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پيگيرى انتخابى آگاهانه در 
همدان پيام

 1- مشاركت در انتخابات هدفى است 
كه برگزاركنندگان انتخابات همواره در پى 
افزايش آن و دســتيابى به ركوردى جديد 
در اين زمينه هستند.البته بايد توجه داشت 
مشاركتى از ارزش باالترى برخوردار است.

آگهى مجمع عمومى عادى ساليانه و فوق العاده 
انجمن صنفى كارفرمايى پيمانكاران عمرانى استان همدان 

هيأت مديره انجمن صنفى كارفرمايى پيمانكاران عمرانى استان همدان

اين  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  مى رساند،  همدان  استان  عمرانى  پيمانكاران  كارفرمايى  صنفى  انجمن  محترم  اعضا  كليه  استحضار  به 
انجمن صبح روز چهارشنبه مورخ 98/12/7 از ساعت 9 الى 14 در محل هتل كتيبه (واقع در بلوار ارم) منعقد مى باشد، همچنين پس از 
مجمع مذكور مقرر است مجمع عمومى فوق العاده با دستور كار ذيل تشكيل گردد لذا از كليه اعضا محترم دعوت به عمل مى آيد در مجمع 

فوق حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه 

* ارائه گزارش عملكرد هيأت مديره در سال 98
* ارائه گزارش مالى سال 98

* بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى سال 99
* برگزارى انتخابات بازرسان 

* ساير موارد 

دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده: 
* تصميم گيرى در خصوص اصالح ماده 2 و ماده 9 اساسنامه 

* صرف ناهار 
به  عالقمند  اساسنامه،  شرايط  و  ضوابط  اساس  بر  كه  محترمى  اعضا  كليه 
پايان  تا  حداكثر  مى توانند  هستند،  انجمن  بازرسان  انتخابات  براى  كانديداتورى 
وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 98/12/1 تقاضاى كتبى خود را به همراه تسويه 

حساب مالى به دبيرخانه انجمن ايفاد فرمايند.

همدانى ها در كدام 
كميسيون و فراكسيون 

عضو بودند؟
نمايندگان 

خارج از گود 
گردشگرى

■گردشگرى برچسب 
دلچسب  براى شعار 

انتخاباتى

 نمايشــگاه عكس گروهــى با عنوان 
«حماســه حضور» در گالرى استاد زنگنه 

شهر همدان گشايش يافت.
نمايشــگاه «حماســه حضور» به همت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان و 
با همكارى انجمن سينماى جوانان استان 
همدان در نگارخانه استاد زنگنه واقع در 
مجتمع فرهنگى سينمايى شهيد آوينى برپا 

شد.
آرمــان رهيــده، جــواد وفايى، ســعيد 
كرمى، هانيه ســهرابى، زينب ســعيدى، 
مســعود بيات، راحيل موفق، على بيات، 
اميرحســين تركمن، متين باب الحوائجى، 
ديانا حيدرى، طيبه يوسفى مظاهر، مهديه 
محمدى، رضا طهماسبى، مهرزاد اشرفى، 
غزاله گلمحمــدى، على نجفى فر، محدثه 
محدثه  خدابنده لــو،  صــدف  حجاريان، 

قنبريان، اميرحسين آژده، ركسانا حسينى، 
صبــا بيات و نرگس اخــوان، هنرمندانى 
هســتند كه در اين نمايشگاه آثار خود را 

به نمايش گذاشته اند.
اين نمايشــگاه تا 22 بهمن ماه از ساعت 
10 تــا 13 و 16 تا 19 پذيــراى بازديد 

عالقمندان است.
بر   «افسانه بايبرى» در همدان 

روى صحنه مى رود
نمايش «افســانه بايبــرى» كارى از گروه 
نمايشى «فرياد» در همدان بر روى صحنه 

مى رود

«افســانه بايبرى» به نويســندگى محمد 
موســوى پاك نهاد و بــا كارگردانى رضا 
روان از 12 تا 25 بهمن در ســالن اصلى 

مجموعه تئاتر شهر همدان اجرا مى شود.
شــهرام صمدى نيا، على موسوى، عاطفه 
الماسى، مريم شهدوست، مرضيه آذر، آريا 
صمدى نيا، باران پيســوده، مينا افشارى، 
صفورا شــعبانلو، ســونا شــعبانلو، الناز 
فرهمند راد، فاطمه جامــه بزرگ و دلبر 
زارعى بازيگران و وحيد عبدالهى و نگار 
جوكار بازيگــران چوپ پاى اين نمايش 

هستند.
سودابه طاهرى گرافيست و مهدى فتحى 
به عنوان آهنگســاز در كنار گروه حضور 
دارند و عروســك هاى نمايش توســط 
مهدى بيات و آتنا زاهديان ســاخته شده 

است.

به مناسبت دهه فجر صورت گرفت
برپايى نمايشگاه عكس گروهى با عنوان «حماسه حضور» در همدان

«هفتادودومين غواص» 
تازه ترين كتاب حميد 

حسام در همدان رونمايى 
مى شود

 تازه تريــن اثر حميد حســام به نام 
"هفتادودوميــن غــواص" بــا حضور 
مســئوالن و اقشــار مختلــف مــردم 
به مناسبت ايام ا... دهه فجر در تاالر فجر 

همدان رونمايى مى شود.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از همدان، 
به مناسبت ايام ا... دهه فجر تازه ترين اثر 
ستاره بخت و اقبال همدان حميد حسام 
به نام هفتاد ودومين غواص باحضور مردم 

و مســئوالن عرصه فرهنــگ در همدان 
رونمايى مى شود.

