به جای شــعارهای الکی که 
خودمان اســتادش هســتیم، چه برنامه عملی برای احیای موسیقی 
همــدان دارید. اصال فرض کنید آقایان و خانم های کاندیدا اهل این 
حرف های روشــنفکرانه ی کتاب و فیلم و هنر نباشــند، آنوقت چه 
مشــکلی پیش می آید؟ در عوض نمایندگانی می فرستیم در مجلس 
کــه خوب کار می کنند و در کمیســیون های مهم فعالیت می کنند و 
وقتشــان را برای کارهای غیرضروری مثل فرهنگ هدر نمی دهند. 
حاال خیلی هم خواســتند کار فرهنگی کنند از گردشــگری حرف 
بزنند. آن هم فقط حرف بزنند. بهتر نیســت مزاحم دوستان کاندیدا 
نشویم و اوقاتشان را با سؤاالتی از کنسرت، کتاب، ممیزی و مدیران 

اهل فرهنگ تلخ نکنیم؟

انتشار فراخوان جشنواره »شب های 
موسیقی هگمتانه«

 فراخوان بیست ودومین جشــنواره موسیقی استان همدان منتشر 
شــد. این جشــنواره با نام شــب های موســیقی هگمتانه 12 تا 15 

اسفندماه در مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی سینا برگزار می شود. 
جشــنواره در 2 بخش تکنوازی به صورت رقابتی )زیر 20 ســال و 
باالی 20 سال( و گروه نوازی به صورت غیررقابتی برگزار می شود. 
ســنتور، تنبور، دف، آواز، ویلن، تار، ســه تار، کمانچه، نی و عود از 
جمله بخش های این جشــنواره هســتند. در بخشی از فراخوان این 
جشــنواره آمده اســت: »مدت زمان اجرا برای بخش گروه نوازی 

حداقل 30 و حداکثر 45 دقیقه است. 
هر خواننده هم تنها باید در یک گروه متقاضی شــرکت در جشنواره 
باشــد. تعداد نفرات هر گروه حداقل 5 نفر و آثار ارسالی هم نباید 
در جشنواره پیشین ارائه شده باشد. انتخاب آثار ساخته شده توسط 
هنرمندان بومی با رویکردهای ملی و آزاد، استفاده از اشعار مناسب، 
سازبندی رایج موسیقی ایرانی و موسیقی مقامی در اولویت انتخاب 

آثار قرار دارد.« 
هنرمنــدان همدانی تا 30 بهمن فرصت دارند آثارشــان را بر روی 
DVD به دبیرخانه مجتمع ابن ســینا ارســال کنند. بازبینی آثار در 
بخش تکنوازی 1 و 2 اسفندماه، بازبینی آثار در بخش گروه نوازی به 
صورت حضوری 3 اسفندماه، زمان اعالم نتایج بازبینی 5 اسفندماه و 

زمان برگزاری جشنواره 12 تا 15 اسفند است. 

خاطرات بهرام بیضایی از فروغ در سال مرگ پنجاه وسوم
فروغ گفت برو درس بخوان

 امروز پنجاه وســومین ســالگرد درگذشت فروغ فرخزاد اســت. شاعری که پس از 
50 ســال همچنان شــعرهایش و نگاه زنانه اش به دنیا خوانده می شود. فروغ همچنان 
مخالفــان و موافقان زیادی دارد چــه آن زمان که مجموعه فعالیت های هنری که انجام 
می داد گســترده بود و هر قشری می توانست مخاطبش باشد. او هم شعر می گفت، هم 

روزنامه نگار بود، هم بازی می کرد و هم فیلم می ساخت. 
ــن و  ــی از بهتری ــوز یک ــال هن ــدود 60 س ــس از ح ــت« پ ــیاه اس ــه س ــن خان »ای

کتــاب  اســت.  ایــران  تاریــخ ســینمای  فیلم هــای مســتند  تکان دهنده تریــن 
ــن  ــرد. ای ــروغ چــاپ ک ــاره ف ــان ســال 1382 درب ــای آه« را ناصــر صفاری »آیه ه
کتــاب شــامل 20 گفت وگــو دربــاره فــروغ فرخــزاد و زندگــی و آثــارش اســت. 
ــاره  ــی درب ــرام بیضای ــای به ــاب حرف ه ــن کت ــای ای ــن بخش ه یکــی از جذابتری

ــروغ فرخــزاد اســت.  ف
او دربــاره فرخــزاد می گویــد: »فــروغ عشــق بازیگــری داشــت و رفتــار او در جلســه 
نمایــش ایــن خانــه ســیاه اســت هــم ایــن را نشــان مــی داد. او آن ســال ها در یــک 

فیلــم کوتــاه بــه نــام خواســتگاری هــم بــازی کــرد. یــک جــور شــور در او بــود. 
ــبیه  ــش را ش ــی نق ــران ایران ــتر بازیگ ــل بیش ــود و مث ــتعداد در او ب ــور اس ــک ج ی

ــک  ــد: »ی ــه خــودش می گوی ــروغ ب ــه ف ــاره توصی ــی درب ــرد.« بیضای خــودش می ک
ــی  ــای بیضای ــروغ گفــت آق ــه ف ــودم. گلســتان ب ــه ب ــه اســتودیو گلســتان رفت ــار ب ب
ــی روم و  ــا م ــید کج ــروغ پرس ــم ف ــه می آمدی ــانی؟ در راه ک ــی می رس ــا جای را ت
می خواهــم چــه کار کنــم. وقتــی گفتــم می خواهــم بــروم کتــاب ســینمایی بخوانــم 
گفــت چــرا نمــی روی ســینما یــاد بگیــری؟ بایــد درس بخوانــی.« او مــرگ فــروغ را 
ــت  ــی نوب ــدم. وقت ــم می دی ــتیم فیل ــی داش ــد: »در جای ــف می کن ــم اینطــور توصی ه
بــه نمایــش فیلــم رســید مکــث کردنــد. فــرخ غفــاری آمــد جلــو و گفــت: فــروغ 

فرخــزاد امــروز مــرد. 
فرهنگمن دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و از سالن زدم بیرون. «

 farhang@hamedanpayam.com

 بازیگر مالیری به عنوان بهترین بازیگر 
زن سی وهشتمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر معرفی شــد. مرجــان آقانوری برای 
بازی در نمایش »میمون کشــی« رسید. این 
نمایش از شهر دهلران در جشنواره حضور 
داشت. در این مراسم که در تاالر وحدت 
تهــران برگزار شــد همچنیــن با رأی 
هیأت داوران، برندگان سی وهشــتمین 
تئاتــر فجر در  جشــنواره بین المللی 
رشــته های موســیقی، طراحی فضا، 
بازیگری مــرد، طرح و ایده پردازی و 

کارگردانی معرفی شدند. 
مرجــان آقانوری بازیگر شناخته شــده 

عرصه تئاتر اســت که تاکنون توانســته 
جوایز مختلفی از جشنواره های داخلی و 
خارجی را کسب کند. او دانشجوی ارشد 
دانشــکده ســینما تئاتر در رشته بازیگری 
است. نقش آفرینی در نمایش های کافکا با 
من ســخن بگو، عاشقستان، دو بیگانه تابع 
سرنوشتی مشترک، نقص عضو و... بخشی 
از ســوابق این بازیگر است. آخرین جایزه 
آقانــوری پیش از موفقیت در جشــنواره 
فجر، کســب عنــوان بهتریــن بازیگر در 
جشنواره بین المللی سیمرغ بود که آذرماه 

برگزار شد. 
هیــچ  *حضــور 

نمایشی از همدان در جشنواره
تئاتر  بین المللی  جشــنواره  سی و هشتمین 
فجــر، دهــم تا بیســت ویکم بهمــن ماه 

در  شــد.  برگزار 
این جشــنواره گروه هایی 
از شــهرهای مختلف کشــور مثل تهران، 
بروجرد، دهلران، مریوان و کرمانشــاه به 
اجرای نمایش پرداختند. این در حالی بود 

که از همدان هیچ نمایشی نتوانست به این 
جشنواره راه پیدا کند. 

در مراســم اختتامیه جشنواره دیپلم افتخار 
تندیس جشــنواره و جایزه نقدی به احمد 
صمیمی و امیرمحمد انصافی برای موسیقی 
»دســت...کاری« از تهران اهدا شد. دیپلم 
افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به 
ســمیه مهری برای طراحی فضای نمایش 
»ســیرک« از تهران تعلق گرفت. همچنین 
در بخــش بازیگری مــرد، دیپلم افتخار، 
تندیس جشنواره و جایزه نقدی به سامان 
شــکیبا برای بازی در نمایش »ســیرک« و 
»میمون کشــی« تهران و دهلران اهدا شد. 
مارال ایزدبخش و رضــا بهرامی هم برای 
نمایش »قهرمان کیســت« از بوشــهر در 
بخش طرح و ایده پــردازی، دیپلم افتخار، 
تندیس جشنواره و جایزه نقدی رفتند. در 
افتخار، تندیس  بخش کارگردانی، دیپلــم 
جشــنواره و جایزه نقدی به سمیه مهری 
برای کارگردانی نمایش »سیرک« از تهران 
تعلق گرفت. دیپلــم افتخار و جایزه ویژه 
جشــنواره  سی وهشــتمین  داوران  هیأت 
بین المللــی تئاتر فجر بــه نمایش »قهرمان 

کیست« تعلق رفت.

هنرمند مالیری بهترین بازیگر 
جشنواره تئاتر فجر شد
■ حضور هيچ نمايشی از همدان در جشنواره تئاتر فجر

■ آقــانوری از شهر دهلــران در اين جشنواره شركت كرد

 مراســم پایانــی جشــنواره فیلم فجر در ســالن 
همایش های برج میالد با حضور هنرمندان و مســئوالن 
و جمع زیادی از مردم عالقه مند در حالی برگزار شــد 
که فیلم »خورشید« مجید مجیدی بهترین فیلم و »شنای 
پروانه« به کارگردانی محمد کارت بهترین فیلم از نگاه 

تماشاگران شد. 
اگرچــه فیلم هــای مرتبط با همدان در این جشــنواره 
موفقیتی کســب نکردند اما نازنین احمدی برای بازی 
در فیلم »ابر بارانش گرفته« ساخته مجید برزگر بهترین 

بازیگر جشنواره شد.
 او کــه در ایــن بخش رقبای سرســختی مانند پریناز 
ایزدیار، الناز شاکردوســت و مریم مقدم داشت، پس از 
گرفتن جایزه گفت: به نظرم نقش کم دیالوگی در فیلم 
نداشــتم. اما درباره چگونگی حضــورم در فیلم باید 
بگویم ابتدا که فیلمنامه را خواندم شــیفته آن شــدم و 
آقای برزگر نیــز لحظه به لحظه در کنــار من بود و به 
نقشم کمک می کرد. از آقای برزگر برای کمک هایشان 
ممنونم و بــرای بازی در فیلم ایشــان افتخار می کنم. 
»پدران« دیگر فیلمی بود که با لهجه همدانی ســاخته 
شــده و در جشنواره اکران می شــد جایزه ای دریافت 

نکرد. 
اسامی برندگان

ســیمرغ بلورین بهترین عکس اهدا شد به مریم تخت 
کشیان برای فیلم »غالمرضا تختی«

سیمرغ بلورین بهترین پوستر اهدا شد به محمد تقی پور 
برای فیلم »23 نفر«

ســیمرغ بلورین بهترین تیزر و آنونس تعلق گرفت به 
امید میرزایی برای فیلم »شاه کش«

ســیمرغ بلورین بهترین فیلم  کوتاه داستانی اهدا شد به 

کارگردان فیلم »دابر« سعید نجاتی 
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم  مســتند اهدا شد به سام 

کالنتری برای فیلم »جایی برای فرشته ها نیست«
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم نگاه نو اهدا شد به »روز 

صفر« به کارگردانی سعید ملکان
سپس با پخش کلیپی از سردار شهید سلیمانی جایزه این 
بخش که از امسال به این رویداد اضافه شده است اهدا 
شد به »آبادان یازده 60« به کارگردانی مهرداد خوشبخت 
ســیمرغ بلورین بهترین تدوین اهدا شــد به اسماعیل 

علیزاده برای فیلم »شنای پروانه«
سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری اهدا شد به مرتضی 

نجفی برای فیلم »تومان«
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد اهدا شد 

به امیر آقایی برای فیلم »شنای پروانه«
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن اهدا شد 

به طناز طباطبایی برای »شنای پروانه«
سیمرغ بلورین بهترین نقش اصلی مرد اهدا شد به پیمان 

معادی برای »درخت گردو«
ســیمرغ بلورین بهترین طراحی لباس اهدا شد به امیر 

ملک پور برای »روز صفر«
سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه اهدا شد به کیوان 

مقدم برای فیلم »خورشید«
سیمرغ بهترین جلوه های ویژه بصری )CGI( اهدا شد 

به محمد برادران برای فیلم »خروج« 
سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه میدانی اهدا شد 

به محسن روزبهانی برای فیلم »روز صفر«
سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی اهدا شد به مهرداد 

میرکیانی برای فیلم »خروج«
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه اهدا شد به نیما جاویدی 

و مجید مجیدی برای فیلم »خورشید«
ســیمرغ بهترین کارگردانی به محمدحســین مهدویان 

برای فیلم »درخت گردو« اهدا شد. 
ســیمرغ بهترین فیلم اهدا شــد به امیر بنــان و مجید 

مجیدی برای فیلم »خورشید«
سیمرغ هنر و تجربه اهدا شد به برادران ارک برای فیلم 

»پوست«
ســیمرغ ویژه هیأت داوران به سعید ملکان برای فیلم 

»روز صفر« اهدا شد.
سیمرغ بلورین جایزه تماشاگران به فیلم »شنای پروانه« 

به کارگردانی محمد کارت اهدا شد
فیلم نیکی کریمی، فیلم منتخب منتقدان

منتقــدان ســایت »سینماســینما« در 10 روز برگزاری 
سی وهشتمین جشــنواره فیلم فجر در پایان هر روز با 
اختصاص ســتاره به فیلم هایی کــه دیده بودند جدول 
ارزش گذاری فیلم ها را شــکل دادند. نتایج این جدول 
از جمع بندی آرای 23 منتقد روی 28 فیلم جشــنواره 
به دســت آمد. از تقسیم مجموع ســتاره های هرفیلم بر 
تعداد منتقدانی که به آن فیلم ستاره دادند، امتیاز میانگین 
به دســت آمد و به این ترتیب فیلــم آتابای با مجموع 
50. 5 ســتاره و میانگین ۹70/2 به عنوان بهترین فیلم از 
نگاه منتقدان سینماســینما انتخاب شد. فیلم های شنای 
پروانه، سینما شهر قصه، درخت گردو و خورشید نیز به 
ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را کســب کردند. »آتابای« 
نیکی کریمی در حالی به عنوان فیلم برتر جشــنواره از 
نگاه منتقدان انتخاب شد که داوران جشنواره فجر آن را 
تحویل نگرفتند و هیچ جایزه ای به آن ندادند تا یک بار 
دیگر تأثیرات سیاست در جشنواره به روشنی مشخص 

شود

پایان 10 روز جشنواره در ایران

خورشید و شنای پروانه بیشترین جوایز اصلی را گرفتند
■ بازيگِر فيلم مجيد برزگر سيمرغ گرفت

پرگار از شنبه به تلویزیون می آید
 مجموعه تلویزیونی »پرگار« به کارگردانی شهرام شاه حسینی که نگاهی به معضالت 
اجتماعی دارد از شــنبه 26 بهمن روی آنتن می رود. ســریال پرگار با نام قبلی »آسمان 
هــوای بــاران دارد« روایتگر معضالت اجتماعی پیرامون جوان و خانواده اســت و به 
مسائلی چون چگونگی استفاده از فناوری و جایگاه خانواده در تعلیم و تربیت فرزندان 

می پردازد.
در خالصه داستان این سریال آمده است: خانواده ای برای ادامه تحصیل دختر بزرگشان 
در مقطع دکترا راهی تهران می شوند اما خواسته یا ناخواسته درگیر موضوعاتی می شوند 

که دستمایه قصه های این سریال است.
 این مجموعه تلویزیونی هر شــب به غیر از پنجشــنبه ها پس از بخش خبری ساعت 
21 نمایش داده می شــود. علی عمرانی، مرجانه گلچیــن، فریبا کوثری، بهرنگ علوی، 
بابک کریمــی و فریبا جدیکار از جمله بازیگران این مجموعه تلویزیونی هســتند. به 
گزارش خبر آنالین، ســریال »پرگار« به تهیه کنندگی امیــر پوررحمانی کاری از گروه 
فیلم و ســریال شبکه یک ســیما است که در 2۹ قسمت 40 دقیقه ای تولید و به مرحله 

پخش رسیده است. 
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نماینده مجلس فسادستیز و شفاف باشد
 نماینده باید فتنه ستیز، انحراف ستیز، فسادستیز و شفاف باشد. 

حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی با تأکید بر اینکه نماینده مجلس نباید 
خود، اهل فساد مالی باشد، گفت: مردم باید محکم پای انتخابات بیایند 
و همه بدانند که این حضور گســترده، مشت محکم بر دهان استکبار 

جهانی و آمریکایی ها است. 
حجت االســالم مرتضی آقاتهرانــی در گفت وگو با فــارس درباره 
انتخابات هفته آینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و وظیفه 
مردم در این باره اظهار کرد:  باید در انتخاب  نمایندگان خود دقت کرده 

و انتخاب صحیحی را داشته باشیم.  
وی تصریح کرد: نباید ما شاهد مجلسی باشیم که پس از 4 سال بگویند 
۹0 نفر از نمایندگان رد صالحیت شده  و پرونده مالی دارند که خیلی 

افتضاح است.  
 درباره شاخص های نمایندگان مجلس اظهار کرد: نماینده مجلس باید 

فتنه ستیز، انحراف ستیز، فسادستیز بوده و شفاف باشد. 
آقاتهرانی با بیان اینکه فتنه ها نظام اســالمی را خراب می کند، افزود: 
وکیــل مردم در مجلس نباید اهل فســاد مالی باشــد و باید در زمینه 
شفافیت مالی، شــفافیت اقتصادی و شفافیت سیاسی پیش قدم باشد؛ 
ضمن اینکه باید رأی نمایندگان در پارلمان مشــخص بوده و درباره 

آن پاسخ دهد. 
 تنها شاخص جوان بودن مالک نیست

دبیــرکل جبهه پایــداری انقالب اســالمی تصریح کــرد:  اگر آرای 
نمایندگان شــفاف باشد مردم متوجه خواهند شد که نماینده  آنها اهل 

زدو بند است؟ اهل فریب است یا خیر؟ 
آقاتهرانی گفت: نماینده مجلس باید والیت مدار، کارآمد و پرکار باشد. 
ضمن اینکه اگر این نماینده جوان، کارآمد و فهیم باشــد بســیار مهم 
است بنابراین تنها شاخص جوان بودن مالک نیست. ضمن اینکه اگر 
آن نماینده هم پیر و کارآمد باشد مشکلی ندارد به شرطی که متخصص 

و مجرب باشد. 
وی اظهار امیدواری کرد که مردم در 2 اسفندماه پای صندوق های رأی 
حاضر شده و رأی گسترده ای به نظام مقدس جمهوری اسالمی بدهند.

انتخابات بزرگترین دستاورد انقالب است

 انتخابات مجلس منشاء امید برای آینده است.
یک عضو فراکســیون امید مجلس شورای اســالمی نهاد انتخابات و صندوق رأی 
را بزرگتریــن دســتاورد انقالب توصیف کرد و بر ضــرورت صیانت و تقویت آن 

کرد.  تأکید 
سید فرید موسوی در گفت وگو با ایسنا، با تأکید بر ضرورت مشارکت حداکثری مردم 
در انتخابات دوم اســفندماه اظهار کرد: من از مردم دعــوت می کنم پای صندوق های 
رأی حضور داشته باشند، ما هر آنچه داریم و هر افتخاری که در این 41 سال به دست 

آوردیم به نحوی نشــأت گرفته از صندوق رأی بوده که بزرگترین دســتاورد انقالب 
است و انتخابات 2 اسفند هم از این امر مستثنا نیست و می تواند منشأ امید برای آینده 

کشور باشد. 
ــم،  ــردم نداری ــر از م ــچ ســرمایه، ظرفیــت و داشــته ای باالت ــا هی ــد کــرد: م وی تأکی
مــردم به رغــم همــه محدودیت هــا و چالش هــای داخلــی و خارجــی حضــور 
ــود  ــه می ش ــت ک ــواردی اس ــم از م ــات ه ــاندند و انتخاب ــات رس ــه اثب ــود را ب خ

ــم.  ــت کنی ــال 57 صیان ــتاورد س ــن دس ــد از ای ــنید و بای ــردم را ش صــدای م
ــب  ــود از ترکی ــی خ ــاره پیش بین ــس درب ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــن عض ای
مجلــس آینــده نیــز گفــت: بــا وضعیتــی کــه پیــش آمــده ترکیــب تقریبــا مشــخص 

ــر اســاس آن  ــه ب ــم ک ــت کردی ــی دریاف ــا گزارش های اســت. در بســیاری از حوزه ه
رقابــت واقعــی بــا چالــش مواجــه شــده، در برخــی حوزه هــا هــم معــدود افــرادی 

ــتند.  ــت هس ــال فعالی ــدال در ح ــی و اعت ــد اصالح طلب ــا برن ب
وی در مجلــس بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه تأییــد صالحیــت برخــی کاندیداهــای 
ــم  ــت: امیدواری ــا گف ــی صالحیت ه ــه بررس ــن مرحل ــده در آخری ــت ش رد صالحی
ــا  ــات فراهــم شــود ت ــن انتخاب ــدا در ای ــوان کاندی ــراد به عن ــن اف ــکان حضــور ای ام
بــه نحــوی آنهــا نیــز کــه صــدای بخشــی از جامعــه هســتند، در فرآینــد انتخابــات 
مشــارکت جــدی داشــته و پــای صنــدوق رأی حضــور حداکثــری را مــردم شــاهد 

باشــیم.  گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

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

تخفیف ویژه

ارسال به موقع توسط تیم توزیع کننده

رزرو اشرتاک با هامهنگی مسئول مربوطه:

08138253510

طرح ویژه اشتراک انتخابات

در صورت تمایل ارسال سایر روزنامه های محلی

نيلوفر بهرمندنژاد «

 طبــق فرمایش رهبر معظــم انقالب، 
مجلس قوی، مجلسی است که نمایندگان 
قوی داشته باشــد. این نمایندگان را مردم 
انتخــاب می کننــد؛ پس از قوی شــدن 
مجلس، مستلزم حضور مردم در انتخابات 

مجلس شورای اسالمی است. 
حضرت آیــت ا... خامنــه ای رهبر معظم 
انقالب اســالمی در دیدار هزاران نفر از 
قشــرهای مختلف مــردم، راهپیمایی 22 
بهمن و انتخابات مجلس شورای اسالمی 
را 2 آزمــون بزرگ ملت ایران خواندند و 
با تبیین خصوصیات نامزدهای شایســته 
مجلــس، حضور پرشــور و آگاهانه همه 
مــردم در انتخابــات 2 اســفندماه را در 
حل مشــکالت داخلی و بین المللی مؤثر 
برشــمردند و تأکید کردند: هرکس ایران 
عزیــز، امنیــت میهن و آبــروی وطن را 
دوست دارد و در پی حل مشکالت است، 
باید در پای صنــدوق رای حضور یابد تا 
عزم و اقتدار ملی ایرانیان بار دیگر به ظهور 

برسد. 
جهان تاب که یکی از کارمندان دولت است 

و در پســت مدیریت فعالیت می کند در 
ایــن باره این چنین نظر داد: اصوالً یکی از 
مسائلی که موجب شد متفکران سیاسی در 
جهان به فکر تفکیک قوا بیفتند، اســتبداد 
خودکامگی و دیکتاتوری حاکمان در نظام 

سیاسی بود. 
در جریــان انقالب مشــروطیت مقننین 
قانون اساســی، طرح تفکیک قوا را مدون 

و مصوب نمودند. 
نظــام جمهوری اســالمی ایــران، ثمره 
خون های شهدا است و نمایندگان خبرگان 
قانون اساســی هم طرح تفکیــک قوا را 

مصوب نمودند. 
مجلس شورای اسالمی به تعبیر حضرت 

امام عصاره ملت است. 
به تعبیر حضرت آیت ا... خامنه ای برگزاری 
انتخابات مختلف از ابتدای پیروزی انقالب 
تاکنون را نشــان دهنده استواری  اسالمی 
نظام اسالمی بر رأی مردم دانستند و البته 
نظام اسالمی عالوه بر مردمی بودن، دینی 
نیز هست و بر همین اساس مردم ساالری 

در ایران مردم ساالری اسالمی است. 
رهبــر انقالب اســالمی تأکیــد کردند: 

مــردم باید افرادی با چنیــن ویژگی هایی 
را بشناســند و به آنهــا رأی دهند اما اگر 
خودشان نمی توانند به شناخت برسند، از 
راهنمایی و مشــورت افراد بصیر و مورد 
اعتماد اســتفاده کنند بنابراین هیچ کســی 
نباید بگوید چون افراد را نمی شناسم رأی 
نمی دهم. همه باید با اتکا به خداوند وارد 

میدان شوند و رأی دهند. 
دارایی یکی دیگر از کارکنان دولت است 
که به خبرنــگار همدان پیام گفت: نماینده 
مجلس باید نســبت به آرمان های انقالب 
متعهد باشــد اگر نماینده مجلس شورای 
اسالمی نســبت به آرمان های امام راحل 
بی اعتقاد باشــد؛ هرگــز نمی تواند قوانین 
منطبق با آن آرمان هــا و اهداف تصویب 

کنند. 
بــه تعبیر رهبری معظم انقالب ما به دنبال 
پی ریزی تمدن نوین اســالمی در ســطح 
جهانی هستیم به دنبال ارائه الگویی صحیح 
برای اداره جامعه در دنیا هســتیم که این 
الگو از نظامی متشــکل است که می تواند 
تنظیم کننــده دین و دنیای مردم باشــد ما 
به دنبال زمینه سازی برای تشکیل حکومت 

جهانی مصلح هستیم. 
ایشــان پرورش افرادی همچون شــهید 
ســلیمانی، رزمنــدگان دفــاع مقــدس، 
مدافعان حرم و روحیه قوی و ایســتادگی 
خانواده های شــهدا را از آثــار نظام دینی 
برشمردند و فرمودند: از جمله ویژگی های 
بارز شهید ســلیمانی، تعهد و ایمان بود و 
اصوال هنگامــی که ایمان با عمل صالح و 
روحیه جهادی همراه می شود، شخصیتی 
همچون سردار ســلیمانی شکل می گیرد 
که حتــی دشــمنان مجبور به تحســین 

ویژگی های شخصیتی او می شوند. 
فرد دیگری که یکی از فعاالن سیاسی بود 
در این زمینه بیان کــرد: مجلس از طریق 
دیوان محاســبات بر عملکردهای تمامی 
دســتگاه های اجرایی نیز نظارت دارند که 
تخلفی در هزینه ها صورت نگیرد. در یکی 
از این نظارت ها عهده به تصویب بودجه 

ســاالنه در مجلس بررســی و چگونگی 
هزینه کــرد. دســتگاه های اجرایی تحت 
عنوان گزارش بودجه نیز ارائه می شــود. 
همچنین از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس 
انجــام تحقیق و تفحص از هر دســتگاه 
که دچار تخلفاتــی در زمینه های قانونی 
شده باشــد که معوالً از هر دستگاهی که 
دچار تخلفاتی در زمینه های قانونی برای 
رسیدگی ارسال می شود حال باید کسانی 
کــه خود را به عنــوان داوطلب نمایندگی 
مجلس قرار داده انــد. به این نکات توجه 
کنند که چه میزان به قانون اساسی و قوانین 
نمادی آن آشــنایی دارند و نقاط قوت و 
ضعف قوانین فعلی را می دانند تا با ورود 
خود را به مجلس شورای اسالمی بتوانند 
این اشــکاالت قانونی را برطرف کنند و 
خود نیز مفید برا اجرای قانون باشــند و 
خدای ناکرده در زمره قانون دانان بی قانون 

قرار نگیرند. 
بــه نظر مــن نماینده باید آشــنایی کامل 
با امور اجرایــی و مفهوم مجلس قوی و 
امور قانون گذاری را نیز داشته باشد تا در 
مجلس بتواند قوانین مورد نیاز را پیشنهاد 
داده و قالب طرح ارائه کنند و مشــکالت 
دســتگاه های اجرایی را نیز لمس کرده و 
گیرهای قانونی را بشناسد و برای برطرف 

کردن آنها قوانین جدید پیشنهاد کنند. 
 بــه فرمایش حضرت آیــت ا... خامنه ای 
اقتدار  نشــان دهنده عظمت،  را  انتخابات 
و بصیــرت ملی دانســتند و در کشــور 
مشکالت و گرفتاری هایی وجود دارد که 
برخی ناشــی از تحریم ها، و دلیل برخی 
هم کم کاری ها اســت اما بــا وجود این 
مشکالت، مردم به دلیل آنکه در انتخابات 
موضوع آبروی نظام و امنیت کشــور در 

میان است، به میدان خواهند آمد. 

مردم شاخص های انتخابات را در نظر بگیرند

مجلِس مورد نظرآقا
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لزوم یکسان سازی تعرفه های درمانی 
بخش خصوصی و دولتی

 دولت باید به سمت یکسان سازی تعرفه پزشکی بخش خصوصی و دولتی حرکت کند. 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: پیشنهاد من در کمیسیون تلفیق این بود که 
دولت حق افزایش تعرفه  ها را ندارد و باید به سمت یکسان  سازی تعرفه پزشکی در قسمت 
فنی آن در بخش خصوصی و دولتی حرکت کند، همچنین در بخش هتلینگ تفاوت هایی 
لحاظ شود به گونه ای که بخش خصوصی متضرر نشود.  حیدرعلی عابدی، در گفت وگو با 
فارس، افزود: این روش منطقی است و می تواند از تبعات و عوارض این اختالف جلوگیری 
کند. در این مدل من فقط به جنبه مثبت قضیه توجه دارم. جنبه مثبت کاهش اختالف مذکور 

به یک سوم این است که پزشکان به کار در بخش دولتی متمایل می شوند. 

الزام نصب نرم افزار محاسبه پیمایش سوخت 
توسط رانندگان سرویس مدرسه

 مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشــور از الزام نصب نرم افزار محاسبه 
پیمایش سوخت توسط رانندگان سرویس مدارس برای برخورداری از سهمیه سوخت 
تخصیصی خبر داد. به گزارش مهر، مرتضی ضامنی اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیأت 
وزیران، مقرر شد تخصیص سهمیه سوخت رانندگان سرویس مدارس صرفاً بر مبنای 
احصــاء پیمایش آن ها در قالب اعتبار نقدی به حســاب مالــکان این خودروها انجام 
می پذیرد. وی افزود: این دســته از رانندگان برای برخورداری از ســهمیه تخصیصی 
سوخت، می بایست نسبت به نصب اپلیکیشن محاسبه پیمایش سوخت هرچه سریع تر 

اقدام کنند. 

۸ کشته و ۱۴۷ مصدم بر اثر برف و کوالک
 ســخنگوی اورژانس کشور از مرگ 155 نفر بر اثر برف و کوالک و مصدوم شدن 

آنها خبر داد و همچنین اعالم کرد 108 خانم باردار به مناطق امن منتقل شده اند. 
مجتبی خالدی درباره آخرین وضعیت ارائه خدمات در حوادث جوی به ایلنا گفت: 15 
اســتان درگیر در برف و کوالک بوده اند و در 48 ساعت گذشته 155 نفر براثر کوالک 

و برف مصدوم و فوت شده اند. 
وی ادامه داد: ۹8 نفر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل و تحت مراقبت های 
درمانی قرار گرفته اند. همچنین 4۹ نفر در محل درمان شــده و متأســفانه 8 نفر فوت 
شــده اند که شــامل 7 نفر در استان گیالن )5 نفر بر اثر ریزش بهمن و 2 نفر سقوط از 

ارتفاع( و یک نفر هم در شهر خلخال در اثر بیماری قلبی فوت شده است. 

هیچ سایت و کانال همسریابی مجوز 
قانونی ندارد

 با یک جســتجوی ســاده در فضای مجازی می توانید شــاهد 
فعالیت کانال ها و ســایت هایی باشید که مدعی یافتن نیمه گمشده  
شــما در کوتاه ترین مدت هستند. برخی از آنها برای عضویتشان از 
شما مبالغی هم دریافت می کنند و با ثبت اطالعاتی که البته از هیچ 
طریقــی امکان صحت یابی آن وجود ندارد، شــما را وارد جریانی 
می کنند که ظاهرا مورد تأیید دستگاه های قانونی در کشور نیست. 
به گزارش ایسنا، موضوع همسریابی در فضای مجازی سال هاست 
کــه با حضور اینترنت در زندگی روزمره مطرح شــده اســت. در 
برخی بازه های زمانی بحث آن داغ شــده و با ظهور آســیب ها و 
گاهی کالهبرداری ها از این طریق بارها با هشــدار مسئوالن و البته 

پلیس نیز همراه بوده است. 
تــورج کاظمی درباره تداوم فعالیت ســایت ها و کانال هایی تحت 
عنوان همســریابی و دوســت یابی گفته بود کــه هیچ یک از این 
ســایت ها مجوز ندارند و از این رو فعالیتشــان غیر قانونی است، 
اگر کاربری وارد یکی از این ســایت ها شود، ابتدا از او مشخصات 
هویتی، ظاهری و تصاویرش دریافت می شــود و در مرحله بعدی 
افراد مورد نظر را به آنان معرفی می کنند. در برخی از این سایت ها 
حتی مبلــغ اندکی نیز از کاربران دریافت می شــود که می تواند به 
کپی اطالعات کارت بانکی نیز منجر شــود. در این شــرایط چند 
اتفاق رخ می دهد، نخست اینکه بسیاری از کاربران با هویت اصلی 
خود در این فضا حاضر نمی شــوند و چه بســا ممکن است حتی 
جنسیتشــان نیز متفاوت باشد، از این رو می تواند به جرائم دیگری 
نظیر خفت گیری، سواســتفاده، اخاذی و... منجر شــود. در برخی 
موارد نیز از مشــخصات هویتی و ظاهری افراد سوءاســتفاده نیز 
می شود و عالوه بر آن موارد مجرمانه بسیار زیاد دیگری نیز وجود 

دارد که ممکن است در این فضاها رخ دهد. 
بر همین اســاس، معاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان 
نسبت به فعالیت این سایت ها و کانال ها به جوانان هشدار داد و با 
بیان اینکه هیچ کدام از ســایت ها، کانال ها یا گروه های همسریابی، 
مجوز رســمی ندارند، گفت: به مردم، جوانان، اعضای این کانال ها 

و... هشــدار می دهیم که افراد و گروه هایی که در این بســترها به 
همســریابی یا ترویج ازدواج موقت اقدام می کنند، هیچ کدام مجوز 

رسمی از هیچ نهادی ندارند. 
محمدمهدی تندگویان افزود: ممکن است برخی از این گروه ها به 
برخی دفاتر مشاوره مرتبط باشند یا از نهادی برای فعالیت دیگری 
مجوز دریافت کرده باشند، اما به طور صد درصدی جوانان و مردم 
مطمئن باشــند هیچ کدام از این افراد مجوز رســمی تأیید شده از 
نهادهای رســمی و دولتی ندارند. در عین حال این اقدامات از نظر 
ما نوعی کالهبرداری هم هســت، زیرا به جز آسیب های اجتماعی 
دیگر، برخی این کانال ها و ســایت ها برای ایجــاد لینک ارتباطی 