 اين اثر روايتگر خاطرات"كريم مطهرى" 
جانبــاز دوران دفاع مقــدس و فرمانده 
گــردان غواصى جعفر طيار لشــكر 32 
انصارالحسين(ع) همدان است كه شب 
عمليات با ديگر غواصان همدانى دل به 
اروند ســپردند تا حماسه اى ماندگار در 
"كربــالى4" رقم بزنند. وى و محســن 
جامه بزرگ معاون گردان غواصى جعفر 
طيار در اين عمليات به شــدت مجروح 
شده اند و از معدود بازماندگان اين واقعه 

به شمار مى آيند.
حميد حسام نويســنده تواناى همدانى 

شــهيد  جانباز  خاطرات  روايت  پس از 
مهتاب  در"وقتــى  خوش لفــظ  علــى 
خاطرات"پروانه  بيــان  و  شــد"  گــم 
حاج  سرلشكر  همســر  چراغ نوروزى" 
شهداى  قافله ســاالر  همدانى  حســين 
مدافــع حــرم در كتــاب "خداحافظ 
ســاالر"، اين بار قلــم جادويى خود را 
به چرخــش درآورده تا قــدم به قدم با 
گمنامى  غبار  مطهرى  كريم  روايت هاى 
را از چهره كربــالى4 بزدايد؛ كرباليى 
كــه شــهدايش،كربالى بزرگترى به نام 
"كربــالى5"را در دوران دفــاع مقدس 

رقم زدند. 
33 ســال پيــش در شــامگاه 4 دى ماه 

ســال 1365 دالورمردان خطه مردخيز 
دارالمجاهديــن همــدان به همراه ديگر 
رزمندگان دل بــه درياى پرتالطم اروند 
زدند تــا بار ديگــر با حماســه آفرينى 
ضربه اى ســنگين و مهلك را بر دشمن 

وارد كنند.
اگرچه آن شب زمستانى زمزمه هايى مبنى 
بر لو رفتن عمليات به گوش مى رسيد اما 
ازآنجايى كــه قرار بود ايــن عمليات در 
ساعت 22:30 شامگاه سوم دى ماه سال 
65 آغاز شود غواصان همدانى به همراه 
ديگــر رزمندگان خط شــكن وارد آب 
شدند و به طرف مواضع دشمن در جزيره 

ام الرصاص حركت كردند.

هشدار مسئوالن  به رعايت اصول بهداشتى

سايه «كرونا» در همدان

جشنواره فليم فجر 
از امروز در همدان

■ كار دشوار كارگردان همدانى در رقابت با مدعيان سيمرغ
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پيگيرى انتخابى آگاهانه در همدان پيام
 1- مشاركت در انتخابات هدفى است كه برگزاركنندگان انتخابات 
همواره در پى افزايش آن و دســتيابى به ركوردى جديد در اين زمينه 

هستند.
البته بايد توجه داشــت مشــاركتى از ارزش باالترى برخوردار است 
كه منفعالنه و واكنشــى نباشد بلكه مشــاركتى فعاالنه و آگاهانه و با 
اطالعات و بررســى كامل و انتخابى هدفمند براى تسريع در توسعه 

استان و تعالى جامعه انجام شود.
2- انتخاب آگاهانه نيازمند اطالعات و رســيدن به معرفت و شناخت 

كامل از داوطلبان حاضر در ميدان است.
اين اتفاق اســت كه مشاركت را تبديل به مشاركتى فعاالنه و آگاهانه 

مى كند تا نتيجه آن انتخابى بدون افسوس در آينده باشد.
3- نظام انتخاباتى ايران رســانه هاى دولتى، حاكميتى و برخوردار از 
بودجه عمومى را از ورود به انتخابات منع كرده است تا بتواند شرايط 
انتخاباتى عادالنه و رقابتى در تبليغات و معرفى را براى همه داوطلبان 

فراهم كند.
در اين شــرايط و در نبود صدا و ســيما و رسانه هاى با بودجه دولتى 
و عمومى، نقش رســانه هاى مستقل پررنگ شده و مسئوليت آنها در 
ســوق دادن جامعه به سمت مشاركت فعاالنه و انتخابى آگاهانه بيشتر 

از هميشه است.
4- نگاهــى به عملكــرد انتخاباتــى روزنامه همدان پيــام در آغاز 
شانزدهمين سال فعاليت حكايت از غلبه نگاه كارشناسى در پيگيرى 
اخبار و اطالع رســانى بى طرفانه از داوطلبان و شرايط انتخابات براى 
افزايش آگاهى وشناخت مردم از داوطلبان و مشاركت فعاالنه در روند 

انتخابات و درنهايت رأيى آگاهانه به داوطلبان شايسته تر است.
اين رونــد ثابت كرده كــه همدان پيام، هرچند برخى نپســندند و از 
سنگ اندازى در راه آگاهى بخشى و اطالع رسانى آن كم نكنند، رسانه اى 
مستقل و به دور از هيجانات سياسى است كه از نگاه كارشناسى مسائل 
را پيگيرى و در انتخابات ها هم با همين نگاه به دنبال معرفى داوطلبانى 
كه ديدگاه هاى كارشناســى و با برنامه دارند و موردپســند مردم قرار 

مى گيرد، است.
5- در اين دوره از انتخابات نيز همدان پيام باتوجه به اســتقالل خود 
و ضرورت حاكميت نگاه كارشناســى، ايجاد شور و پيگيرى فضاى 
عقالنيت و شــعور در انتخابات، فعاليت هــاى انتخاباتى خود را در 
راستاى اطالع رسانى به مردم براى مشاركت فعاالنه در انتخابات آغاز 

كرده است.
بهره مندى از كارشناســان شناخته شده و خبره اســتان در حوزه هاى 
گوناگون و برنامه ريزى براى برگزارى نشســت هاى كارشناسى كه در 
معرفى توانايى و ديدگاه هاى داوطلبان بســيار مؤثر است بخش مهم 

ديگرى ازاين تالش بى طرفانه و مشاركت جويانه همدان پيام است.
6- رسانه هاى مســتقل به دليل اعتمادى كه مردم به آنها دارند، مرجع 
خوبى براى معرفى بى طرفانه داوطلبان و ديدگاه هاى و ميزان توانمندى 

آنها با بحث هاى كارشناسى هستند.
اين فضا به داوطلبان هم بســيار كمك خواهد تا در گستره اى وسيع و 
به صورتى اصولى و برنامه ريزى شده، نظرات و ديدگاه ها و برنامه هاى 
خود را ارائه و براى متقاعد ساختن مردم براى رأى به آنها در انتخابات 
ســخن بگويند. در واقع فعاليت هاى رســانه مستقل همدان پيام نفعى 
دوسويه براى داوطلبان و مردم در انتخابات دارد تا در نهايت مشاركتى 

فعاالنه و انتخابى آگاهانه شكل بگيرد.
7- اطالع رســانى مســتقل و پيگيرى نگاه كارشناســى در فرايندها 
و رويدادهاى اســتان، براى برخى قابل تحمل نيســت اما اين راه را 
همدان پيام از ابتدا به درســتى انتخاب كرده و آن را با حمايت مردمى 
كه از اين رسانه، صداقت، بى طرفى انتخاباتى، پيگيرى منافع عمومى و 

توسعه استان و رسانه مردم بودن را مطالبه مى كنند، ادامه خواهد داد.
در انتخابات مجلس يازدهم نيز نگاه كارشناســى بر هر نگاهى در اين 
رسانه مســتقل، غالب خواهد بود تا با همكارى و معرفى داوطلبان و 
انجام كار رســانه اى تخصصى و حرفه اى، مشاركت فعاالنه و انتخابى 
آگاهانه در اســتان شــكل بگيرد و در اين راه همدان پيام در كنار تمام 

داوطلبان انتخابات است.

138 اتاق و كالس درس در همدان بهره بردارى مى شود
 با بهره بردارى از 11 طرح نوســازى مدارس همزمان با ايام ا... دهه فجر 138 اتاق و 

كالس درس به مدارس اين استان افزوده مى شود.
 مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس همدان با اعالم اين خبرگفت: براى بهره بردارى 
از اين طرح ها 24 ميليارد و 240 ميليون تومان اعتبار از محل اعتبارات نوسازى مدارس و 

كمك خيران هزينه شده است.
فرزاد تيمورى با اشاره به اينكه اين طرح ها در فضايى با زيربناى 12 هزار و 441 مترمربع 
ساخته شده است، اظهار كرد: با بهره بردارى از اين طرح ها، 82 كالس درس و 56 اتاق به 

مدارس آموزش وپرورش اضافه مى شود.
تيمورى گفت: سال گذشته 70 مدرسه كانكسى در استان وجود داشت كه اكنون اين تعداد 

به 24 مدرسه كاهش يافته است.
وى بيان كرد: مدرســه كشاورز همدان به عنوان نخستين مدرســه سبز استان، سال آينده 

همزمان با هفته دولت بهره بردارى مى شود.
مديركل نوســازى، توسعه و تجهيز مدارس همدان گفت: تاكنون 50 ميليارد تومان براى 

استانداردسازى سامانه گرمايشى مدارس اين استان هزينه شده است.
وى با اشــاره به اينكه اين استان 2 هزار و 621 مدرســه دارد كه 70 درصد آن با شوفاژ 
و پكيج كار مى كنند، افزود: 760 مدرســه شامل 29 درصد از كل مدارس، بخارى گازى 

استاندارد دارند.
تيمورى با بيان اينكه 27 مدرســه شامل يك درصد از كل مدارس داراى بخارى برقى و 
شــوفاژ برقى هستند، اظهار كرد: تبديل تمام بخارى هاى گازى معمولى استان به پكيج يا 

موتورخانه موردتوجه است.
وى ســرانه آموزشى اســتان همدان را 6.78 متر مربع عنوان كرد و افزود: سرانه آموزشى 
همدان از متوســط ســرانه كشــورى كه 5/2 مترمربع بوده باالتر است و رتبه هفتم را در 

كشور دارد.
در سال تحصيلى جارى نزديك به 290 هزار دانش آموز در 2 هزار و 621 مدرسه همدان 

تحصيل مى كنند

رئيس كل دادگسترى همدان:

 دشمنى آمريكا با ملت ايران تاريخ انقضا ندارد

اساس نظام جمهورى اسالمى
 تكيه بر ارزش هاى دينى است

 دهه فجر، طليعه جاودانگى عزت، غيرت، شــكوهمندى و منشــأ 
تحوالت بنيادين در معادالت منطقه اى و بين المللى است.

سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان به مناسبت فرا رسيدن چهل ويكمين 
سالروز پيروزى انقالب اسالمى بيانيه اى صادر كرد. 

در اين بيانيه آمده اســت: انقالب اســالمى با الهام  بخشى به ملت هاى 
جهــان و ارائه تصوير كارآمد از دين، به عنــوان پديده اى معنوى و پويا 
توانســت نقش آموزه ها و اعتقادات دينــى را در قالب منبع معرفتى و 
راهنماى زندگى فردى اجتماعى سياسى به منصه ظهور برساند و اسالم 
عزيز را به عنوان پرچم معنوى مبارزه براى رفع اســتيالى مســتكبران، 
فراروى بشــريت قرار دهد. در ادامه اين بيانيه آمده اســت: اساس نظام 
جمهورى اسالمى، تكيه بر ارزش هاى دينى و نفى سياست هاى يك جانبه 

قدرت هاى جهانى و تعيين سرنوشت ملت ها به دست خود آنان است. 
با پيروزى انقالب اسالمى ايران، انحصارگرايى در عرصه روابط بين الملل 
درهم شكست و با الگوسازى موجود، ايفاگر نقش هاى سرنوشت ساز و 

مهم همچون مبارزه با تروريسم شد.
ما ســپاهيان ســپاه انصارالحســين( ع) همدان ضمن افتخار به وجود 
حماسه سازان شهيدى چون «آيت ا... مدنى» و «حاج حسين همدانى ها»، 
معتقديم كه يك ملت حتى با دست خالى مى تواند منشأ تغييرات بزرگ 

در معادالت و محاسبات قدرت هاى جهانى شود.
جمهورى اســالمى با تكيه بر قدرت مردم، اســتقالل ايــران را نهادينه 
ســاخت، همان طور كه بسيارى از كارشناســان براين باورند كه از نظر 
پديدارى و جنبه هاى مانــدگارى و تأثيرگذارى، انقالبى منحصر به فرد 

است و هر روز بر دامنه تأثيرگذارى خود مى افزايد.