مبالغی را از افراد دریافت می کنند. 
وی ادامــه داد: ســامانه مالی که به این شــکل فعالیت می کند نیز 
مــورد تأیید دولت و هیچ کدام از ســازمان ها نیســت. هرکس که 
چنیــن مبالغی را پرداخت کند برای احقاق حق خود به هیچ جایی 
نمی تواند مراجعه کند، زیرا این عمال کالهبرداری است و شکایت 

افراد وارد فاز حقوقی و دادگاهی می شود. 
تندگویــان در ادامه تصریح کرد: از ســوی دیگر پایشــی از این 
موضوع انجام و نتیجه آن برای معاونت جوانان نیز ارســال شــده 
بود که براســاس این پایش تراکنش های مالی قابل توجهی در این 
فرایند وجود دارد که در آن کالهبرداری انجام می شــود و در عین 
حــال حدود صد درصد این ارتباطات به ارتباطات پایدار و روابط 
خانوادگی شــرعی مدنظر ما منجر نمی شود. در بهترین حالت این 
فرایند روابط شــرعی موقــت را ایجاد می کند کــه نه تنها موجب 
اســتحکام خانواده ها نمی شــود بلکه بیشــتر موجب از بین رفتن 

خانواده های سالم و مستحکم موجود نیز می شود. 
ــن اســت  ــه اینکــه موضــوع دیگــر ای ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام
کــه اطالعــات افــراد مراجعه کننــده بــه درســتی ثبــت و نظــارت 
ــراد  ــرای اف ــه واســطه گری ب ــا ب ــن کانال ه ــب ای نمی شــود و اغل
ــوع  ــرای موض ــرد: ب ــار ک ــد، اظه ــدام می کنن ــده اق ــناخته نش ش
ــت  ــم معاون ــم و ه ــه کردی ــتانی مکاتب ــا دادس ــه ب ــن مرتب چندی
ــز در  ــان نی ــر ورزش و جوان ــلطانی فر، وزی ــم س ــان و ه جوان
ــود  ــی ب ــتانی مدع ــد. دادس ــام دادن ــی را انج ــاره مکاتبات ــن ب ای
ــا و  ــن کانال ه ــه ای ــویم و ب ــر ش ــن ام ــی ای ــد متول ــا بای ــه م ک
ــا،  ــه پژوهش ه ــتناد ب ــا اس ــا ب ــی م ــم ول ــوز دهی ــایت ها مج س
ــه  ــم ک ــالم کردی ــور اع ــش مذک ــزارش پای ــژه گ ــدارک و به وی م
بــه هیــچ وجــه ایــن مــدل کار مــورد تأییــد مــا نیســت زیــرا فقــط 
ــا  ــتحکام خانواده ه ــب اس ــده و موج ــت ش ــد موق ــب پیون موج

هــم نخواهــد شــد. 
معــاون امور جوانان تأکید کرد: همچنین برای ســازوکار مالی این 
قضیه نه تنها هیچ سیســتم نظارتی وجود ندارد، بلکه نمی تواند هم 
وجود داشته باشد. به این ترتیب بستری که بتوانیم میزان تراکنش ها 
را از طریق آن کنترل کنیم، موجود نیست، به همین دلیل حداقل 6 
ماه پیش آخرین نامه را به امضای وزیر به دادستان ارسال کردیم و 
در آن صراحتا اعالم کردیم که دادستانی باید با فعالیت های مذکور 

مقابله کند و اجازه توسعه عمکرد آنها را ندهد. 

ایرنا: مردم با شرکت در انتخابات سرنوشت خود را رقم می زنند
 رقم ها اومده پایین!!

ایران: گذر از اقتصاد نفتی 
 با چی می گذرد؟ قطار، هواپیما یا پهباد؟؟

تجارت: ضرورت ایجاد پنجره واحد برای شروع کسب و کار 
 جمعیت کسب و کار زیاده از پنجره رد نمی شن!!

ثروت: بانک های ایتالیایی حساب های ایرانیان را می بندند 
 حق این مردم تو خارج هم خورده می شه؟!!

افکار: شکسته شدن رکود تولید خوراک در پتروشیمی ایران 
 ولی خوراک پتروشیمی دود داره صدا نداره!!

شروع: بهبود وضعیت معیشت مردم مهمترین وظیفه دولت
 ولی این وظیفه ها از الی کاغذ در نمیاد!!

کسب و کار: سامسونگ هم وارد بازی تحریم علیه ایران شد 
 یک بازی فکری به بازی ها اضافه شد؟!

اقتصاد پویا: قانون بازی یا قانون گرایی 
 هر کدام هیجان بیشتری داره!

شروع: منابع درآمدی انتخابات زیر تیغ نظارت 
 تیغ رو زیاد تیز نکنید پول ها رو می بُّره!!

جوان: صدای حقیقی سینمای فجر علیه تحریم جعلی 
 بدون شرح 

خراسان: درس مشوق های ازدواج 
 رشته جدید دانشگاهی خوبی می تونه باشه!!
دنیای اقتصاد: زمستان مسکن در وضعیت بهاری 

 ایرادی نداره بعضی مواقع بهار هم برف میاد!!
تجارت: ایرانی ها با اجاره منزل در ترکیه شرکت تأسیس می کنند 

 چه مردم فعالی داریم و حیف شدن!!
شروع: خصوصی سازی همگام با استانداردهای جهانی 

 داریم رو به دولت بهار می رویم 
اصالحــات: شــب می خوابیم و صبــح دیگه ســکه هایمان به درد 

روزگارمون نمی خوره 
 نکته، می ری خواب مردان آنجلوس؟؟! 

تشخیص سالمت جنین 
با آزمایش ساده خون مادر باردار

 آزمایش ســاده خون در 3 ماهه نخســت بارداری به ویژه برای 
مادران مناطق دورافتاده که به امکانات سونوگرافی دسترسی ندارند، 

آنان را در فرآیند تشخیص سالمت جنین قرار می دهد. 
یــک متخصص ایمونولوژی گفت: هم اکنون امکانات تشــخیص 3 
بیماری شــایع ژنتیکی که به اختــالل کروموزوم های 21، 13 و 18 
در جنین مربوط می شــود، در کشور موجود است و تشخیص اولیه 
آنها با انجام آزمایش ساده خون و سونوگرافی که تحت پوشش بیمه 
درمانی اســت، مادر باردار را در فرآینــد انجام غربالگری مربوط به 

طرح کشوری یادشده، قرار می دهد. 
به گزارش مهر، بابک فرخی، افزود: موارد مشــکوک در تشــخیص 
اولیه، مشــخص می شــوند و با توجه به شرایط هر یک از مادران و 
میــزان احتمال بیماری در جنین آنــان، مرحله به مرحله برای انجام 

آزمایش های تخصصی تر ارجاع داده خواهند شد. 
وی توضیــح داد: غربالگــری، پیــش از بــروز عالئــم بیمــاری انجــام 
می شــود و دارای تکنیک هایــی اســت کــه حساســیت بــاال، 
ــی و  ــخیصی قطع ــا روش تش ــترس دارد و حتم ــل دس ارزان و قاب
ــه در ســال های گذشــته، غربالگــری  ــد ک ــر چن ــکار دارد و ه راه
و آزمایش هــای تشــخیصی 3 بیمــاری شــایع ژنتیکــی مربــوط بــه 
اختــالالت کروموزومــی )21، 13 و 18( در کشــور وجــود داشــته، 
امــا بــه دلیــل هزینــه بــاالی آنهــا و نبــود پوشــش بیمه هــا، افــراد 

ــد.  ــتفاده کنن ــات اس ــن امکان ــری می توانســتند از ای کمت
یک متخصص ایمونولوژی، با اشــاره به اجرای طرح تعیین جایگاه 
استفاده از آزمایش NIPT در غربالگری ناهنجاری های کروموزومی 
در 3 ماهه نخست بارداری از اول اسفندماه سالجاری، افزود: خدمات 
مربوط به این طرح، تحت پوشــش بیمه ها است و شبکه بهداشت و 
درمان کشــور تا خانه های بهداشــت ۹ شهرستان مشخص شده در 
این طرح، با نظارت متخصصان زنان، آماده ارائه خدمات می باشــند 
و تحت این شــرایط که مرحله آزمایشــی طــرح خواهد بود، افراد 
بیشــتری می توانند از امکانات غربالگری و تشــخیص بیماری های 
شــایع ژنتیکی اســتفاده کنند و در نتیجه، آمار ناهنجاری ها به همان 

نسبت در جامعه کاهش خواهد یافت. 
فرخــی تصریــح کــرد: 3 اختــالل مربــوط بــه کروموزوم هــای 21، 
13 و 18 کــه شــایعترین بیماری هــای ژنتیکــی هســتند، مشــکالت 
ــود  ــن به وج ــرای جنی ــمی را ب ــدید جس ــکالت ش ــا مش ــی ت ذهن
می آورنــد و به عنــوان مثــال، فقــط در مــورد مبتالیــان بــه اختــالل 
ــی  ــه در تمام ــود ک ــرآورد می ش ــندرم داون(، ب ــوزوم 21 )س کروم
ــالل  ــا اخت ــوزاد ب ــک ن ــده، ی ــد زن ــر 800 تول ــا، از ه ــع دنی جوام
ــا  ــده به دنی ــه زن ــد ک ــا می آی ــندرم داون( به دنی ــوزوم 21 )س کروم
آمــدن اینگونــه نــوزادان بیمــار بــا زندگــی پررنجــی بــرای کــودک 
و مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی بــرای خانواده هــای ایــن 

کــودکان و جامعــه، همــراه خواهــد بــود. 
وی افزود: اجرای طرح تحقیقاتی کشــوری تعیین جایگاه اســتفاده 
از آزمایــش NIPT در غربالگــری ناهنجاری های کروموزومی در 
3 ماهه نخســت بارداری، حداقل یک ســال طول می کشد و تمامی 
مراحــل غربالگری و انجــام آزمایش های تخصصی از اســتاندارد 
الزم برخوردار خواهد بود و مراکز تعیین شــده برای اجرای طرح، 

به صورت آنالین با یکدیگر در ارتباط هستند. 

 آخرین آمار ســازمان بهداشت جهانی 
حکایت از آن دارد که قصور پزشکی دلیل 
مهم در مرگ و میر در سراسر جهان است. 
به همین بهانه، مروری بر راه های کاهش این 
خطا داریم که می تواند اعتماد جامعه به علم 

پزشکی را بیشتر کند. 
به گــزارش خانه ملت، جامعــه ما امروز 
مدیون پزشکان نام آوری است که عالوه بر 
تالش برای حفظ جان مردم، به مردم داری 

شهره هستند. 
با این وجــود برخی پرونده های معدود در 
زمینه خطای پزشــکی، گاهی بیماران را با 
نگرانی هایی روبــه رو می کند. بیمارانی که 
گاهی با پای خــود برای درمان می روند و 
دیگر توانایی بازگشــت به زندگی عادی 
را ندارند این تمام ماجرا نیســت، در این 
میان پزشــکانی که زمانی برای شنیدن درد 
بیماران ندارند و گاهی به دلیل نداشتن تبحر 
کافی در تشــخیص درمان بیماری به مرگ 

ناخواسته بیمار منجر می شوند. 
بهداشــت جهانی  آخرین آمار ســازمان 
حکایــت از آن دارد که قصور پزشــکی 
دلیل مهم مرگ ومیر در سراسر جهان است. 
براساس گزارش این سازمان در هر دقیقه، 
5 نفر در دنیا جان خود را به دلیل قصور یا 
خطای پزشــک از دست می دهند و ساالنه 
بیــش از 138 میلیون نفر در جهان به دلیل 

اشتباهات پزشکان آسیب می بینند. 
 دندانپزشــکان رکورددار قصورات 

پزشکی در داخل کشور
مدیرکل کمیســیون های ســازمان پزشــکی 
قانونی گزارشی از آمار جدیدی از قصورات 
پزشــکی خبر داد و گفت: از ابتدای فروردین 
تا پایان آبان ســالجاری 4 هــزار پرونده در 
نوبت نخست بررسی شد که از این تعداد به 
ترتیب دندانپزشکی و حوزه زنان و زایمان در 
صدر پرونده های قصور پزشــکی قرار دارند، 
کــه از 5 هزار و 1۹ نفر، 662 نفر در رشــته 
دندانپزشکی دچار قصور پزشکی بودند که از 
این تعــداد 42۹ نفر محکوم و 233 نفر تبرئه 
شدند. همچنین در رشته زنان و زایمان 51۹ 
نفر دچار قصور پزشــکی بودند که 163 نفر 

محکوم و 365 نفر تبرئه شدند. 
از کنار   نمی تــوان بــه راحتــی 

اشتباهات پزشکی عبور کرد
بیشــتر خطاهای پزشــکی غیرقابل جبران 
هســتند و به قیمت تمام شــدن جان بیمار 
تمام می شــود و نمی توان به راحتی از کنار 
آن عبور کــرد، قصورات پزشــکی تنها به 
اشتباه دارو، بی تجربگی، بی تعهدی به شغل، 
پایین بودن کیفیت وســایلی که پزشــک از 
آن اســتفاده می کند، همکاری با افرادی که 
تخصص کافی ندارند و پایین بودن سرعت 
عمل تیم پزشــکی ختم نمی شــود؛ امروز 
بریدن سر نوزاد در هنگام تولد، قطع دست 
کــودک در هنگام خروج از رحم مادر، گچ 
گرفتن اشتباهی شکستگی که به قطع دست 
کودک 8 ســاله منجر شــد، مرگ مادر پس 
از زایمان به دلیل عفونت شکمی، جا ماندن 
وســایل پزشکی در اعضا و جوارح بیماران 
در هنگام عمل جراحی ازجمله اشــتباهاتی 
هســتند که به مــدد پیشــرفت تکنولوژی، 
گاهی در فضای مجــازی می بینم و هریک 
صحنه دلخراشی در عالم حقیقی و متأسفانه 
گاهــی امــری عــادی در دنیای پزشــکی 

محسوب می شوند. 
برخی مواقع این اتفاقات ناخوشایند توسط 
پزشکان ختم به خیر می شود و پزشک بدون 
هیچ تنبیهی در همان لحظه وقوع حادثه آن 
را در دنیای پزشــکی عــادی جلوه می دهد 
و تبرئه می شــود، تمام ماجرا ســر به مهر 
می ماند و پزشک خاطی بدون هیچ مشکلی 
به کار خود ادامــه می دهد در این میان این 
ســوال پیش می آید چند درصد از بیماران 
خواســتار مجــازات پزشــکان در مراحل 

درمانشــان می شــوند و چند درصد پس از 
کلی باال و پایین رفتن پله های دادگســتری 

به حق خود می رسند؟
کمتر  ایران  در  پزشکی  اشتباهات   

از آمار جهانی
با تمام این تفاســیر معاون وزارت بهداشت 
در مورد آمار اشــتباهات پزشکی گفت: آمار 
شــکایت های پزشکی نســبت به کشورهای 

دیگر در کشور ما بسیار پایین است. 
ایــرج حریرچی معتقد اســت این آمار حتی 
نسبت به خطاهای پزشکی نیز بسیار پایین تر 
است؛ چنانچه عنوان می شــود عامل سوم تا 
ششــم مرگ در آمریکا خطای پزشکی است 
و بررســی ها نشان داده ســاالنه بیش از 250 
هزار نفر در این کشور قربانی قصور پزشکی 
می شــوند و بدتر آنکه ایــن فاجعه عالوه بر 
آمریکا در کشــورهای دیگر همچون کانادا و 
انگلستان در حال وقوع است، اما باید دید این 
آمارها بر اســاس چه روندی و نسبت به چه 
میزان مراجعه و جراحی و ... ســنجیده شده 

است. 
 پزشک درمانی خطراتی که ممکن 
اســت بیماران را تهدیــد کند اطالع 

نمی دهد
مردم  نماینده  نوبندگانــی 
در مجلــس دهم در مورد 
پزشــکی گفت:  خطاهای 
ناشی  پزشــکی  قصورات 
از نبــود تبحر و تخصص 
پزشــکان روی می دهــد 
در ایــن بین بســیاری از 
جامعه  در  که  اشــتباهاتی 
ناشی  پزشکی رخ می دهد 
بیمار  نشــدن  توجیــه  از 
است. بسیاری از بیماران از 
این موضوع شاکی هستند 
که پزشک درمانی خطراتی 
که ممکن است بیماران را 
تهدید کند اطالع نمی دهد؛ 
در ایــن بین اگر پزشــک 
بتواند ارتباط خوبی با بیمار 
خود برقرار کند بدون شک 

هم در درمان و هم پس از درمان با مشکالت 
کمتری روبه رو می شوند. 

محمدجــواد جمالی در ادامــه تأکید می کند: 
وقت گذاشــتن پزشکان برای شــنیدن درد 
بیماران اولین اصل در درمان است زمانی که 
بیماران بتوانند به پزشک خود اطمینان داشته 

باشند درد خود را پنهان نمی کنند. 
وی در ادامــه افزود: برخــی مواقع تنها تبحر 
نیاز نیســت، تجهیــزات الزم بــرای درمان 
بیمار در بیمارســتان ها به اندازه کافی نیست؛ 
پزشک تالش خود را می کند اما به دلیل نبود 
تجهیزات درمانی به خســارات جبران ناپذیر 
جانی بیماران منجر می شود؛ در این بین پیش 
آمده پزشک کار خود را به درستی انجام داده 

اســت اما با بی توجهی بیمار یا کادر درمانی 
موجب ایجاد مشکل شده است. 