ليست كانديداهاى مورد حمايت جامعه 
جوانان متحد اسالمى استان منتشر مى شود

 همزمــان بــا آغاز رســمى 
تبليغات انتخابات مجلس، ليست 
كانديداهاى مورد حمايت جامعه 
جوانان متحد اســالمى اســتان 

منتشر مى شود.
دبير جامعه جوانان متحد اسالمى 
اســتان همــدان گفــت: براى 
مشــاركت بيشــتر در انتخابات 
مجلس تمــام تالش خــود را 

مى كنيم.
مصطفى غفارى افزود: فضاسازى براى مشاركت بيشتر مردم استان در 

انتخابات از اهداف اين تشكل است.
وى افزود: با ارزيابى هاى انجام شده تالش مى شود افرادى كه در تراز 
گام دوم انقالب هستند و داراى ويژگى هايى همچون  انقالبى، جوان 
و جوان گرا، نترس و كارآمد باشــند مالك ما براى در ليســت قرار 

گرفتن نامزدهاست.
وى ضمــن دعوت از مردم متدين و شــهيدپرور اســتان همدان به 
مشاركت گسترده و همراه با بصيرت در انتخابات پيش رو، بيان كرد: 
تنها راه خروج كشــور از بحران ها، مســائل و مشكالت اقتصادى و 
اجتماعى كنونى انتخاب درســت و برگرفته از مكتب شهيد سليمانى 

است.

شهردار منطقه يك:
اهميت ويژه خدمات رسانى براى رفاه حال 

نابينايان و كم بينايان 
 صبــح روز گذشــته رييس 
هيات هاى ورزشى نابيايان و كم 
بينايان استان همدان و قهرمانان 
ملى پوش همدانى از پروژه هاى 
اجرا شــده در سطح منطقه يك 

بازديد نمودند.
شــهردار  منطقه يك همدان  با 
اشــاره به  اهداف  اين منطقه در 
جهت خدمات رسانى ايد ال به 
شهروندان  افزود : يكى از اقشار 

مدنظر در اين حوزه كم بينايــان، نابينايان، كم توانان حركتى و ...مى 
باشــند كه مجموعه مديريت شــهرى بايد به نياز هاى آنان در قالب 

خدمات رسانب بهتر توجه بيشترى داشته باشد.
مسعود دهبانى صابر با بيان اينكه در سال جارى صد و هفده هزار متر 
مربع پياده رو ســازى در دستور كار شهردارى منطقه يك بوده است 
عنوان نمود: در تمامى پروژه ها مبحث اســتاندارد سازى با استفاده از 

قوانين و ضوابط مشخص و مصالح با كيفيت انجام پذيرفته است.
وى  ابراز داشــت: مناسب ســازى پياده روها براى افراد نابينا اين 
امــكان را فراهم مى كند كه آن ها در انتخاب مســير خود در كوچه 
و خيابان كمتر دچار خطا شــوند. بــه هيمن منظور   پياده روها به 
ســه نوع سنگفرش تقسيم بندى مى شوند. سنگفرش نوع اول كه به 
صورت  معمولى مى باشــد مخصوص تردد افراد عادى است. در 
ميان اين ســنگفرش ها، نوارهاى باريك و موازى برجسته به رنگ 
زرد كار گذاشــته مى شــود كه به افراد نابينا كمك مى كند از مسير 
خود منحرف نشــوند و نوع سوم ســنگفرش ها كه حالت برجسته 
مانند و دايره اى در ســطح خود هســتند نشان دهنده پايان مسير و 

رسيدن به كوچه، خيابان و يا پله هستند.
دهبانى صابر  همچنين توجه به اختالف سطح معابر براى عبور بدون 
مشــكل معلوالن و ايجاد پياده راه هاى هم سطح با تقاطع ها و معابر 
فرعى را از جمله ديگر سياست هايى دانست كه در پروژه هاى جارى 

در حال انجام است.

1-نام نماينده اسبق همدان در ليست 60 نفره جبهه پايدارى براى قرار 
گرفتن در ليست نهايى تهران است. گويا كارخانه اى قصد تغيير حوزه 
انتخابيه را ندارد. گفتنى است عده اى براى تغيير حوزه انتخابيه برخى 
داوطلبان به حوزه هاى انتخابيه استان در حال رايزنى و تالش هستند. 
2- داوطلبانى كه پس از مرحله بررسى شكايات داوطلبان ردصالحيت 
شــده، انصراف داده اند. گويا اين انصراف به رد شــكايت آنها و كنار 
رفتن آبرومندانه از صحنه رقابت تعبير شده است. گفتنى است احتمال 

انصراف و ائتالف در ادامه انتخابات همواره وجود دارد.
3- اميد به تأييد صالحيت تا زمان اعالم ليست نهايى در اصالح طلبان 
افزايش يافته اســت. گويا اين موضــوع اصالح طلبان را منتظر اعالم 
ليســت نهايى داوطلبان در 22 بهمن كرده اســت. گفتنى است ارائه 
ليست انتخاباتى يا دعوت تنها به مشاركت از سوى اصالح طلبان پس 

از اين تاريخ مشخص خواهد شد.
4- يكى از احزاب اصالح طلب براى حمايت از داوطلبان جوان متولد 
شــده پس از انقالب فراخوان داده اســت. گويا حزب نداى ايرانيان 
قصد ارائه ليستى كامال جوان و حمايت از اين جوانان را دارد. گفتنى 
است اين رويكرد حزبى و مستقل از شوراى عالى اصالح طلبان است.
5-ديوان محاســبات تداوم پرداخت حقوق هاى نجومى را رد كرده 
است. گويا ديوان حقوق هاى باال را حقوق هاى قانونى يا پرداخت هاى 
غيرقانونى دانســته كه بررسى مى شــوند. گفتنى است پرداخت هاى 

عجيب و غريب به ويژه در شركت هاى دولتى هنوز ادامه دارد.