 در همه حالت پزشک مسئول بیمار 
است

یکی دیگر از نمایندگان مردم در مجلس دهم 
با بیان اینکه عده ای از پزشــکان به تحریک 
کردن بیمار یک پزشــک بر علیه پزشک خود 
یا زیر ســؤال بــردن همکار خــود به خاطر 
حسادت یا رقابت می پردازند که در اصطالح 
به آن سو کردن پزشکان گفته می شود، افزود: 
ســوکردن پزشــکان، نتیجه نامناســب عمل 
جراحی و توجیــه نکردن کافی مراجعه کننده 
است که در بسیاری از مواقع زمینه نارضایتی 
بیماران را از پزشکان در حوزه جراحی زیبایی 
ایجاد می کند در همه حالت پزشــک مسئول 
بیمار اســت و هرچه آموزش ها بیشتر باشد 

کمتر با چنین مسائلی روبه رو هستیم. 
جمالــی نوبندگانی در ادامه یــادآور می کند: 
بیشترین آمار خطاهای پزشکی در حال حاضر 
در کشــور مربوط به دندانپزشکی، متخصص 
زنان و جراحان زیبایی اســت که متأســفانه 
به دلیل سختی کار که دارند این رکورد را از آن 
خود کرده اند؛ در کنار آن فعالیت های زیبایی 
در حوزه دندانپزشــکی نسبت به فعالیت های 
حوزه ها  دیگــر  درمانــی 
بیشتر شــده است،در کنار 
آن ایمپلنــت و لمینت در 
جایگاه  ایرانی  بین جوانان 
دیگری پیدا کرده اســت و 
با  دندانپزشکان  بدون شک 
روبه رو  بیشتری  خطاهای 

می شوند. 
آفتی   اسم و رسم، 

برای پزشکی
نماینده مــردم در مجلس 
دهــم در ادامــه گفت: از 
قدیم االیــام پزشــکان در 
اجتماعی  جایــگاه  جامعه 
مناسبی داشــتند و پزشک 
شــدن تبدیل به یک آفت 
شده است؛ فارغ از استعداد 
و تبحر افراد بیشتر در پی 
اسم و رسم این حرفه جوانان به سمت پزشک 
شدن می روند که عاملی برای رشد قصورات 

پزشکی می شود. 
عضو کمیسیون بهداشــت مجلس، در مورد 
اشتباهات پزشکی گفت: قصورات پزشکی که 
گاهی جامعه پزشــکی را زیرسوال می برد بر 
اثر بی توجهی برخی پزشــکان روی می دهد، 
برخی مشاغل مثل مهندسی، پزشکی، خلبانی 
و حتی رانندگی با جان و مال مردم ســرکار 
دارد باید با دقت بیشــتری به آنها توجه کنیم؛ 
در این میان پزشــکی شــغل بسیار حساسی 
است عالوه بر تبحر نیازمند حوصله بسیار از 

طرف پزشک است. 
بشــیر خالقی تأکید کرد: تخلفات پزشکی 2 

مــورد را در برمی گیرد یــا تخلفات تعرفه ای 
اســت که هزینه درمان را شــامل می شود یا 
کوتاهی در درمان که هریک می تواند صدمات 
جبران ناپذیر جانی و مالی برای بیماران در پی 

داشته باشد. 
وی در ادامــه بــه نحــوی به رســیدگی به 
پرونده های پزشکی اشــاره کرد و گفت: اگر 
پزشــکی در حین درمان بیمار مرتکب اشتباه 
شــد به ویژه خســارات جانی جبران ناپذیر، 
بیماران می تواننــد به کمیته های مربوطه نظام 
پزشــکی رجوع و طرح شکایت کنند مرجع 
تشخیص این امر سازمان نظام پزشکی است 
و بــه دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات 
کارشناسی متخصصان حوزه پزشکی استفاده 

خواهند کرد. 
 تشــخیص میزان قصورات نظام 
و مراجع قضایی بسیار نقش  پزشکی 

دارند
خالقی در ادامه تصریح کرد: در تشخیص 
میــزان قصورات نظام پزشــکی و مراجع 
اگر  دارنــد، حتی  نقــش  بســیار  قضایی 
میزان  باشد  تجویز شــده  اشــتباه  داروی 
مجازات آن در قانون مشــخص شده و با 
پزشــک خاطی مطابق قانون رفتار شود از 
تذکر شــفاهی و کتبی تا مجازات مادی و 
پزشــکان خاطی  برای  پرونده طبابت  لغو 

می شود.  گرفته  نظر  در 
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
تأکید کرد: مطابق مــاده 648 قانون مجازات 
اسالمی چنانچه پزشکان و جراحان و ماماها 
و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت 
شــغل یا حرفه خود محرم اســرار می شوند، 
هرگاه درغیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا 
کنند، به 3 ماه و 1 روز تا یک سال حبس و یا 
به یک میلیــون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال 
جزای نقدی محکوم می شوند؛ در مواردی که 
مطابق قوانین و مقررات، پزشــکان مکلف به 
گزارش بیماری هستند، مشمول جرایم فوق 

نمی شوند. 
با  پردرآمد  رشــته ای  پزشــکی   

بسیاری اما و اگر
خالقی تأکید کرد: در چند سال گذشته کشور 
ما به دلیل شــرایط اقتصادی بیشــتر به دنبال 
شــغل های پر درآمد هستند و پزشکی سوای 
تمام مشــکالتی که دارد حرفــه پردرآمدی 
است؛ به دور از استعداد افراد خانواده ها تالش 
می کنند فرزندانشان پزشک شود در این میان 
سهمیه های که به رشــته پزشکی اختصاص 
داده شــد تا حدودی مشکل ساز بوده، کسی 
که وارد این رشــته می شــود باید استعداد و 
عالقه داشته باشد نه براساس اصرار خانواده ها 
و درآمد شــغلی این رشته را انتخاب کنند؛ با 
تمام این تفاسیر پزشکی شغلی بسیار حساسی 
اســت که عالوه بر استعداد پزشک باید دارای 
توانایی جسمی و فکری الزم هم در این حوزه 

داشته باشد. 

2 روی سکه پزشکی

حرکت روی مرز مرگ و زندگی
■ بيشترين قصورات از دامن دندانپزشكان و زنان بيرون می زند

قصــورات پزشــکی که 
گاهی جامعه پزشــکی را 
اثر  بر  می برد  زیرســوال 
بی توجهی برخی پزشکان 
برخــی  می دهــد،  روی 
مهندسی،  مثل  مشــاغل 
پزشــکی، خلبانی و حتی 
مال  و  جــان  با  رانندگی 
باید  دارد  ســرکار  مردم 
با دقت بیشــتری به آنها 

توجه کنیم

امروز آخرین مهلت 
ثبت نام در کنکور 

سراسری ۹۹
 فرآینــد ثبت نــام در پنجاهمین کنکور 
سراسری ســال ۹۹ ســاعت 24 امشب در 

سایت سازمان سنجش آموزش کشور پایان 
می یابد. 

بــه گــزارش ایرنــا، کنکــور سراســری 
امســال در روزهــای 12 و 13 تیرمــاه 13۹۹ 
ــود  ــزار می ش ــی برگ ــای امتحان در حوزه ه
ــا  ــته های ب ــه رش ــه جلس و کارت ورود ب

ــر روی  ــده ب ــر آین ــور از ۹ تی ــون کنک آزم
قــرار  ایــن ســازمان ســنجش  ســایت 
ــاه  ــر م ــا 11 تی ــز ت ــان نی ــرد. داوطلب می گی
ــد.  ــن کارت را دارن ــت ای ــت دریاف فرص

ــام  ــت ثبت ن ــا ســاعت 24 مهل ــان ت داوطلب
بــرای شــرکت در ایــن آزمــون دارنــد. 

تکمیلــی  اطالعیــه  و  راهنمــا  دفترچــه 
دربــاره ثبت  نــام رشــته های بــا آزمــون 
ــا  ــرای ســال ۹۹ هــم زمــان ب دانشــگاه ها ب
شــروع ثبت  نــام از طریــق ســایت ســازمان 
ــل دســترس  ــوزش کشــور قاب ســنجش آم

ــت. اس
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وشی هایی که در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ 
ارائه می شود

جدیــد  ســری   :Samsung Galaxy S11 ســری   
گوشــی های Samsung Galaxy S11 نویــد یکــی از به یاد 
ماندنی ترین به روزرســانی ها را برای این ســری داده است. پیش از 
هر چیز، پشــتیبانی از 5G به این ســری اضافه خواهد شد، باتری 
این گوشی بزرگ تر است و در نتیجه دوام بیشتری خواهد داشت و 
سرانجام دوربین جدید تعبیه شده در پشت که انتظار می رود یکی از 
توانمندترین دوربین هایی باشد که تاکنون در یک تلفن هوشمند قرار 
داده شده است. تاریخ معرفی و قیمت مورد انتظار: 18 فوریه 2020، 

با قیمت حدود هزار دالر
Samsung Galaxy Fold 2 : پس از یک شــروع پرســر 
و صدا، گوشی های تاشو نخســتین آزمون جدی خود را به صورت 
عمومی  در ســال 2020 آغاز خواهند کرد. عرضه نخســتین نمونه 
از Galaxy Fold متوقف شــد زیرا این گوشی پس از چند روز 
استفاده توسط بررســی کنندگان دچار شکستگی شد و سامسونگ 
مجبور شــد پس از انجام چند اصالح آن را دوباره در سپتامبر 201۹ 
ارائه کند. اما با قیمت نزدیک به 2 هزار دالر کمتر کســی اســت که 

مایل به خریدن آن باشد.
Apple iPhone 9 : به زودی ما شــاهد یک گوشــی مشــابه 
iPhone SE امــا بــا قیمتی مقرون به صرفــه خواهیم بود که به 
احتمال زیاد iPhone ۹ نامگذاری خواهد شــد. این گوشی بسیار 
شبیه به آی فون 8 خواهد بود، از یک صفحه نمایش LCD استفاده 
 Touch ID فیزیکی دارد که به home خواهد کرد، یک دکمــه
مجهز اســت، آخرین نسخه از سیستم عامل iOS را اجرا می کند و 

تنها حدود 350 دالر قیمت دارد.
Pro Huawei P40 : انتظــار مــي رود Pro P40 نیز تمام 
قابلیت های مربوط به دوربین نســل پیش از خود را ارتقا دهد. عالوه 
بر این، به احتمال زیاد اتصال 5G و عملکرد ســریع تر به واســطه 
تراشــه Kirin به همراه فضای ذخیره سازی بیشتر و باتری بزرگ تر 
نیز از امکانات دیگر این گوشــی خواهد بود. تاریخ معرفی و قیمت 

مورد انتظار: 24 مارچ 2020 با قیمت حدود هزار دالر.
به طــور  ازپیــش   Moto Razr هرچنــد   :  Moto Razr
رســمی  معرفــی شــده اســت، امــا فــروش آن از ژانویــه 2020 آغــاز 
می شــود، بنابرایــن از لحــاظ فنــی ایــن نخســتین گوشــی تاشــوی 
دهــه جدیــد خواهــد بــود. ایــن ریــزر جدیــد به  جــای دکمه هــای 
 OLED فیزیکــی در داخــل گوشــی، بــا یــک نمایشــگر تاشــدنی
ــه   ــی های آینده   نگران ــته  گوش ــه آن را در دس ــود ک ــه می  ش عرض
تاشــدنی قــرار می  دهــد. نمایشــگر موتــو ریــزر به لطــف طراحــی 
مناســب، بیــن 2 صفحــه  کامــال تخــت گرفتــار نمی  شــود. گوشــی 
ــاد  ــگر ایج ــرم را در نمایش ــی ن ــک منحن ــدن، ی ــا ش ــس از ت پ
ــلما  ــتیم. مس ــی آن نیس ــاهد چین خوردگ ــت ش ــد و درنهای می  کن
ــی  ــه حت ــی ک ــک گوش ــرای ی ــزار و 500 دالر ب ــاالی ه ــت ب قیم
ــاد  ــی  زی ــرد کم ــدرت نمی گی ــم ق ــاال ه ــطح ب ــه س ــک تراش از ی
به نظــر می رســد، امــا اگــر قصــد داریــد بــا مــد روز پیــش برویــد 
و نخســتین گوشــی تاشــوی دهــه جدیــد را در دســت بگیریــد این 

هزینــه ای اســت کــه بایــد پرداخــت کنیــد.
OnePlus : 8 OnePlus 8 عالوه بر این که از مشــخصات 
یک تلفن هوشمند سطح باال برخوردار است قیمت نسبتا مناسبی هم 
دارد. هنوز برای اظهارنظر خیلی زود است، اما آنچه تاکنون مشخص 
شــده این است که OnePlus بســیار سریع خواهد بود و از یک 
رابــط کاربری روان برخوردار خواهد بــود. تاریخ معرفی و قیمت 

موردانتظار: 12 می  2020 با قیمت حدود 700 دالر
ThinQ LG G9 : ایــن شــرکت ازپیش در زمره پیشــگامان 
تصویب G 5بوده اســت، بنابراین انتظار مي رود G۹ یک گوشــی 
مجهز بــه 5G با تمام باندهای موردنیاز بــرای یک اتصال روان و 
ســریع در 2020 باشــد. تاریخ معرفی و قیمــت موردانتظار: فوریه 

2020 با قیمت حدود 800 دالر
Sony Xperia 2 )2020( : پرچمدار گوشی های سال جدید 
شــیائومی  نیز Mi 10 خواهد بود و انتظار می رود این شرکت از یک 
دوربین ارتقایافته در این گوشــی استفاده کند تا بتواند با بزرگان این 
صنعــت رقابت کند. تاریخ معرفی و قیمت موردانتظار: فوریه 2020 

با قیمت حدود 600 دالر
ســری Pro 12 Apple iPhone: آی فون های 2020 یکی از 
بزرگ تریــن به روزرســانی های خانواده آی فــون را تجربه خواهد 
کرد. نه تنها برای خســتین بار خانواده آی فون به 5G مجهز خواهد 
شد، بلکه قرار اســت با لبه های تیزتر و کناره های تخت به طراحی 

سمبولیک آی فون 4 بازگردد.
پــس از ارتقای بــزرگ Night Mode و دوربین بــا زاویه فوق 
عریض در ســال 201۹، انتظار می رود سری Pro آی فون در 2020 
یک دوربین چهارم جدیــد را به مجموعه خود اضافه کند که راه را 
بــرای تجربه یک واقعیت افزوده جدید هموار می کند. تاریخ معرفی 
و قیمت موردانتظار: 10 ســپتامبر 2020 بــا قیمت حدود هزار دالر 

Pro برای سری
سامســونگ   :11  Samsung Galaxy Note ســری 
ــرای  ــر را ب ــروزی دیگ ــک پی ــوت 10 ی ــی ن ــی گلکس ــا طراح ب
ــراه  ــیه به هم ــدون حاش ــال ب ــی عم ــک گوش ــم زد. ی ــود رق خ
ــد بســیاری  ــدرن در پشــت آن. همانن ــاب شیشــه ای شــیک و م ق
 5G ــاوری ــز از فن ــوت 11 نی ــی ن ــداران 2020 گلکس از پرچم
ــش  ــاهد افزای ــا ش ــی رود م ــار م ــرد و انتظ ــد ک ــتیبانی خواه پش
ــای  ــر و آنتن ه ــری بزرگ ت ــرا بات ــیم، زی ــی باش ــن گوش ــدازه ای ان
جدیــد بــه فضــای بیشــتری احتیــاج دارد. S Pen معــروف ایــن 
ــدا  ــا پی ــه ای ارتق ــه گون ــز ب ــونگ نی ــی های سامس ــدل از گوش م
خواهــد کــرد تــا روش هــای بیشــتری بــرای کنتــرل از راه دور آن 
ــار: 12  ــت موردانتظ ــی و قیم ــخ معرف ــد. تاری ــته باش ــود داش وج

ــزار دالر ــدود ه ــت ح ــا قیم ــت 2020 ب اگوس

ارمغان پرینترهای 3بعدی 
برای دنیای پزشکی چیست؟

 آزمایش واکسن های جدید بر روی اندام پرینت شده: محققان 
مؤسســه ویک فارست در کارولینای شــمالی از پرینتر 3 بعدی برای 
تولید اندام مینیاتوری بر روی تراشه به  منظور آزمایش داروهای جدید 
استفاده می کنند. پروژه »اندام روی تراشه« شامل استفاده از سلول های 
انسانی برای پرینت ساختارهای 3 بعدی با قابلیت عملکرد مشابه قلب، 
ریه یا رگ های خونی است؛ این اندام با قرار گرفتن بر روی ریز تراشه 
و اتصال به عروق خونی، امکان نظارت مستقیم بر شیوه های درمانی و 
آزمایش واکسن های جدید را در شرایط آزمایشگاهی فراهم می کنند.

■ تولید چشــم مصنوعی: محققان دانشــگاه متروپولیتن منچستر با 
استفاده از فناوری پرینت 3 بعدی به تولید چشم مصنوعی موفق شدند؛ 
باکمک این فناوری می توان در مدت یک ساعت، 150 چشم مصنوعی 

را با هزینه ای کمتر از روش دست ساز تولید کرد.
■ توســعه قلب پرینت شده: محققان مؤسسه نوآوری قلب و عروق 
در لوئیزویل درحال توســعه فناوری پرینت 3 بعدی برای تولید یک 
قلب کامل هستند؛ در حال حاضر بخش های مختلف قلب با کمک این 
فناوری تولید شــده اند، اما پیش بینی می شود که نخستین قلب پرینت 

شده در اندازه واقعی تا 10 سال آینده تولید و آماده پیوند شود.
■ شبیه سازی جراحی مغز بر روی مدل پرینت شده: محققان دانشگاه 
فلوریدا با استفاده از تصاویر سی تی اسکن و MRI بیماران، مدل های 
مغــز پرینت 3 بعدی تولید کردند که امکان تمرین روش های جراحی 
واقعی را برای رزیدنت های جراحی فراهم می کند. با تهیه مدل پرینتر 
3بعدی از مغز و جمجمه هر بیمار و تمرین بر روی این مدل، درصد 

خطای احتمالی جراح حین عمل جراحی اصلی کاهش پیدا می کند.
 Organovo تولید کوچکترین کبد پرینت شده: محققان شرکت ■
در ســان دیگو موفق به چاپ 3 بعدی یک کبد آزمایشــگاهی کوچک 

شدند که نویدبخش تولید یک کبد کامل قابل پیوند است.
برای ساخت کوچک ترین کبد پرینت شده، یک پرینتر 3بعدی حدود 
20 الیه از ســلول های کبدی و ســتاره ای را که 2 ســلول اصلی کبد 
هســتند، تولید و بــر روی یکدیگر قرار می دهد. ایــن کبد می تواند 
عملکردهای بافت از جمله تصفیه مواد مغذی، مواد ســمی و داروها 

را تا 40 روز حفظ کند.
■ کلیه  مینیاتوری: محققان دانشــگاه علوم و فناوری هواژونگ چین 
نمونه های مینیاتوری کلیه را با اســتفاده از ســلول های انســانی و 
عملکردی مشــابه کلیه واقعی تولید کردند. این فناوری شامل تولید 
کلیه و ســایر نســخه های مینیاتوری اندام با استفاده از پرینتر 3 بعدی 
است؛ تولید نسخه بزرگتر کلیه چاپی می تواند جایگزین مناسبی برای 

بیماران دچار نارسایی کلیوی باشد.
■ غشاء چاپی جایگزین قالب گچ در شکستگی استخوان: محققان 
دانشــگاه ویکتوریا با استفاده از پرینتر 3 بعدی، نوعی پوشش طراحی 
کردند کــه می تواند جایگزین قالب های گچی ســنگین برای درمان 
شکســتگی استخوان شود. این غشــای پرینت 3بعدی عالوه بر وزن 
ســبک، شــبیه یک جوراب توری، قابلیت تهویه هوا داشــته و قابل 

شست وشو است.
■ تولید گوش مصنوعی: محققان کالج پزشکی ویل کورنل نیویورک 
موفق به چاپ 3بعدی گوش مصنوعی در آزمایشگاه شدند که می تواند 
بــرای کودکان دچار ناهنجاری مادرزادی گوش و بیماران ســرطانی 
مورد اســتفاده قرار بگیرد. در این روش، یک تصویر 3 بعدی دیجیتال 
از گــوش کودک تهیه و به پرینتر 3 بعدی برای تولید قالب گوش داده 
می شود؛ سپس ژل ساخته شده از سلول های زنده گوش گاو و کالژن 
بداخل قالب تزریق می شوند. در دستاورد مشابهی، محققان بیمارستان 
ماساچوست موفق به تولید یک گوش مصنوعی شبه واقعی با استفاده 

از پرینت 3سه بعدی و غضروف گوسفند شدند.
■ جمجمه چاپ 3 بعدی: کاشــت جمجمه پرینت 3 بعدی می تواند 
برای بازسازی استخوان جمجمه بیماران مبتال به سرطان یا افراد دچار 

آسیب مغزی در تصادفات رانندگی مورد استفاده قرار بگیرد.
 Oxford Performance آمریکایــی  شــرکت  محققــان 
Materials با تهیه مــدل دیجیتالی از جمجمه یک بیمار و پرینت 
الیه بهالیه این بخش حســاس باکمک پرینتر 3 بعدی، آماده نخستین 

پیوند جمجمه چاپی می شوند.
■ ساختمان سازی با استخوان  مصنوعی پرینت شده: محققان مؤسسه 
تکنولوژی ماساچوست )MIT( با الهام از استخوان انسان، کامپوزیتی 
با فناوری باال طراحی کرده اند که در مدت چند ساعت باکمک پرینتر 
3 بعدی تولید می شود؛ ماده جدید از دوام، تراکم کم و ترکیبات سازگار 
با محیط زیست برخوردار اســت. فرآیند پرینت 3 بعدی متاموادهای 
فوق قوی، مقرون به صرفه تر از روش های سنتی ساخت هستند و این 
مواد در آینده می توانند برای ساختمان سازی مورد استفاده قرار بگیرند.

بیل گیتس نخستین کشتی لوکس 
هیدروژنی دنیا را خرید

 بیل گیتس که در 2 دهه گذشــته نامش با ثروت هنگفت 
گره خورده، به لطف همین دارایی عظیم به نخســتین خریدار 

کشتی لوکس با سوخت هیدروژن تبدیل شد.
این کشــتی که Aqua دارد توســط کمپانی Sinot تولید 
شده و نخستین مدلی است که با پیل سوختی هیدروژنی کار 
می کند .Aqua با 113 متر طول 5 عرشــه، امکانات رفاهی 

متعدد ازجمله باشــگاه و فضای کافی برای 14 مهمان و 31 
خدمه را در خود جای داده است.

 تمــام انرژی این غول دریایی توســط مخازنی از هیدروژن 
فوق سرد تأمین می شود که 2 موتور یک مگاواتی را به حرکت 

در می آورند.
مزیت اصلی Aqua حفاظت از محیط زیست است و طبیعتا 
افراد بســیار دیگری حاضرند کشــتی خود را کنار گذاشته و 
از یک مدل دوستدار محیط زیســت استفاده کنند اما چندنفر 
در دنیــا توانایی پرداخت 644 میلیون دالر را برای خرید این 

کشــتی لوکس دارند؟ برای درک بهتر این عدد کافی اســت 
بدانید میزان صادرات ســالیانه محصــوالت لبنی ایران 700 

میلیون دالر است.
Sinot برای سیســتم های گرمایش هم به جای ســوزاندن 
چوب یا زغال ســنگ از ژل آتش زا اســتفاده می کند. شاید 
Aqua با سرعت 17 گره دریایی )31/1 کیلومتر در ساعت( 
چندان سریع نباشد اما با یکبار سوخت گیری 6 هزار کیلومتر 
را می پیمایــد که به معنی طی کردن مســافت های بین قاره ای 

است.

کاشت  کمپین های   
درخت حســابی رونق 
از  همــه،  گرفته انــد. 
یوتیوبی  تولیدکنندگان 
گرفته تا مدیرعامل های 
قدرتمند،  شرکت های 
درختــان را به عنــوان 
راهــکاری برای مقابله 
تغییرات  بحــران  بــا 
اقلیمــی برگزیده انــد. 
امــا همین طــور کــه 
کمپیــن  بی شــمار 
می افتد،  به راه  مختلف 
ده ها دانشــمند هشدار 
می دهنــد که کاشــتن 
تمــام ایــن درخت ها 
از  بیش تــر  احتمــاال 
باشد،  ســودمند  اینکه 

آسیب  رسان است.
راهکاری  بــه  دیگران 

متفاوت اشاره می کنند که سابقه ای بهتر دارد 
و احتماال اســتحقاق حمایت بیش تری هم 
داشته باشد: توان بخشی به افرادی که همین 
حاال در جنگل ها زندگی و از آن ها محافظت 

می کنند.
درختان در مجمع اقتصاد جهانی امسال یک 
پیشرفت اساسی داشتند. این مجمع اعالم کرد 
در 10 ســال قصد دارد یک تریلیون درخت 
بکارد و جلــوی تغییرات اقلیمی بایســتد. 
اســامی بزرگی  هم از ایــن برنامه حمایت 
می کنند:  مارک بنیاف، مدیرعامل سیلزفورس 
مقداری نامشــخص از پول را برای کمک به 
پروژه واریز کرده و کمپانی اش هم به کاشت 
100 میلیون درخت متعهد شده. حتی دونالد 
ترامپ هم که در تالش های بین المللی برای 
مقابله با تغییرات اقلیمی ســنگ اندازی کرده 
می گویــد ایاالت متحــده در این کمپین که 

1t.org نام  دارد، مشارکت خواهد داشت.
اما ذهنیت پشــت این کمپیــن، تحقیقی که 
مدعی شــده یک تریلیــون درخت می تواند 
گازهای گلخانه ای را به شــکلی چشــم گیر 
کاهش دهد، بحث برانگیز اســت. فارســت 
فالیشــمن که تدابیــر منابع طبیعــی را در 
دانشــگاه مینســوتا درس می دهد و سال ها 
مشــغول تحقیق روی تأثیر کاشــت درخت 
در هنــد بــوده می گویــد: آن شــخص در 
سیلزفورس به جای اینکه بگوید "من پولم را 
صرف کاشت یک تریلیون درخت می کنم" 
بهتر اســت بگویــد: "من پولــم را صرف 
کمــک به بومی هایی می کنــم که در آمازون 
از سرزمین هایشــان دفاع می کنند". این تأثیر 

بسیار بزرگ تری خواهد داشت.
ترنــد کاشــت درخت در ســال 201۹ بود 
که حقیقتا پا گرفت، بــا مقاله ای در ژورنال 
ســاینس که سر و صدای بسیار کرد. در این 
مقاله آمده که کاشــت یک تریلیون درخت 
می توانــد بیش از یک ســوم تمــام گازهای 
گلخانه ای تولیدشــده توســط انســان را از 
زمان انقــالب صنعتی از بین ببــرد. پس از 
اینکه جمعیتی انبوه برای این راهکار ســاده 
برای مشکل تغییرات اقلیمی هیجان زده شد، 
گروهی متشــکل از 46 دانشــمند از جمله 
فالیشــمن، نقد خود را به این پژوهش وارد 

کردند.

ســرتیتر خبرگزاری های سراسر جهان اعالم 
می کردند کاشتن درخت بهترین راهکار برای 
مقابله با تغییرات اقلیمی اســت. این سخنان 
جوزف ولدمن اســت که در قالب یک بیانیه 
منتشر شــد. »حاال می دانیم که آن سرتیترها 
اشــتباه بودند«. ولدمن ایــن بحث را مطرح 
می کرد که کاشــت درختــان در جایی که به 
آن تعلق ندارند می تواند به اکوسیستم آسیب 
بزند، آتش ســوزی ها را بدتر کند و حتی به 

گرمایش جهانی دامن بزند.
در نقد او آمده بود مقدار کربنی که به ادعای آن 
تحقیق، با کاشــت یک تریلیون درخت از بین 
می رود تا 5 برابر بیشتر از رقم واقعی است. در 
این پژوهش تازه ضمنا آمده که کاشت درخت 
غیربومی در گرم دشت  ها و علفزارها می تواند 
بــرای گونه های جانوری محلی دردسرســاز 
باشد. کاشــت درخت در پستی و بلندی های 
برفی که زمانی نور خورشید را بازتاب می دادند 
هــم بدتر اســت و می تواند این نقــاط را به 
لکه های سیاهی تبدیل کند که حتی گرما را به 

خود جذب می کنند.
نویسندگان پژوهش موردنزاع در آزمایشگاه 
Crowther در زوریــخ، پای حرف خود 
ایســتادند: "ما هیچ راهــکار عملی دیگری 
برای مقابله با تغییرات اقلیمی نمی شناســیم 
کــه ازنظر جذب کربن و کّمی، تا این اندازه 

بزرگ باشد".
برای اینکه موضوع روشــن باشد، منتقدین 
کمپین همچنــان طرفدار درختان هســتند. 
آن ها کماکان باور دارند که جنگل ها نقشــی 
مهم در مقابله بــا بحران اقلیمی ایفا می کنند 
- منفی نگری آن هــا عمدتا متمایل به تالش 
برای کاشــت درخت در مناطقی اســت که 
ازپیش درخت نداشته یا به جای جنگل سازی 
و صرفا برای اینکه درختی کاشته شده باشد، 
انبوهــی از گونه های یکســان در یک نقطه 

کاشته شوند.
یک نگرانی بزرگ دیگر این است که فراخوان 
برای کاشــت یک تریلیون درخت می تواند 
حواس ها را از تالش های دیگر برای کاهش 
استفاده نکردن  مثل  اقلیمی،  تغییرات  سرعت 
از سوخت فسیلی یا جنگل زدایی پرت کند.

فالیشــمن می گوید که "»بــرای بازپروری 
یک جنگل نیازی به کاشــت درخت نیست. 

اگر به آن ها اجازه دهیم، خودشــان قادر به 
ترمیم خودشان هستند و ضمنا این جنگل ها 
درنهایت بســیار مؤثرتر از مقابله با تغییرات 
اقلیمی ازطریق کاشــت درخت هستند". او 
این بحث را پیش می کشــد کــه بهترین راه 
برای حصول اطمینان از وجود درختان کافی 
و مقابله با کربن دی اکسیدی که سیاره  خاکی 
را گرم می کند، دفاع از حقوق سیاسی افرادی 
اســت که زندگی متکی بر جنــگل دارند؛ 
مردمانی بومی که سرزمین هایشان دائما مورد 
دست ورزی صنایع و دولت ها قرار می گیرد.

تحقیقاتــی هم در دفاع از نظــر او صورت 
گرفته. پنل میان دولتی ملل متحد برای مقابله 
بــا تغییرات اقلیمــی )IPCC(، معتبرترین 
ســازمان جهان در زمینه علوم آب و هوایی، 
به این نتیجه رسیده که وقتی سرزمین جوامع 
محلی مورد دســت درازی قرار می گیرد، هم 

مردم و هم کره خاکی به خطر می افتند.
سازمان های نماینده جوامع محلی 42 کشور 
جهان که 76 درصد از جنگل های اســتوایی 
جهان را در بر می گیرنــد در بیانیه ای گفته: 
"ما به ســرزمین ها و جنگل هایمان -و تنوع 
زیستی موجود در آن ها- برای چندین نسل 
اهمیت داده ایم. با پشتیبانی صحیح، می توانیم 
همیــن کار را برای نســل های آتی نیز ادامه 

دهیم".
یک تحقیــق دیگر که به تازگــی در ژورنال 
PNAS منتشــر شــده نشــان می دهــد 
مؤثرترین راه بــرای حفاظت  از جنگل های 
بارانی آمازون، سپردن آن ها به دستان ساکنین 
محلی اســت. آمازون حاال دی اکسید کربنی 
بیشتر از آنچه جذب می کند، تولید می کند و 
بخش عمده این موضوع به استخراج معادن،  
چوب بری ، کشاورزی و آتش سوزی مربوط 

می شود.
در این تحقیق ضمنا نقاطی مشخص شده که 
بهترین مقابله با این اتفاقات در آن ها صورت 
گرفتــه و مناطــق تحت نظــارت محلی ها 
بیشترین نرخ موفقیت را داشته اند. بین سال 
2003 تا 2016، ســرزمین های تحت نظارت 
محلی هــا کمترین میــزان تولیــد کربن را 
داشــته اند چون جنگل ها دست نخورده باقی  
مانده انــد و در مناطق آســیب دیده مجددا 

ترمیم شده اند.

بــه گــزارش دیجیاتو، 
در این تحقیق هشــدار 
توانایی  که  شــده  داده 
مــردم محلــی در دفاع 
سرزمین هایشــان  از 
بیشــتر از هــر زمــان 
می شــود.  تهدید  دیگر 
بولســونارو،  ژائیــر 
در  برزیل  رئیس جمهور 
به ترغیب  محکوم  حالی 
نسل کشــی  به  مــردم 
شــده  بومی  قبیله های 
که به صــورت همزمان 
صنعتی  توسعه  مشغول 
و تجــاری در مناطــق 
باقی مانده آمازون است.

این  ارشــد  نویســنده 
تالشــی  اما  پژوهــش 
بــرای تخریــب وجهه 
در  درخــت  کاشــت 
برابــر حفاظت از جنگل ها ندارد. وین واکر، 
 Woods Hole تحقیقــات  مرکز  محقق 
می گوید »این طور نیســت که این 2 رویکرد 
در حال رقابت با یکدیگر باشــند«. حفاظت 
از جنگل هــای موجــود بایــد در اولویت 
باشد، و کاشــت دوباره درخت در مناطقی 
که درختان شــان را از دست داده اند می تواند 

گزینه مناسب بعدی باشد.
البته که هر تالشــی برای کاشــت درخت و 
مقابله با تغییرات اقلیمی، ویژگی های خاص 
خــود را دارد. محل کاشــت، گونه  در حال 
کاشــت و چگونگی دخالت مــردم در این 
پروســه، همگی  می تواند میزان موفقیت را 

تحت تأثیر قرار دهد.
در هند، گروه های پیشرو در حوزه حفاظت 
از محیط زیســت در مقابل برنامه کاشــت 2 
میلیارد درخت در حاشــیه رودخانه کاوری 
)که توسط بنیاد لئوناردو دی کاپریو حمایت 

می شد( ایستادگی کردند. 
آن ها در یک نامه سرگشاده مدعی شدند این 
کمپین کاشــت درخت موجب خشک شدن 
رودخانه و ازبین رفتــن گونه های جانوری 
خواهد شــد. عالوه بر این به گفته پراکاش 
کاشــوان، یک پروفســور علوم سیاسی در 
دانشــگاه کنتیکت، افرادی که زندگی شان به 
این رودخانه ها وابســته است نیز به مشکل 

خواهند خورد.
افراد پشت پروژه کاشت درخت در کاوری 
به این انتقادات پاسخ داده و می گویند »تمام 
این ها نظراتی بی اســاس هستند که مسائلی 
دروغین را بدون هیچ پشــتوانه حقیقی بیان 
می کننــد«. آن ها می گویند درختان با افزایش 
آب رودخانــه، درواقع موجــب احیای آن 
می شــوند. مدیر پروژه حتی صحبت از این 
می کند که با حمایت جهانی، می توان مقیاس 
پروژه را بــه 50 یا 60 میلیــارد درخت در 

سراسر هند رساند.
این موضوعی اســت که کاشــوان را نگران 
می کند. سر و صدای به راه افتاده با کمپین های 
بین المللی ممکن اســت به پروژه هایی که تا 
پیش از این کنار گذاشــته می شدند، پرستیژ 
ببخشــد. »این پروژه ها صرفــا به این خاطر 
احیا می شــوند کــه مجمع اقتصــاد جهانی 

درباره اش صحبت می کنند.

چرا کاشت یک تریلیون درخت
 برای مقابله با تغییرات اقلیمی ایده خوبی نیست؟

بهترین تصمیم هایی که در  20 تا 30 سالگی می توانید بگیرید.

ببینید در چه چیزی خوب هستیدبدانید که زمان کافی دارید

مجموعه ای از مهارت های مرتبط به هم را بسازیدبا افراد زیادی مالقات و شبکه سازی کنید

از منطقه امن خود خارج شویدسرگرمی ها و کارهای جدید امتحان کنید

پیشرفت های کوچک امام مداوم داشته باشیدصبور باشید و استرس نداشته باشید

عادت ها و روتین های خوب برای خود بسازیدتا جایی که می توانید یاد بگیرید

چگونه به یادگیری ادامه دهیم؟ 
حتی وقتی دیگر جوان نیستیم

 از مهارت هایی که دارید اســتفاده کنید 
و پلی بزنید تــا مهارت های جدیدی را یاد 

بگیرید.