 تجهيــزات بيمارســتانى آمــاده شــده تا 
درصورت مشــاهده مورد مشكوكى از كرونا 
اقدام الزم انجام شــود. رئيس دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان از آمادگى بخش هاى ايزوله 
تنفسى بيمارستان هاى همدان خبرداد و افزود: 
اطالع رســانى در مورد اين بيمارى به شــكل 
متمركــز و توســط مديركل روابــط عمومى 
وزارت متبوع و مديــركل بيمارى هاى واگير 
وزارت بهداشت انجام خواهد شد و اين اختيار 

در سطح استان ها به كسى داده نشده است.
به گزارش مهر، رشــيد حيــدرى مقدم ظهر 
دوشــنبه در نشســت با مديران شــبكه هاى 

درمان اســتان همدان پيرامون بيمارى ويروس 
كرونــا ضمــن دعــوت از همــكاران براى 
حفظ خونســردى خود، از آنان خواســت از 
غيركارشناســى  و  شــتاب زده  اظهارنظرهاى 
در جلســات و ارائه آمار و اطالعاتى كه هيچ 
پشتوانه و ســند علمى ندارند جدا خوددارى 
كنند و تمام تالش در تمام حوزه هاى بهداشت 
و درمان اســتان در مورد ايــن بيمارى، صرفا 

مبتنى بر آموزش و پيشگيرى قرار گيرد.
حيدرى مقدم از آمادگى تمام بخش هاى ايزوله 
تنفسى بيمارستان هاى استان خبر داد و افزود: 
تمام تجهيزات بيمارستانى براى ايزوله تنفسى 

آماده است تا اگر مورد مشكوكى مشاهده شد 
اقدامات الزم بدون فوت وقت انجام شود.

وى بــا بيان اينكــه مردم بايــد از توجه به 
شايعات موجود در فضاى مجازى خوددارى 
كننــد و اطالعــات اين بيمــارى را  تنها از 
طريق روابط عمومى و ســايت هاى مرتبط با 
دانشــگاه علوم پزشكى دريافت كنند، گفت: 
اطالع رســانى دقيق و آموزش همگانى مردم 
به خصوص دانش آموزان، تشــكيل تيم پايش 
دانشــگاهى، كنترل دانشــجويان خارجى و 
جلوگيرى از شيوع اخبار نادرست در جامعه 

ضرورى است

يكه تازى ايران در ثبت جهانى 
شهرها و روستاهاى صنايع دستى

اشتغال 20هزار 
نفر در صنعت مبل 
منبت مالير
ارمغان هــاى  مهم تريــن  از  «يكــى   
جهانى شــدن هويت بخشى اســت. پس از 
ايجاد تفاوت حس تعلقى را ايجاد مى كند. 

مهاجرت معكوس را در روســتاهاى ثبت 
جهانــى رقم مى زند و موجب پاسداشــت 
شهرها و روستاها مى شــوند. اتفاق خوب 
بعدى ديده شــدن اســت به گونه اى كه اگر 
پيش از اين هنرمندان در ســكوت فعاليت 
مى كردند اما پس از ثبت جهانى شــهرها و 

روستاها هنرمندان ديده مى شوند.»
معاون صنايع دســتى كشــور در نشســت 
خبرى ثبت جهانى سه شهر و يك روستاى 

صنايع دستى كه 14 بهمن 98 در محل سالن 
و  گردشگرى  ميراث فرهنگى،  وزارت  فجر 
صنايع دستى با اســتانداران گيالن، همدان، 
فارس و زنجــان، با عنوان اين مطلب ادامه 
داد: «16 شــهر و 7 روســتاى ما شهرها و 
روستاهايى هســتند كه ثبت ملى شده اند و 
از ميان اين شــهرها و روستاها آن هايى كه 
قابليت ثبت جهانى دارند، انتخاب مى شوند 
و فراينــد ثبت جهانــى آن هــا بر اســاس 
فرمانداران،  اســتانداران،  بــا  هماهنگى ها 

شهرداران و... آغاز مى شود.»
پويا محموديان، خاطرنشان كرد: «پرونده ها 
در فرايند رفت وبرگشت به شوراى جهانى 
درنهايت  و  اصالح  چندين بار  صنايع دستى 
ايــن 3 شــهر و يك روســتا بــا موافقت 
شــوراى جهانى صنايع دســتى درنهايت با 
اكثريت آرا اين 3 شهر و روستاى قاسم آباد 
ثبت جهانى شــدند كه اين ثبــت با تالش 
اتحاديه هــا، انجمن ها و مســئوالن محلى 

اتفاق افتاد.»

«وجود اين كارگاه ها موجب ايجاد اشتغال 
مســتقيم و غير مستقيم براى 20هزار نفر در 

اين شهر شده است.» 
اســتاندار همدان با بيان اينكــه 4 هزار و 
300 كارگاه مبل منبت در شهرســتان مالير 
فعاليت دارد گفت: «عالقه مند هستم كه در 
ابتــدا به تاريخ و فرهنگ و ســابقه تمدنى 
همدان اشــاره كنم كه بر اســاس مصوبه 
مجلس شوراى اسالمى اين استان به عنوان 
پايتخت تاريخ و تمدن ايران نام گذارى شده 
و دليل آن هم وجود آثار تاريخى بى شــمار 
در همدان است كه به عنوان نمونه مى توان 
به وجود هــزار و 800  اثر كــه متعلق به 
دوران هاى مختلف تاريخى است اشاره كرد 
كه بيش از هزار و 60 مورد از آن ثبت ملى 
شده است، در آينده نزديك نيز ثبت جهانى 
تپه هگمتانه را با 3 هزار و 200 سال سابقه 
تاريخى با همكارى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى آغاز خواهيم 

كرد.»