 ببینید که در دوران کودکی در چه چیزی 
بدترین بودید. ممکن اســت االن آن چیز 

برایتان متفاوت به نظر بیاید.

یادگیــری در مــورد هــوش مصنوعی 
محدودیت های یادگیری انسان را به شما 

نشان می دهد.

 از اینکه نداستن و ناآگاهی خود را نسبت 
به چیزی نشان دهید اصال نترسید.

 اگر از یــک معلم بد رنــج برده اید، این 
قابلیت که معلم خودتان باشــید را کشف 

کنید

 یادگیــری زبان خارجی شــمارا به چالش 
می کشــد تا حقایق اصلی زندگی را دوباره 

یاد بگیرید.

 تماشــای یادگیری جوانان، شما را به یاد 
یادگیری دوباره می اندازد.

زندگی افراد مشهوری را مطالعه کنید که 
استعداد آشکاری برای آنچه انجام داده اند، 

نداشتند.

استفاده از نرم افزار جدید شمارا به چالش 
می کشد تا با رابط های کاربری مختلف کار 
کنید و عادت هایتان را دوباره شکل دهید.

 از ســبک های مختلف یادگیــری مانند: 
بصری، شــنیداری، خواندنی و نوشــتاری 

استفاده کنید.

 با افراد گوناگون به خصوص کســانی که 
معموال آن ها را درک نمی کنید، دوســت 

شوید.

 به خاطــر بیاورید که وقتی کودک بودید 
و  نقاشــی ها  )به  یــاد می گرفتید  چگونه 

نوشته های خود نگاه کنید(
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تضمین برگزاری انتخابات سالم
وزارت ورزش از هیچ گزینه ای 

در انتخابات فدراسیون حمایت نمی کند
 انتصاب نامزدها به وزارت خانــه و حمایت از آنها به هیچ عنوان 

صحت ندارد و این گمانه زنی بی اساس برخی افراد است. 
به گزارش مهر، سخنگوی وزارت ورزش و جوانان با اعالم این مطلب 
گفت: وزارت ورزش در انتخابات فدراســیون فوتبال از هیچ نامزدی 

حمایت نمی کند. 
مازیار ناظمــی ادامه داد: حضور افراد از تمایالت فکری و سیاســی 
مختلف در انتخابات فدراســیون فوتبال ایران نشــانه خوبی از نشاط 
و اعتماد به مجموعه مدیریتی ورزش کشور است و تضمین می کنیم 
انتخابات فدراســیون فوتبال در نهایت ســالمت و بی طرفی برگزار 

می شود. 
وی افزود: وزارت ورزش و جوانان در موضوع انتخابات فدراســیون 
فوتبال وظیفه نظارتی و رعایت قوانین عمومی کشور را بر عهده دارد 

و قطعا بی طرف هستیم. 

برنامه هفته نوزدهم لیگ دسته دوم

 برنامه هفته نوزدهم لیگ دسته دوم باشگاه های کشور فصل ۹8-۹۹ 
اعالم شد. 

هفته نوزدهم رقابت های دســته دوم کشور 27 بهمن ماه در شهرهای 
مختلف دنبال می شــود و نمایندگان اســتان به مصاف حریفان خود 
می رونــد.  در این هفته تیم روز یکشــنبه 27 بهمن پاس همدان در 
ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج میزبان شهرداری ماهشهر است 
و تیم شــهرداری همدان در ورزشگاه سردار جنگل رشت به میهمانی 

شهرداری فومن می رود. 
برنامه هفته نوزدهم یکشنبه 27 بهمن 98

اتحاد کامیاران.............................................................. استقالل مالثانی
.....................................................کاسپین قزوین اترک خراسان شمالی
.......................................................... شهرداری همدان  شهرداری فومن
خیبر خرم آباد................................................................. میالدمهر تهران
.................................................................... شهرداری آستارا امید گناوه

فوالدنوین اهواز........................................................... مس نوین کرمان 
شهرداری بندرعباس....................................................... مس شهربابک
............................................................. ملی حفاری اهواز شهرداری بم
................................................................... بعثت کرمانشاه شهدا بابلسر
................................................. ایرانجوان بوشهر نفت و گاز گچساران
چوکا تالش........................................................................ سردار بوکان 
پاس همدان.............................................................. شهرداری ماهشهر
................................................................ شهدا رزکان کرج نفت امیدیه

بمب خبری در ایتالیا
زوج مسی و رونالدو

 رویای تابستانی یوونتوس 
 باشگاه یوونتوس تابستان پیش رو برای جذب مسی تالش خواهد 

کرد. این انتقال 350 میلیون یورو هزینه خواهد داشت. 
به گزارش دلو اســپورت اینتر و یوونتــوس در رویای جذب لیونل 

مسی هستند. 
تنش گذشــته بین مســی و آبیدال موجب شد تا شــایعات جدایی 

فوق ستاره آرژانتینی از بارسا نیز قوت بگیرد. 
جدایی مســی از بارسا خیلی دشــوار است ولی در فوتبال غیرممکن 
وجود ندارد. تیم های یوونتوس و اینتر شــانس بیشتری برای جذب 

مسی خواهند داشت. 
هم تیمی شــدن مسی و رونالدو؟ این دو آنقدر بازیکنان خوبی هستند 
که در کنار هم نیز می توانند بازی کنند. به نظر می رسد رونالدو و مسی 

می توانند در یوونتوس هم تیمی شوند و به درخشش ادامه دهند. 
از نگاه توتواســپورت، هر کــدام از 2 تیم اینتر و یوونتوس اگر قصد 
جذب مســی را داشته باشند، با احتساب دســتمزد او و مدت زمان 
قــرارداد، رقمی نزدیک به 350 میلیون یورو باید هزینه کنند. مســی 
با توجــه به بندی که در قراردادش دارد، می تواند همین تابســتان از 
بارســا جدا شود و برای انتقال او نیاز به پرداخت هیچ مبلغی به بارسا 

نخواهد بود. 

اردوی کشتی بانوان استان در اسدآباد

 اردوی 2 روزه تیم  کشــتی  کالسیک بانوان استان با مشخص شدن 
نفرات اعزامی به مســابقات قهرمانی کشور به میزبانی اسدآباد به پایان 

رسید. 
تیم 4نفره کشتی کالسیک بانوان استان در روزهای 2۹ و 30 بهمن در 
مسابقات قهرمان کشوری به مصاف رقبای خود خواهند رفت. در این 
اردو در 50 کیلوگرم: هدیه حمیدوند، در 55 کیلوگرم: آیدا ربیعی، در 
60 کیلوگرم: لیال اســکندری، در 65 کیلوگــرم: رویا میرزایی و در75 

کیلوگرم: سمیرا صفری حضور داشتند. 
نایب رئیس بانوان هیأت کشتی استان درباره اردوی تیم کشتی کالسیک 
بانوان اســتان گفت: خوشبختانه اردوی خوب و پرباری را در اسدآباد 
پشت سرگذاشتیم و نفرات معرفی شده در وضعیت مطلوبی قرار دارند 
و قطعا وضعیت بانوان در آینده با نظمی که در پیش گرفته ایم بهتر هم 
خواهد شد، اولویت کشتی بانوان استان قطعا نظم کشتی گیران و مربیان 

شهرستان های استان است. 
زهرا کهزادی با ابراز رضایت از وضعیت مناســب اردویی در اسدآباد 
یادآور شــد: در این اردو هیأت کشتی اسدآباد به بهترین نحو ممکن 
بانــوان اســتان را همراهی و تأمین کردند، از زحمات هیأت کشــتی 

اسدآباد قدردانی می کنم. 

مسابقه پیاده روی و دو همگانی 
ویژه بانوان در مالیر 

 هیأت همگانی شهرستان مالیر در راستای اجرای طرح ملی ورزش 
فجر تا نوروز با برگزاری مسابقه پیاده روی و دو همگانی در سالن شهید 
بهشتی مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی این شهرستان دهه مبارک 

فجر را گرامی داشت. 
مســابقات ورزشی در 2 رشــته پیاده روی و دو همگانی ویژه بانوان به 
همت هیأت همگانی و همکاری مســئول امــور ورزش بانوان اداره 
ورزش و جوانان و مربی ارزنده این رشــته ورزشــی مریم رضایی به 
مناسبت گرامیداشت چهل ویکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی ایران در سالن شــهید بهشتی مجموعه ورزشی جهان پهلوان 

تختی شهرستان مالیر برگزار شد. 
بیش از 60 نفر از صبحگاهی کاران ایســتگاه های تختی، پارک بانوان و 
پارک ســیفیه در این مسابقه در رده سنی جوانان و بزرگساالن شرکت 

کردند و برای کسب مقام و رتبه برتر با هم به رقابت پرداختند.
در پایان فاطمه رضوانی، فائزه محبی و لیال سلیمی به ترتیب مقام های 

نخست تا سوم این مسابقه را از آن خود کردند. 
در پایان به نفرات برتر به رسم یاد بود و قدردانی حکم قهرمانی و کادو 

از سوی هیأت همگانی شهرستان مالیر اهداء شد.

نتایج مسابقات استانی پرورش اندام

 نتایج مسابقات انتخابی پرورش اندام استان برای اعزام به مسابقات 
کشوري برگزار ونتایج آن اعالم شد. 

نفرات برتر مســابقات اســتانی پرورش اندام اســتانی، برای اعزام به 
مســابقات کشوري در 5 گروه جوانان، بزرگساالن، پیشکسوتان، بادی 
کالســیک و فیزیک با حضور 152 ورزشکار از باشگاه های همدان و 
شهرستان های نهاوند، کبودراهنگ، رزن، تویسرکان، مالیر، اسدآباد و 
فامنین برگزار شد و در پایان در نتایج تیمی باشگاه های پیکره، حیدری 
و اطلس همدان هر 3 از همدان عناوین نخســت تا ســوم را به خود 
اختصاص دادند. در رده ســنی پیشکســوتان امید مکی، در رده سنی 

جوانان رضا کرمانی مصلح و سید امیرحسین ملیحی قهرمان شدند. 
در فیزیک نیز محمدمهدی نظری، محمد آدری و محمدرضا هاشــمی 

نفرات برتر شناخته شدند. 
 بادی کالسیک

امید مهدیانی گندم، ســعید برجیسیان و حمیدرضا کاووسی مقام های 
نخست تا سوم را کسب کردند. 

پرورش اندام امیرحســین شهابی، حمیدرضا کاوسی، مجتبی صالحی، 
حامد جامه بزرگ، امیر قانعی روشــن، حامد نامــور، آرش زرینی تبار، 

حامد ظاهری و
محمد کرمی در اوزان مختلف عناوین نخســت را به خود اختصاص 

دادند. 

 آغاز مسابقات فوتسال جام دهه فجر در بهار

 مســابقات فوتسال جام دهه فجر شهرستان بهار با حضور 12 تیم 
آغاز شد. 

این رقابت ها با 6 دیدار در ســالن مهرورزان بهار شروع شد و اواخر 
اسفندماه با معرفي تیم هاي برتر به پایان مي رسد. 

در نخســتین روز از ایــن مســابقات، شــهید نبی زاده حســام آباد و 
آموزش وپرورش به تســاوی 2 بر 2 رضایت دادند و پایگاه 4 مالک و 

پایگاه 3 یاسر به تساوی 5 بر 5 رسیدند. 
صنایع غذایی همدســت 2 بر صفر دانشگاه بهار را شکست داد، ستاد 
نماز جمعه 2 بر صفر از ســد شهید مفتح آبرومند گذشت، شهرداری 
مهاجــران و اتحاد به تســاوی 3 بر 3 رضایت دادنــد و ایمان 4 بر 3 

فروشگاه نود را از پیش رو برداشت. 

1

2

3

4

5

پیشخوان
ورزشکار مالیری در اردوی تیم ملی ووشو 

 ووشوکار جوان مالیری استان به اردوی تیم ملی ووشو دعوت شد. 
ایلیا محمودنژاد ورزشــکار جوان و خوش آتیه مالیری با کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور به عنوان 
تنها نماینده اســتان همدان به اردوی تیم ملی ووشو کشــور برای حضور در مسابقات جهانی 2020 جوانان 

مراکش دعوت شد. 
ایلیا محمودنژاد ورزشــکار جوان و خوش آتیه مالیری که در معیت تیم اســتان همدان به مسابقات قهرمانی 
ووشــو کشور انتخابی تیم ملی در اوایل بهمن ماه ســال جاری به میزبانی شهرستان سنندج اعزام شده بود 
توانست مقام سوم و مدال برنز این مسابقات را از آن خود کند از سوی فدراسیون ووشو کشور به عنوان تنها 

نماینده استان همدان به اردوی تیم ملی ووشو جمهوری اسالمی ایران دعوت شد. 
مسابقات جهانی ووشو جوانان جهان 23 تیر ماه سال ۹۹ به میزبانی مراکش برگزار می شود. 

درخشش تویسرکان در سپک تاکرا کشور
 تویسرکان در مسابقات قهرمانی کشور سپک تاکرا به نمایندگی از استان مقام سوم را کسب کرد. 

مسابقات قهرمانی کشور سپک تاکرا یادواره سردار شهید قاسم سلیمانی از 15تا18بهمن ماه جاری در سالن 6 
هزار نفری امام خمینی)ره( مجموعه ورزشی انقالب زنجان برگزار شد. 

مســابقات قهرمانی کشور زیر 18 سال سپک تاکرا پســران با حضور 11 تیم  از استان های مرکزی، همدان، 
گلستان، سمنان، کردستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی، قزوین، کرمانشاه، سیستان وبلوچستان و زنجان، برگزار 
شــد که در پایان تیم های مرکزی و زنجان به ترتیب قهرمان و نایب قهرمانی را از آن خود کردند و همدان و 

آذربایجان شرقی نیز به صورت مشترک سوم شدند. 
تیم ســپک تاکرا شهرستان تویسرکان که به نمایندگی از همدان در این مسابقات شرکت داشت موفق شد با 

پیروزی در مقابل تیم سیستان وبلوچستان قهرمان دوره پیش به مقام سوم این دوره از مسابقات دست یابد. 

وحدت مالیر قهرمان 
والیبال بانوان استان 

شد
 تیم والیبال بانوان باشــگاه وحدت 
چندجانبه  مســابقات  قهرمــان  مالیر 

والیبال بانوان باشگاههای استان شد.
تیم والیبال باشــگاه فرهنگی ورزشــی 
وحدت شهرســتان مالیر به مربیگری 
مســابقات چندجانبه  در  قمری  مهزاد 
اســتان  باشــگاه های  بانوان  والیبــال 
گرامیداشت دهه مبارک فجر و سپهبد 
ســلیمانی موفق به کسب مقام قهرمانی 

این دوره از مسابقات شدند. 
در مســابقات چندجانبه والیبال بانوان 
استان با حضور تیم های فامنین، مالیر، 
رزن، کبودراهنگ و بهار در محل سالن 
امام علی)ع( شهرســتان فامنین برگزار 

شد. 

جشن انقالب 
در زورخانه پوریای ولی

  با حضور ورزشــکاران استان و 
شهرســتان بهار و به مرشدی مهدی 
ولی  پوریــای  زورخانــه  یداللهــی 
پس از چند ماه تعمیرات بازگشــایی 
و جشــن انقالب در ایــن زورخانه 

شد.  برگزار 
در این مراســم سرپرســت ورزش و 
جوانــان بهــار، حاج عبــدا... کاظمی 
روشــن نائــب رئیس هیأت اســتان، 
لطف ا... خاکســاری دبیر هیأت استان 
و مخدور پیشکســوت کشتی استان و 
پدر شهید مصطفوی و جمع کثیری از 
باستانی حضور  ورزش  به  عالقه مندان 

داشتند. 

مسابقات والیبال بانوان 
جام فجر در همدان

 مسابقات والیبال بانوان جام فجر با 
برگزاری 24 بازی در گروه های یک و 

2 در همدان برگزار شد.
مســابقات والیبال بزرگســاالن بانوان 
گرامیداشــت دهه فجر یادبود شــهید 
ســلیمانی به مدت 3 روز در 2 ســالن 
شــهید مقصودی و فردوســی برگزار 
شــد که در گروه دســته یک تیم های 
هفت تیر، دوستان و تیم ناجا به ترتیب 
عناوین نخست تا سوم را کسب کردند. 
همچنین در دســته 2 این مسابقات تیم 
برنــا قهرمان شــد و تیم هــای کوثر و 

دادگستری نیز دوم و سوم شدند. 

قضاوت چگینی 
در زنجان

 تیم  داوری اســتان در مســابقات 
قهرمانــی نونهاالن کشــور در اســتان 

زنجان قضاوت می کنند. 
رقابت هــای فوتبال قهرمانــی نونهاالن 
کشور امروز در زنجان برگزار می شود. 
در این رقابت ها یک تیم داوری از استان 

همدان قضاوت خواهد کرد. 
ــن  ــراه محمدمتی ــی به هم ــان چگین ایم
ــدیان در  ــا اس ــی و محمدرض مصباح
ایــن رقابت هــا قضــاوت می کننــد. 
ایــن رقابت هــا امــروز در زنجــان 

می شــود.  برگــزار 

مسابقات چند جانبه 
والیبال فامنین

 مســابقات والیبال به مناســبت دهه 
مبارک فجر در راستای طرح ملی فجر 
تا نوروز به میزبانی فامنین برگزار شد. 
در راســتای طــرح ملــی فجــر تــا 
نــوروز بــه همــت هیــأت والیبــال 
ــال  ــن مســابقات والیب شهرســتان فامنی
بانــوان دررده ســنی آزاد به مناســبت 
ــام  ــالن ام ــر در س ــارک فج ــه مب ده
علــی)ع( بــا اســتقبال چشــمگیر و 
ــته  ــن رش ــه ای ــدان ب ــور عالقه من پرش

ــد.  ــاز ش ــی آغ ورزش
مســابقات  از  دوره  ایــن  در 
ــگ،  ــن، کبودراهن ــی از فامنی تیم های
شــرکت  بهــار  و  رزن  مالیــر، 
ــزار  ــروه برگ ــه در 2 گ ــتند ک داش
ــر،  ــای مالی ــان تیم ه ــد و در پای ش
ــه  ــه ترتیــب ب رزن و کبودراهنــگ ب
ــل  ــوم نای ــا س ــت ت ــای نخس مقام ه

شــدند. 