 20 غيرمستقيم  و  مستقيم  *اشتغال 
هزار نفر در حوزه صنايع دستى مالير

شــاهرخى با بيان اينكه 9 هــزار نفر در 
ماليــر در قالب 4 هــزار و 300 كارگاه 
مبل منبت در شهر مالير فعاليت دارند كه 
به صورت غيرمســتقيم نيز حدود 11 هزار 
نفر در ايــن حوزه فعاليــت دارند، ادامه 
داد: «حــدود 400 فروشــگاه مبل منبت 
داريم كه كيفيــت فوق العاده بااليى دارند 
و ازنظر قيمت نيز بســيار مناسب است و 
يك منظره چشــم نواز را براى گردشگران 

فراهم آورده است.»
وى اظهار كرد: «به موازات تصويب شــهر 
جهانى مالير در مجاورت اين شهرســتان، 
شــهر تاريخى تويســركان را داريم كه در 
اين شــهر نيز كار منبت در حــوزه منبت 
گلريز گسترش يافته و با تالش هاى وزارت 
صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى، 
تويسركان به عنوان شهر ملى منبت انتخاب  

شده است.»

 دشمنى آمريكا با ايران تاريخ مصرف ندارد 
و هيچگاه منقضى نمى شود. 

رئيس كل دادگســترى همدان بــا عنوان اين 
مطلب گفــت: از زمان آغــاز نهضت انقالب 
دشــمن اصلى ملــت ايران همــان آمريكاى 
جنايتكار شناسايى شد و همچنان اين دشمنى 

ادامه دارد.
شــوراى  نشســت  در  عدالتخواه  محمدرضا 
ســپاه  اطالعــات  حفاظــت  و  فرماندهــى 
انصارالحسين(ع) اســتان همدان تصريح كرد: 
عــده اى غافل، نادان و مــزدور نفوذى عنوان 
مى كننــد كه دشــمنى آمريكا با ايــران تاريخ 
مصرف و يك زمان انقضا دارد در حالى كه اين 

ادعاى واهى درست نيست. 
رئيــس كل دادگســترى همدان دليــل بروز 
فتنه هاى مختلف در كشــور و تداوم آن را از 
دست رفتن منافع آمريكا در ايران اسالمى پس از 

سرنگونى رژيم ستم شاهى دانست.
عدالتخــواه تأكيد كرد: هنگام بروز فتنه به دليل 
غبارآلودشــدن فضا بايد از يك قطب نما براى 
رهايى از فتنه استفاده كرد كه در اين باره واليت 
فقيه بهترين شاخص براى خروج از فتنه است 
و بايد در مســيرى كه ايشــان تعيين مى كنند 

حركت كرد.
وى گفت: در زمان رژيم پهلوى، دست نشانده 
آمريكا ايران را به پايگاه بزرگى براى دشمنان 
تبديل كرده بــود بنابراين آنها باور نمى كردند 
يك انقالب با پشــتوانه فرهنگ دينى و بدون 
نيــاز به كودتا و جنگ مســلحانه بر اين رژيم 

پيروز شوند.
رئيــس كل دادگســترى همــدان اضافه كرد: 
ايمان به قدرت الهى موجب شكست ناپذيرى 
كشــور در برابر اســتكبار جهانى شد و اين 
شاخص موجب شد كه سالح و موشك ايران 
پيشرفته ترين ابزارهاى نظامى دشمن را بى اثر 

كند.
عدالتخــواه اضافه كــرد: هر چند ايــران به 
مرحلــه اى از قــدرت نظامى رســيده كه هر 
نقطه اى را با موشك نقطه زن منهدم مى كند ولى 
شــليك و هدايت اين موشك نيازمند حضور 

نيروى باايمان پشت اين سالح است.
و  خــدا  راه  در  مجاهــدت  داد:  ادامــه  وى 
مردمى بــودن نظام اســالمى نيــز در پيروزى 
انقالب تأثيرگذار بوده است و نظام اسالمى از 

درون مردم و براى مردم است. 
رئيس كل دادگسترى همدان اظهار كرد: برخى 
با شايعه و دروغ پردازى به بيان خدمات رژيم 
ستم شــاهى در پيش از انقــالب پرداختند كه 
رســانه ملى در برابر اين هجمه ها برنامه هاى 

خوبى تدوين و پخش كرده است.
عدالتخواه افزود: دشــمنان براى دســتيابى به 

اهداف خود تخريب ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمى را نيز در دستور كار قرار دادند و پس از 
واقعه دلخراش سقوط هواپيماى اوكراين اين 
هجمه را شــدت بخشــيدند كه به هدف خود 

دست نيافتند.
وى خلوص نيت و وحدت بين اقوام، مذاهب 
و اديــان را از ديگــر علل پيــروزى و تداوم 
انقالب عنوان كرد و گفت: دشــمنان به شدت 
دنبال تفرقه افكنى و گسســت زنجير وحدت 
ايجاد شــده بين اقوام و مذاهب به بهانه هاى 

مختلف هستند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان اعالم كرد:

آمادگى بخش هاى ايزوله تنفسى بيمارستان هاى استان همدان

ــور  ــور پرش ــه حض ــردن زمين ــم ك  فراه
و مشــاركت حداكثــرى مــردم در انتخابــات 
ــل  ــى كام ــون و بى طرف ــّر قان ــت م ــا رعاي ب
وظيفــه مهــم همــه مســئوالن اســت. معــاون 
اســتاندار  اجتماعــى  و  امنيتــى  سياســى، 
ــا  ــار م ــون، معي ــرد: قان ــار ك ــدان اظه هم
ــم  ــات اســت و همــه وظيفــه داري در انتخاب
زمينــه الزم را بــراى حضــور حداكثــرى 
ــى  ــاى رأى و خنث ــاى صندوق ه ــردم در پ م

ــم. ــم كني ــمنان فراه ــه دش ــردن نقش ك

كــه  شــرايطى  در  داد:  ادامــه  آزادبخــت 
هجــوم  مــورد  اميــد  و  تدبيــر  دولــت 
دشــمنان قــرار گرفتــه اســت، همــه بايــد بــه 
دولــت كمــك كنيــم و به بهتريــن شــكل راه 
امــام خمينــى(ره) و انقــالب را پيــش ببريــم 
ــر معظــم انقــالب تبعيــت  و از فراميــن رهب

ــم. كني
ــن  ــردم را مهم تري ــه م ــانى ب وى خدمت رس
ــران  ــراى مدي ــى ب ــر اصل ــت و پارامت اولوي
ــد  ــال ناامي ــزود: دشــمن به دنب برشــمرد و اف

كــردن مــردم اســت و بــراى انتخابــات 
ــه دارد. ــران برنام ــش ِروى اي پي

معاون سياســى و امنيتى استاندار همدان بيان 
كرد: دشمن به طور همه جانبه بر ملت و كشور 
ايران فشــار وارد كرده و به تازگى نيز در يك 
اشتباه فاحش سردار بزرگ اسالم را به شهادت 
رساند، اشتباهى كه دستاوردهاى زيادى براى 

ما داشت.
وى اســتقبال 25 ميليــون نفــرى ملــت ايــران 
از پيكــر مطهر شــهيد ســردار ســليمانى را در 

ــزود:  ــان بى ســابقه دانســت و اف ــخ جه تاري
تنهــا راه مــا بــراى ادامــه موفقيــت پيــروى از 
فراميــن رهبــر معظــم انقــالب و حركــت در 

خــط امــام خمينــى(ره) اســت.
ــا  ــام خمينــى(ره) ب آزادبخــت گفــت: راه ام
ــا را متحــول  ــا دني خودســازى آغــاز شــد ت
كنــد و در عين حــال خودســازى امــرى 
ــت  ــئوالن دانس ــراى مس ــرورى ب الزم و ض
ــان راه  ــردم هم ــه م ــت ب ــت بى من و خدم

ــام(ره) اســت. ام

معاون استاندار همدان:

زمينه مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات فراهم شود
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آغاز به كار پروژه هاى دهه فجر
 در دومين روز از دهه مبارك فجر با حضور امام جمعه شهرستان بهار، 
فرماندار و جمعى از مديران دستگاه هاى اجرايى شهرستان بهار چندين 

پروژه عمرانى در شهر بهار و بخش مركزى كلنگ زنى و يا افتتاح شد 
ابتدا آغاز به كار پروژه فاز نخست هدايت و جمع آورى آب هاى سطحى 
شــهر بهار (از ميدان آزادگان تا خيابان شكوفه ها) انجام شد. اين پروژه 

با اعتبارى بالغ به 5 ميليارد تومان به طول 2 هزار متر اجرا خواهد شد. 
در ادامه پروژه آبرسانى روستاى آب باريك با اعتبار بالغ بر 410 ميليون 
تومان افتتاح و مورد بهره بردارى قرار گرفت. پروژه هاى مذكور شــامل: 
اليروبى و بهسازى چاه ، اجراى خطوط انتقال و پمپاژ روستا، فنس كشى 
و محوطه سازى چاه و مخزن روستا، ساخت مخزن زمينى و اجراى خط 

برق و نصب ترانسفورماتور است. 
در ادامه پروژ اجراى روشنايى در تقاطع روستاى روان (همزمان با پروژه 
روشنايى روستاى رسول آباد) با اعتبارى بالغ بر 300 ميليون تومان افتتاح 

و بهره بردارى شد. 
در ادامه پروژه زيرســازى و آسفالت روســتاى سيمين از توابع بخش 
مركزى افتتاح بهره بردارى شد. اين پروژه با اعتبارى بالغ بر 600 ميليون 
تومان در 8هزار مترمربع از محل اعتبارات مشترك دهيارى روستا و بنياد 

مسكن با استفاده از قير رايگان انجام شده است.
سپس يك واحد مســكونى (طرح مقاوم مسكن روستايى) در روستاى 
ســيمين افتتاح و بهره بردارى شد. اين طرح در زمينى به مساحت 200
مترمربــع و با زير بناى 124 مترمربع با اعتبارى بالغ بر 86 ميليون تومان 
ساخت كه 18 ميليون تومان تســهيالت بانكى، 8 ميليون تومان كمك 

بالعوض و الباقى آورده شخصى است. 
در ســومين روز از دهه مبارك فجر با حضور معاون توســعه مديريت 
و منابع انســانى اســتاندارى، مدير كل ادارى و مالى استاندارى همدان، 
فرماندار شهرســتان بهار، معاونت برنامه ريزى و امورعمرانى فرماندار، 
بخشــداران و جمعى از مديران دستگاه هاى اجرايى شهرستان 5 پروژه 
عمرانى افتتاح و بهره بردارى شــد ابتدا بهره بردارى از مخزن بتنى 500
متر مكعبى، زيرسازى معابر در مساحت 22هزار متر مربع ، تأمين آب در 
حجم 6هزار متر مربع در ماه و آسفالت معابر در مساحت 33هزار مترمربع 
در شــهرك صنايع غذايى بهار با اعتبارى بالغ بر5 ميليارد تومان از محل 

اعتبارات شركت شهرك هاى صنعتى استان افتتاح و بهره بردارى شد.
در ادامه پروژه هاى شهر اللجين در مجموع با اعتبارى بالغ بر 19 ميليارد 
و 400 ميليون تومان به شــرح ذيل افتتاح و بهربردارى شد. پارك غدير 
در مساحت 2 هزار و 500 مترمربع، آسفالت معابر 53 كوچه و خيابان، 
جدول گذارى معابر به مساحت 11 هزار و 600 مترطول ، پياده روسازى 
به مساحت 6 هزار و 500 متر مربع و زيرسازى و بهسازى معابر 90 هزار 