 ســوارکاران پــرش بــا اســب جامعه 
ســوارکاری همدان مرتفع ترین سکوها را در 
مسابقات پرش با اسب بین المللی CSI را به 

خود اختصاص دادند. 
در رقابت هــای بین المللی CSI که زیر نظر 
فدراســیون جهانی ســواکاری در مجموعه 
زیبای دشت بهشــت در 3 روز برگزار شد، 
سواکاران پرافتخار همدانی موفق شدند 3 مقام 
اولی، 2 نایب قهرمانی و یک چهارمی و یک 
ششمی را در کارنامه خود ثبت کنند و پرامتیاز 
ترین شــرکت کنندگان این رویداد بین المللی 

لقب گرفتند. در روز نخست مسابقات علیرضا 
بختیاری موفق شد در رده های C1 با ارتفاع 
125 و B بــا ارتفاع 140 ســکوی دوم را از 
آن خود کند، در روز دوم رقابت ها ســوارکار 
شایســته همدان علیرضا علیزاده مقام چهارم 
رده C1 بــا ارتفاع 125 را به خود اختصاص 
داد، در ادامــه رقابت ها ســوارکار پرافتخار 
همدان و مربــی تیم ملی جوانان کشــور در 
رقابت با قهرمان کشور مقام نخست رده فینال 

روز دوم با ارتفاع 140 را از آن خود کرد. 
آغاز روز سوم و پایانی رقابت های بین المللی 

CSI نوید افتخارآفرینی بلندپروازان همدانی 
را داشــت، در دور فینال رقابت نخســت با 
ارتفاع 130 علیرضا بختیاری مقام نخست را 
به خود اختصــاص داد و در ادامه رویداد و 
رقابت در ارتفاع 140 مجدد علیرضا بختیاری 
با پشت ســر قرار دادن تمامی رقبا به جایگاه 
نخســت تکیه زد تا 3 جایگاه طالیی در این 
دوره از رقابت ها را در کارنامه افتخارات خود 
ثبت کند. در این دوره از رقابت ها سید وحید 
 LEVEL برقعی هم به عنوان طراح مســیر

ONE فدراسیون جهانی حضور داشت. 

 هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا برای ایران 
با کسب 4 امتیاز از 4 دیدار به پایان رسید. 

هفته نخســت لیــگ قهرمانان آســیا برای 
نمایندگان ایرانی چندان درخشان نبود و تنها 

4 امتیاز از 4 دیدار در مجموع به دست آمد. 
*استقالل زورش به الشرطه نرسید

استقالل در نخســتین دیدار گروهی خود در 
اربیل به مصاف الشرطه عراق رفت و به رغم 
رسیدن به گل نخست نتوانست برنده از زمین 
مســابقه خارج شود. شاگردان فرهاد مجیدی 
پس از پیروزی با ارزش برابر الکویت و الریان 
در مرحله پلی آف، با امید بســیار برای کسب 
برد بــه عراق رفتند اما در نهایت این بازی را 
با نتیجه تســاوی 1-1 به پایــان بردند. هر 4 
تیم این گروه با امتیازی واحد هفته نخست را 
به اتمام رســاندند و در انتظار هفته های آینده 
هستند. استقالل بازی آینده خود را با االهلی 

عربستان انجام می دهد. 
گفتن  برای  حرفی  خودرو   شــهر 

نداشت!
شاگردان مجتبی سرآسیایی در نخستین تجربه 
آسیایی خود با قرعه ســختی رو به رو شدند. 
بازی با الهاللی که قهرمانی آســیا را به دست 
آورده و همیشه مدعی است. این تیم با 2 گل 
کاریلو و گومیس، ستاره هایی از پرو و فرانسه 

به پیروزی آســانی برابر نماینده ایران دست 
یافتند تا کماکان به پیروزی های آسیایی خود 
ادامه دهند. شهر خودرو با این باخت در رده 
آخر گــروه خود قرار گرفت و هفته آینده در 

ازبکستان به مصاف پاختاکور می رود. 
 ســیزده دقیقــه طوفانــی برای 

شکست پرسپولیس
پرسپولیس در نخســتین گام با رقیب جدی 
گــروه خود بازی کــرد. الدحیل که با جذب 
بازیکنــان همچون ماریــو مانژوکیچ به دنبال 
موفقیت های آســیایی است، در نخستین گام 
برابر نماینده ایران قرار گرفت و توانســت با 
2 گل مانژوکیچ و ادمیلســون در همان دقایق 
نخســت بازی کار را به ســود خود به پایان 

ببرد. سرخ ها ایران هفته آینده در امارات برابر 
شارجه قرار می گیرند. 

 سپاهان، قاطع ترین پیروز آسیا
سپاهان در بازگشت دوباره به آسیا برابر العین 
امارات قرار گرفت و توانست پیروزی قاطعی 
به دست آورد. این تیم با 4 گل محمد محبی، 
اســتنلی کی روش، ســروش رفیعی و محمد 
طیبــی به برد مهمی در خاک امارات دســت 
یافــت تا تنها نماینده پیــروز ایرانی در هفته 
نخست باشد. ســپاهان تا به اینجا قاطع ترین 
پیروزی لیگ قهرمانان را به دست آورده و در 
صــدر جدول گروه خود قرار گرفته اســت. 
ســپاهان هفته آینده در قطر برابر الســد قرار 

می گیرد. 

مسابقات فوتبال پیشکسوتان 
در شهرستان مالیر

 مسابقات فوتبال پیشکسوتان گرامیداشــت دهه مبارک فجر مزین به نام سردار سلیمانی و 
شهدای واالمقام ورزشکار در زمین چمن الهیه مالیر برگزار شد.

هیــأت فوتبال مالیر با همکاری اداره آموزش وپرورش و مدیریت ورزشــگاه الهیه و 
دانشگاه آزاد اســالمی این شهرستان، در اقدامی فرهنگی ورزشی مسابقات فوتبال رده 
ســنی پیشکســوتان در اواخر هفته سوم بهمن ماه ســالجاری به مناسبت گرامیداشت 
دهه مبارک فجر و چهلمین روز شــهادت ســردار ســلیمانی و یادوخاطره شــهدای 

واالمقام ورزشــکار و رفتگان یک قرن فوتبال این شهرســتان برگزار کرد. 
در این دوره از مسابقات 2 تیم منتخب پیشکسوتان شهرستان مالیر و تهران شرکت خوردند. 

مسابقات فوتسال 
جام فجر در صالح آباد 

 مسابقات جام فجر بخش صالح آباد با 
معرفی تیم های برتر به پایان رسید. 

در این دوره از رقابت ها که به مناســبت 
گرامیداشــت چهل ویکمیــن ســالگرد 
اســالمي  انقالب  شــکوهمند  پیروزي 
برگزار شــد، 12 تیم به مدت یک هفته 
در ســالن ورزشي شــهید جوادی با هم 

رقابت کردند.
در پایان این مسابقات، تیم هاي فوتسال 
آهــن آالت وحید و طالی ذوقی فضل با 
برتري برابر رقبــاي خود به دیدار نهایي 
راه یافتند کــه در نهایت تیم فوتســال 
آهن آالت وحید بــا نتیجه 3 بر یک تیم 
طالی ذوقی فضل را شکست داد و جام 
قهرماني این دوره از رقابت ها را به خود 
اختصاص داد و تیم هــای طالی ذوقی 
فضل و سنت سرای وحدت، دوم و سوم 
شدند.  جام اخالق این دوره از رقابت ها 
نیز به تیم شهدای آبرومند تعلق گرفت. 

همایش پیاده روی خانوادگی در فامنین
 هفتمین همایش پیاده روی خانوادگی در راســتای طرح ملی فجر تا 

نوروز همزمان با دهه مبارک فجر در فامنین برگزار شد. 
در راستای طرح ملی فجر تا نوروز به همت ستاد یادواری شهدای ماماهان 
و هیــأت ورزش های همگانی هفتمین همایش پیــاده روی خانودادگی 
همزمان با دهه مبارک فجر در فامنین برگزار شــد و شرکت کنندگان در 
این همایش یاد و خاطره بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران امام خمینی 

)ره( و شهدای 8 سال دفاع مقدس را گرامی داشتند. 
این همایش از مسجد اعظم ماماهان به سمت مزار شهدا برگزار شد و در 

پایان به قیدقرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد. 

قضاوت کیانی در جوانان کشور 

 تیم داوری اســتان رقابت های فوتبال دسته یک جوانان کشور را در 
کاشان قضاوت می کنند. 

مســابقات فوتبال لیگ دسته یک جوانان کشــور به صورت مجتمع در 
شهرستان کاشــان از توابع اصفهان برگزار می شــود. تیم داوری استان 
متشــکل از ســجاد کیانی، احمد رضایتی آشــنا و مجید حبیبی در این 

رقابت ها قضاوت خواهند کرد. 
این رقابت ها فردا در کاشان برگزار می شود.

کارنامه طالیی سوارکاری همدان 
در مسابقات بین المللی

سپاهان آبروی ایران در هفته نخست را خرید!
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باباطاهر

معرفی یک تست جدید تشخیص افتادگی 
غده اشکی توسط محققان ایرانی

 یک تســت جدید برای نخستین بار در دنیا توسط تیم تحقیقاتی 
مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران معرفی شد.

به گزارش ایسنا، یک تســت جدید برای نخستین بار در دنیا توسط 
تیم تحقیقاتی پروفسور کشکولی در مجله انجمن جراحان پالستیک 
چشــم آمریکا معرفی شد که این تست برای تشخیص افتادگی غده 
اشکی در افرادی اســت که با پف پلک برای بلفاروپالستی مراجعه 

می کنند.
در درصــدی از افرادی کــه برای جراحی زیبایی پــف پلک باال یا 
بلفاروپالستی مراجعه می کنند، افتادگی هم زمان غده اشکی نیز وجود 

دارد که باید ترمیم شود. 

سلول های بنیادی در خدمت درمان دیابت

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان درباره نقش سلول های بنیادی 
در درمان دیابت گفت: بیماری  دیابت چندوجهی اســت و در آینده 
می توان تصور کرد که درمان های چندوجهی هم برای آن ابداع شود 
تا بتوان جنبه هــای مختلف این بیماری را درمــان کرد. یکی از این 
جنبه ها در دیابت نوع یک که تخریب ســلولی در آن اتفاق می افتد، 

سلول درمانی است.
بــه گزارش مهر، یاســر تهمتنی با بیان این کــه دیابت یک بیماری 
چندوجهی است و هر چه بیشتر می گذرد  اظهار کرد: سلول درمانی 
یکی از این موارد است که در این زمینه پژوهشکده سلول های بنیادی 
رویان بیش از یک دهه اســت در حوزه تولید سلول های ترشح کننده 

انسولین از منبع سلول های بنیادی فعالیت می کند.

معمای ۱۲۰ ساله ایجاد پیوند کربن-کربن 
باالخره حل شد

 واکنشی که به ایجاد پیوندهای کربن-کربن منجر می شود، بیش از 
120 سال است که کشف شــده؛ اما تاکنون دانشمندان به چگونگی 

انجام آن شناخت پیدا نکرده بودند.
بــه گــزارش ایســنا، 120 ســال پیــش بــود کــه "واکنــش 
گرینیــارد")Grignard reaction( بــرای نخســتین بار اجازه 

شکل گیری مناسب پیوندهای کربن-کربن را داد.
وقتی صحبت از معادالت مربوط به ســاخت مولکول های جدید 
می شــود، هیچ کدام از واکنــش "گرینیارد" مهم تر یــا پیچیده تر 
نیســتند. این واکنش برای ســنتز پیوندهای کربن-کربن استفاده 

می شود.

ابداع روشی نوین برای تشخیص 
شایع ترین نوع سرطان پوست

 Edith Cowan("پژوهشــگران "دانشــگاه ادیــث کــوان 
University( اســترالیا با همکاری پژوهشگران دانشکده پزشکی 
"دانشــگاه هاروارد" در مطالعه اخیرشــان از روشــی جدید برای 
تشخیص و درمان تومور پوســتی "مالنوما")melanoma( خبر 
داده اند. به گزارش مدیکال اکســپرس، پژوهشگران گروه تحقیقاتی 
مالنومای دانشگاه ادیث کاوان با همکاری دانشکده پزشکی هاروارد 
و پزشــکان بیمارستان های غرب اســترالیا، تکنیک جدیدی را برای 
تشخیص ســلول های توموری در گردش)CTC( پیدا کرده اند که 
می تواند یک راه جدید برای تشخیص تومورهای سرطانی و توسعه 

روش های درمانی جدید باشد.

وقتی ناسا قورباغه ها را فضانورد کرد!

 ناســا در دهه 70 میالدی در اقدامی عجیب و برای مطالعه اثرات 
شرایط ریزگرانش روی موجودات، 2 قورباغه را به فضا فرستاد.

به گزارش ایســنا، در ۹ نوامبــر 1۹70 ناســا کاری را انجام داد که 
درگذشته هرگز انجام نشده بود.

 ناســا 2 قورباغه بزرگ را که کاماًل از سفر بی بازگشت خود به فضا 
بی خبر بودند، در یک ماهواره کوچک کنار هم نشــاند و روانه فضا 

کرد.
گروهی از محققان ناســا این 2 قورباغه را به همراه انواع حسگرهای 
فنی به فضا پرتاب کردند تا اثرات گرانش را بررسی کنند. قورباغه ها 
به مدت 6 روز در حالی که توســط دانشــمندان بر روی زمین پایش 

می شدند، در مدار زمین می چرخیدند.

خاطرات خرس گنده و روز ولنتاین
ابوعطا «

 ســاعت 7:30 غروب یک روز دلتنگ و ســرد اســت، خسته و 
کوفتــه، با بدبختی رفتم خونه لباس عوض کردم و تو ترافیک اومدم 
که این ابله رو ببینم، صندلی روبه رویم نشسته، شازده پسری که مثال 
قرار است مرد زندگیم شود، پشت پاهایم به خاطر کفش تنگ گزگز 
می کند، من نمی دونم کدوم آدم نادانی گفته دخترها عاشق خرس های 
گنده بی خاصیت هستند، گاهی مجبور می شوم صداهایی بین جیغ و 
خنــده درآورم که مثال چقدر از دیدن ایــن خرس گنده بی خاصیت 

عروسکی که برام خریده خوشحال شدم!
 اگــر ایــن صداهــا را درنیــاورم ممکــن اســت صــدای قــار و قــور 
ــم،  ــا نمان ــد روزگار ج ــه از م ــر اینک ــه خاط ــنود، ب ــکمم را بش ش
فقــط ســاالد ســفارش دادم و پســره بیشــعور مثــل خــرس کبــاب 
ــد  ــاعت کار مفی ــه 16 س ــی ک ــم آدم ــوی چش ــم جل ــورد اون خ
داشــته و ســرپا بــوده، خدایــا ســاعت چنــد اســت؟ یعنــی بــاز هــم 
ــردک کچــل  می خــواد از زندگــی در اســتانبول و ترانه هــای اون م
تعریــف کنــد؟ وای خــدا ســردرد گرفتــم، آســیب مغزیــم احتمــاال 
ــت،  ــدیدتر اس ــم ش ــد ه ــگاه عین االس ــربازان پای ــت س از وضعی
بیخــود و بی جهــت بــه رئیســم رو زدم و مرخصــی گرفتــم، حــاال 
ــای  ــس و اضافه کاری ه ــاب رئی ــتن جن ــت گذاش ــی من ــد کل بای
ــفید  ــم س ــره چش ــن دخت ــردا ای ــم، پس ف ــل کن ــی رو تحم احتمال
ــل بیشــتری داره میشــه  ــر و قمبی ــره و هــم ق کــه هــم ســنش کمت

ــه! ــم رو می زن ــر آب ــه و زی ــس مؤسس ــمی رئی نورچش
خدایا ساعت 8/5 شد، باید یه چیزی بگم که ببینم پس از چند سال از 
این پسره مرد زندگی درمیاد یا نه، کاش به مامانم نمی گفتم به داداش 
بگه خواستگاره، بلکه اینطوری یه کتکی از رفیقای داداشم می خورد 
حداقل دلم خنک می شــد، این پیزوری خواستگاری بیا نیست، زیر 
ابروشــو نگاه کن خدا به دور، این خودش احتماال منتظره یک منجی 
از راه برسه و دستشو بگیره ورداره ببره ترکیه، خدایا میگرنم برگشت، 

چقدر حرف بیخود می زنه، بذار یه چیزی بگم بلکه فرجی بشه... 
میگم کامی، دوســتم کاملیا رو که یادته؟ یه اســتاد دانشــگاه اومده 
خواستگاریش، بیا و ببین، عکس میذاره تو اینستاگرام زیر برج ایفل، 
نمی دونی چه عشــقوالنه ای در می کنن با هم، تازه لیسانس هم نداره 
اصال هم هیچ ســابقه کاری هم نداشت، فقط به نظرم با به کار بستن 
آموزه هــای کانال های »خانم قری« تونســت بــه زندگی رویایی که 

می خواست برسه. 
پســره ابلــه، خودشــو زده بــه اون راه، بــه تــو چــه کــه قبــال اســم 
کاملیــا چــی بــوده؟ بعــدم تــو از کجــا میدونــی ایــن عشــقوالنه های 
ــاچ  ــردی ق ــی م ــو خیل ــاره، ت ــاه بیشــتر دووم نمی ــا 6 م آبکــی 5ی
ــت  ــا مش ــواد ب ــم میخ ــی دل ــا خیل ــب، خدای ــو بچس ــن خودت زی
ــی  ــن ســیختر بشــه، یعن ــه موهــاش از ای ــش ک ــو صورت ــم ت بکوب
ــرای خانوم هــا اســتخدام  چــی کــه میگــه دیــوار و شــیپور فقــط ب
ــون  ــدم و ایش ــی رو ب ــرج زندگ ــن خ ــار داره م ــی انتظ دارن، یعن
ــور  ــون مان ــو خیاب ــره ت ــای قشــنگش راســت راســت ب ــا کالج ه ب
ــون  ــودم، هم ــوش داده ب ــاعره گ ــه نصیحــت اون ش ــده؟ کاش ب ب
ــده  ــچ پســری ن ــه دســت هی ــال خــودت را ب ــان م ــه میگــه »عن ک
کــه مــال خــود را پــس گرفتــن بدتــر از گدایی ســت« نمــی دونــم 
ــه  ــوده ک ــرد ب ــی م ــوده خیل ــی ب ــر ک ــظ؟ ه ــا حاف ــود ی ســعدی ب
ــت  ــه روده راس ــه ی ــی ک ــن کام ــل ای ــه مث ــت زده، ن ــرف راس ح
نــداره، آخــه چــرا پــول 3 ســال خرحمالــی رو دادم بــه ایــن پســره 
ــه.  ــرم داره می ترک ــا س ــدازه، خدای ــبی راه بن ــال کار و کاس ــه مث ک
ســاعت ۹:30 شــد، دیگه باید بگم دیرم شده، حاال با مامانم چه کار 
کنم؟ حتما تا از در وارد بشــم »می گه چی شد؟ ولنتایم خوش یُمن 
بود؟ ازت خواســتگاری کرد؟ کی می رین ســر زندگی؟ دختر دیگه 
داره دیر می شــه! گلی که پژمرده بشه دیگه هیچکی بوش نمی کنه؟! 
تــازه برای بچه آوردن هم دیر می شــه«، وای خدا، وای ســرم! این 
نمی خواد تعریف کردن از کنســرتی که رفته رو تموم کنه، به تو چه 
ربطــی داره که من به چه رنگی عالقه دارم، اصال من از هر چی گل 
و رنگه بدم میاد، هر خری هم بخواد منو بو کنه چنان خاری بکنم تو 

چشمش که از 8 جاش بزنه بیرون. 
ای داد، چــه وقت بارونه؟ خدایا نه! باز داره از خاطرات ســربازی 
می گــه؟! هر کــی ندونه فکر میکنــه فرمانده عملیــات برون مرزی 
کماندوهای ویژه بوده این چند ماه خدمت وسط شهر و ظهر برگشتن 

ورِ دل مامی که این همه حرف بیخود نداره. 
ســاعت 10 شــد آخــه، نکنــه ایــن دفعــه هــم بگــه کیــف پولمــو 
جــا گذاشــتم، بــه خــدا موچینــو فــرو می کنــم تــو گوشــش، ُمــردم 
ــس  ــم از ب ــدر تنگــه، دل درد گرفت ــا چق ــن کفش ه از گشــنگی، ای
ــه گل،  ــت ب ــن، لعن ــه ولنتای ــت ب ــو، لعن ــردم ت ــرو ک شــکمم رو ف
لعنــت بــه کنســرت، لعنــت بــه رژیــم الغــری، االن بایــد 20 هــزار 
ــت  ــن خــرس بی خاصی ــه ای ــدم تاکســی دربســت ک ــن هــم ب توم
عروســکی رو خرکــش کنــم تــا خونــه، کاش وســط راه بندازمــش 

دور، هــر دو تــا خــرس گنــده زندگیــم رو. 

■ دوبيتی باباطاهر 
هر آنكس با تو قربش بيشتر بی                                     دلش از درد هجران ريشتر بی
بجانم صد هزاران نيشتر بی اگر يكبار چشمانت بوينم  

■ حديث:
امام صادق)ع(:

ربا خوار از دنيا نرود، تا آن كه شيطان ديوانه اش كند..

]بحاراالنوار، ج 103، ص 120، ح 30[
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مريم مقدم  «

بین المللی گردشگری  نمایشــگاه  »سیزدهمین   
و سی وســومین نمایشــگاه ملی صنایع دســتی از 
بیست وســوم تــا بیست وششــم بهمــن در حال 
برگزاری است، این نمایشــگاه بزرگ ترین رویداد 
بین المللی گردشگری کشور و همدان با توانمندی 
حائز اهمیتی در این رویداد حاضر اســت. در این 
رویداد برنامه های متنوعی اجرا می شود و مردم در 
این نمایشــگاه می توانند همدان را به عنوان مقصد 

سفر خود برای نوروز انتخاب کنند.«
مدیرکل میراث فرهنگی در این زمینه به همدان پیام 
گفــت: »خیلی عجیــب و غیرقابل باور بــود، بنابر 
کنوانســیون جهانی، مراکز فرهنگی در زمان جنگ 

هم باید مورد حمایــت و حفاظت قرار بگیرند، و 
تمام جهان نســبت به این موضوع واکنش نشــان 
دادند و این بیانگر آن اســت کــه میراث فرهنگی 
چقدر مهم بوده و نشــان دهنده هویت یک کشور 

است.«
 هر توریست خارجی
 1400 دالر درآمد دارد

وی تصریح کــرد: »همدان ظرفیت خوبی در همه 
بخش ها دارد، اما بخشــی که به طور جدی دنبال 
آن هســتیم و جزو ظرفیت ذاتی استان محسوب 
می شــود، حوزه گردشــگری اســت زیــرا همه 
مؤلفه های جذب گردشــگر را در اســتان داریم. 
هر توریســت خارجی هــزار و 400 دالر درآمد 

دارد. ســهم این صنعت در تولیــد ناخالص ملی 
11/7 میلیارد دالر براســاس آمار سازمان جهانی 
جهان گردی اســت، همچنین این آمــار در بانک 

مرکزی هم ثبت شده است.«
 صنعت گردشگری 

سرعت اشتغال زایی باالیی دارد
علی مالمیر تصریح کرد: »حجم سرمایه گذاری در 
این بخش اندک است زیرا به سرعت اشتغال ایجاد 
می کنــد و توزیع عادالنه ثروت نیز انجام می دهد، 
بــه این دلیل اســت تمام کشــورها از این بخش 
به عنوان میان بر در اقتصادشــان اســتفاده می کنند 
و مــردم می توانند اثرات آن را در سفره هایشــان 

ببینند.« 

 هتل ها و مراکز اقامتی 
در ایام نوروز افزایش قیمت نخواهد داشت

مالمیر افزود: »ستاد سفرهای نوروزی 18 عضو دارد 
و بیش از یک ماه از تشــکیل آن می گذرد. جلســات 
فشرده ای نیز در این زمینه برگزار شده است، به ویژه 
امســال تمام تالش خود را می کنیم ایام خوبی برای 
مردم رقم بزنیم تا مشکلی نداشته باشند. بخش های 
مختلــف قول دادند که همراهی خوبی در این زمینه 
داشته باشند تا افزایش بی رویه قیمت نداشته باشیم.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
تأکید کــرد: »کنترل قیمت در ایام نوروز ســال ۹۹ 
خواهیم داشت و تمام تالشمان را می کنیم تا خدمات 

با کیفیت باال به مردم ارائه شود.«

وی افزود:  »در تمام نقاط کشور فضای اقامتی وجود 
دارد به طوری که در دوردســت ترین نقاط کشــور 
حداقل یک فضای بوم گــردی داریم همچنین برای 
نقاط محروم مانند غرب کشــور برنامه های ویژه ای 
اجرا کردیم تا آمارهای گردشــگری آن ها باال برود، 
تمــام تالش مــان را می کنیم تا توزیــع یکنواخت 

گردشگری داشته باشیم.«
مالمیر تصریح کرد: »از مردم دعوت می کنم یک نقطه 
را تنها برای سفر و مقصد گردشگری انتخاب نکنند، 
پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین ازجمله استان های 
شــاخص و گردشگرپذیر است، از مردم تقاضا دارم 
تا با ســفر به همدان تاریخ باشکوه ایران را نظاره گر 

باشند. 

 »تمام دفاتر اطالع رســانی گردشگری ایران در 
خارج از کشور تعطیل شده اند و دیگر نباید با تابلوی 

نماینده ایران در خارج از کشور فعالیت کنند.«
این اخطار عبادرضا اســالمی ـ مدیر گردشگری و 
صنایع دســتی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ـ به 
اشخاصی است که با عنوان نماینده دفتر اطالع رسانی 
گردشگری ایران، 4 سال گذشته در خارج از کشور 
با مجوز سازمان وقت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری فعالیت می کردند اما از ابتدای امسال، 
مجوزشان دیگر تمدید نشــده و فعالیت شان با این 

عنوان، متوقف شده است.
ایران از سال 13۹4 تا ابتدای امسال )طبق اطالعات 
منتشرشــده در وب ســایت کانــون جهانگردی و 
اتومبیلرانی( در کشــورهای ژاپن )توکیو(، اســپانیا 
)مادریــد(، ایتالیا )میالن(، چین )شــانگهای(، چین 
)گوانجــو(، چیــن )پکــن(، چین )هنــگ کنگ(، 
آذربایجــان )باکو(، عراق )ســلیمانیه(، کره جنوبی 
)ســئول(، هلند )الهــه(، عمان )مســقط(، آلمان 
)برلین(، آلمان )مونیخ(، فرانسه )پاریس( و انگلستان 
)بیرمنگهام( نمایندگی اطالع رســانی گردشــگری 
داشــت. مجوز و گواهی نامه این دفاتر که از سوی 
ســازمان وقت میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری صادر شــده بود تا 30 فروردین ماه سال 
13۹8 معتبر بود. ابتدای امسال معاون گردشگری با 
اعالم نارضایتی نسبت به عملکرد این دفاتر، احکام 
آن ها را دیگــر تمدید نکرد. از بین این نمایندگی ها 
فقط مجوز دفتر اطالع رســانی گردشگری ایران در 
شهر پکن چین تا 23 دی ماه سال 13۹8 اعتبار داشت 

که اینک مجوز آن منقضی شده است.
با این حساب، ایران فعال با عنوان »دفتر اطالع رسانی 
گردشــگری« نماینده ای در خارج از کشــور ندارد. 
هرچنــد ممکن اســت وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی، بهره گیری از ظرفیت 
ســفارتخانه ها و رایزنی های فرهنگــی در خارج از 

کشــور را در توجیه خالء اطالع رسانی و تبلیغات 
گردشگری مطرح کند اما واضح است که مأموریت 
این نمایندگی ها متفاوت از نیاز گردشگری تعریف 
شده است و دستورعمل خاصی برای نمایندگی های 
سیاســی و فرهنگی ایــران در خارج از کشــور با 
موضوع گردشــگری به صورت رسمی و مأموریتی 

تحت یک حکم، مشخص نشده است.
با این همه، عبادرضا اسالمی نیز پروژه نمایندگی های 
اطالع رســانی گردشــگری در خارج از کشــور را 
متوقف شــده و یا منتفی ندانســت و در گفت وگو 
بــا ایســنا، اظهار کــرد: وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی تصمیم بر بازنگری و 
اصالح شیوه نامه دفاتر اطالع رسانی گردشگری دارد. 
وی توضیح داد: از نظر وزارتخانه تکلیف روشــن 
است، قرار شد شــیوه نامه اصالح شود و مجددا در 
دستور کار قرار گیرد. عالوه بر این کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی بنا بر اساسنامه اش در این حوزه وظایف 
مشخص شــده ای دارد؛ هم می تواند به نمایندگی ها 
مجوز بدهد و هم می توانــد آن را فاقد اعتبار کند. 
این یکی از بندهای صریح اساسنامه کانون است. ما 
2 مدل در ارتباط با دفاتر اطالع رســانی گردشگری 
پیش بینی کرده ایم که تــا چند ماه آینده هیأت مدیره 

کانون درباره آن تصمیم می گیرد.

مدیرگردشگری و صنایع دســتی کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانــی ادامه داد: به نظر می رســد وزارتخانه 
به راه اندازی دوباره دفاتر اطالع رســانی گردشگری 
با شکل جدید اعتقاد دارد و فکر می کنم آن ها دوباره 
راه اندازی شوند. اصالحات جدی تری اتفاق خواهد 
اطالع رسانی  پیشــین موضوع  نمایندگی های  افتاد. 
گردشــگری را پیگیری می کردند درحالی که درباره 
تأمین منابع اعتباری و درآمدی آن ها پیش بینی نشده 
بود و وظایفشــان هم با جزئیات و دقیق مشــخص 
نبــود، اما در بازنگری و اصالحات اساســنامه، این 

پیش بینی ها لحاظ می شود.
اســالمی در پاســخ به این ســؤال که آیا وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کانون 
جهانگــردی و اتومبیلرانی به طور مــوازی درحال 
اصالح و بازنگری اساســنامه دفاتر اطالع رســانی 
گردشــگری هســتند، گفت: دبیرخانه ی این دفاتر 
اطالع رســانی در کانون بوده و براســاس تجربه ای 
که دارد، به وزارتخانه پیشــنهادهایی می دهد. ما این 
دبیرخانه را تحویل می دهیم تا اصالحاتشان را اعمال 

کنند.
وی ادامه داد: پیشنهاد و ایده جدی کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی برای اصالح جریان پیشین، راه اندازی 
»افیس توریســم« است تا عملکرد فعال تری در این 

حوزه داشته باشند و منابع هزینه ای و درآمدی آن ها 
نیز مشخص باشد.

اسالمی در پاسخ به این پرسش که با توجه به پایان 
اعتبار مجوزهای دفاتر اطالع رســانی گردشگری در 
خارج از کشــور، آیا نظارتی می شود که آن ها با این 
عنوان فعالیتی نداشته باشــند، زیرا بررسی ها نشان 
می دهــد برخی از این نمایندگی هــا کماکان با این 
عنــوان و زیر تابلوی ایران به فعالیت پیشــین خود 
ادامه می دهد و به عنوان ســفیر گردشــگری ایران 
شناخته می شــوند، گفت: ما به همه سفارتخانه ها و 
نمایندگی ها که ازپیش از این عناوین بهره می بردند 
نامه زده ایم که فعال حق استفاده از این آرم و لوگو را 
ندارند تا دستورالعمل جدید ابالغ شود. فکر نمی کنم 
موردی باشد که تخلف کند. البته فرصت می خواهیم 
که این مســأله را بیشتر بررســی کنیم. هرچند در 
بررسی های اولیه نیز مشاهده کردیم که این عنوان در 
برخی سایت ها هنوز وجود دارد، تذکر هم داده شده 

است و دوباره به آن ها اعالم می شود.
به گــزارش ایســنا، نمایندگی های اطالع رســانی 
گردشــگری ایران با هدف اطالع رسانی، تبلیغات، 
بازاریابی و جذب ســرمایه گذار از ســال 13۹4 در 
خــارج از ایــران فعالیت خود را آغــاز کردند. در 
آن ســال ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری با هماهنگــی و همــکاری کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی به ۹ ایرانی مقیم خارج از 
کشور مجوز داد تا در اسپانیا، ایتالیا، ژاپن، سوئیس، 
ســنگاپور، چین، مالزی و عمان دفتر اطالع رسانی 

گردشگری راه اندازی کنند.
با وجود این پس از یک ســال، بدون هیچ توضیحی 
نماینــدگان اطالع رســانی گردشــگری ایــران در 
کشورهای ســوئیس، مالزی، سنگاپور و ایتالیا خلع 

مسئولیت شدند.
شرایط احراز هویت این نمایندگی ها از سوی کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی این گونه اعالم شــده بود: 

»احراز صالحیت های عمومی الزم و اســتعالم عدم 
سوءپیشــینه از مراجع ذی صالح، اقامت در کشور 
هدف، دارا بودن یا ثبت شرکت، مؤسسه یا نمایندگی 
با مجوز رســمی فعالیت در حوزه گردشــگری از 
مراجع رسمی کشور هدف، برخورداری از توانایی 
مکالمه و مکاتبه به زبان فارسی یا زبان کشور هدف 
و یا در اســتخدام داشــتن فردی مسلط به مکالمه، 
مکاتبه و مذاکره به زبان فارســی در محل نمایندگی 
و سابقه حداقل 5 ســال تجربه و فعالیت در حوزه 

گردشگری کشور هدف.«
بودجه و منابع مالی حمایتی از دفاتر اطالع رســانی 
گردشــگری در خارج از کشور مشــخص نبود و 
به طــور معمول ایــن نمایندگی ها با ســرمایه های 
شخصی وارد عمل شدند. بیشتر آن ها افرادی بودند 
که در کشور هدف فعالیت های گردشگری داشتند، 
در نتیجــه اعتبار دولت ایران بــه فعالیت های آن ها، 
ســطحی کالن و وجهه ای رسمی می بخشید. برخی 
از این دفاتر در مقطعی حتی خود را سفیر و نماینده 

گردشگری ایران معرفی می کردند.
دفاتر اطالع رسانی گردشــگری، ایده ای بود که در 
دوره ی ریاست اســفندیار رحیم مشایی در سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و زمانی 
که محمدشــریف ملک زاده معاون گردشگری بود، 
مطرح شد. ایدئولوژی اولیه  ملک زاده راه اندازی این 
دفاتر در 20 کشــور بود. او در مقطعی از راه اندازی 
این نمایندگی ها در کشورهای عمان، کویت، سوئد، 
ایتالیا، لیبی و ترکیه خبر داد. ابهام هایی درباره فعالیت 
نمایندگی های آن دوره مطرح بود،  اما هرگز به آن ها 
پاسخی داده نشد. در دوره جدید با گذشت 4 سال 
از عمر دفاتر اطالع رسانی گردشگری، سازمان وقت 
میراث فرهنگی و گردشــگری بدون ارائه گزارشی 
عمومی از عملکرد و فعالیت  این نمایندگی ها، صرفا 
با بیان نارضایتی کلی، توقــف فعالیت این دفاتر را 

اعالم کرد.

مدیر گردشگری و صنایع دستی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی:

ایران در هیچ کشوری »دفتر اطالع رسانی گردشگری« ندارد

برنامه های متنوع 
در بزرگ ترین رویداد گردشگری کشور 

دعوت ایران 
برای سفر به همدان 