مترمربع، ساخت و پوشش كانال به طول 409 متر.
عمليات اجراى پروژه ساماندهى رودخانه و اجراى طرح هادى (آسفالت 
ريزى معابر) در روســتاى گنبدان آغاز گرديد. طول مسير رودخانه 400
متر با يك ميليارد تومان اعتبار و مســاحت آسفالت ريزى معابر روستا 4

هزار متر مربع با اعتبارى بالغ بر يك ميليارد تومان است. 
سپس بره پرورى امين ا... قبادى انور در اراضى روستاى خوشاب عليا به 
بهره بردارى رسيد. اين واحد دامدارى با ظرفيت 200 رأس و با اعتبارى 

بالغ بر 420 ميليون تومان با اشتغالزايى 3 نفر افتتاح و بهره بردارى شد.
در پايان راه دسترســى روستاى قيد على بالغ از توابع بخش صالح آباد 
به طــول 38 هزار متر و با اعتبارى بالغ بر يــك ميليارد و 850 ميليون 
تومان از محل اعتبارات راهدارى و حمل ونقل جاده اى شهرستان افتتاح 

و بهره بردارى شد

بهره بردارى و آغاز عمليات اجرايى 
طرح هاى مختلف درشهرستان مالير

 ماليــر- خبرنــگار همــدان پيــام: در ســومين روز از دهــه فجــر 
ــف در  ــاى مختل ــى طرح ه ــات اجراي ــاز عملي ــردارى و آغ بهره ب
ــتانى  ــتانى و شهرس ــئوالن اس ــور مس ــا حض ــر ب ــتان مالي شهرس

انجــام شــد.
بهره بردارى از ساختمان تجارى شهروند 3، كلنگ زنى بازارچه دائمى 
صنايع دســتى، بهره بردارى از مجتمع اختصاصــى ايران زمين، افتتاح 
توسعه جنگل و نهال كارى در درياچه كوثر به مساحت 460 هكتار از 

جمله اين طرح ها بود.
ــم  ــن مراس ــتاندار در اي ــى اس ــى و اجتماع ــى امنيت ــاون سياس مع
گفــت: تحولــى كــه ولــدى فرمانــدار ماليــر در شهرســتان مالير در 
ابعــاد مختلــف سياســى، اجتماعــى و اقتصــادى ايجــاد كردنــد در 

ــت. ــر اس ــدان بى نظي ــتان هم اس
مصطفــى آزادبخــت ضمــن تبريــك جهانــى شــدن مبــل و منبــت 
ماليــر اظهــار كــرد: بنــده احســاس وابســتگى شــديدى بــه مــردم 
ماليــر و منطقــه دارم و زمانــى را كــه در ماليــر خدمــت مــى كــردم 
بهتريــن دوران خدمــت خــود مى دانــم و خــودم را شــهروند 

ــم. ــر مى دان ــارى مالي افتخ
ــارغ  ــر ف ــئوالن مالي ــاد مس ــتگى و اتح ــرد: هم بس ــار ك وى اظه
ــن  ــى اســت و همي ــوع نگــرش سياســى بســيار مثال زدن ــر ن از ه
ــر  ــده در مالي ــل ش ــاى حاص ــب موفقيت ه ــب كس ــاد موج اتح

اســت.
ــاهرخى  ــت خــوب ش ــا مديري ــه ب ــه اينك ــاره ب ــا اش آزادبخــت ب
اســتان بــه كارگاه ســازندگى و فعاليت هــاى عمرانــى تبديــل شــده 
ــروژه  ــاح 590 پ ــزود: در دهــه فجــر امســال شــاهد افتت اســت، اف
ــان  ــارد توم ــر 994 ميلي ــغ ب ــارى بال ــا اعتب ــى ب اقتصــادى و عمران
هســتيم، كــه ازايــن مقــدار طــرح 78 طــرح بــا اعتبــارى بالــغ بــر 

ــارد تومــان ســهم شهرســتان ماليــر اســت. 389 ميلي
ــم  ــود مى داني ــى نعمــت خ ــردم را ول ــا م ــت: م ــان گف وى در پاي
و هــدف نخســت مــا در اســتان اشــتغالزايى و خدمــت بــه مــردم 

اســت.

با يك اسدآباد جديد به استقبال نوروز مى رويم 
 درســومين روز از دهه فجر شهردار اســدآباد ضمن تبريك به مناسبت فرا رسيدن دهه فجر و در ديدار با همدان پيام گفت: اسدآباد شهرى با پيشينه 
تاريخى ارزشمند و قدمتى طوالنى است با اجرايى شدن پروژه هاى دهه فجر مردم چهره اسدآباد را متفاوت مى بينند و با يك اسدآباد جديد به استقبال 
گردشــگران نوروزى مى رويم. عليرضا فعله گرى با تأكيد بر بيش از10 پروژه قابل بهره بردارى و كلنگ زنى در دهه فجرگفت: افتتاح آســفالت، ديوار 
كشــى، خط كشى، رنگ آميزى و جدول گزارى خيابان امام كه از ميدان ســيد جمال الدين تا ميدان امام ادامه دارد، افتتاح سيستم صوتى يك پارچه براى 
استفاده در مراسم هاى مختلف از ميدان سيد جمال الدين تا ميدان امام و از ميدان امام تا ميدان غدير، نصب چند وسيله بازى در پارك هاى نقاط محروم 
شهر، بهسازى واجراى آبنماى ميدان امام(ره) در اين ايام انجام خواهد شد. فعله گرى افزود: افتتاح كارگاه پياده ر سازى و موزائيك سازى، افتتاح كارگاه 
جوشكارى به منظور ساخت المان ها و تابلوهاى شهرى و با هدف صرفه جويى در هزينه ها، افتتاح محوطه استخر سرپوشيده اى كه  پس از 26 سال آماده 
بهره بردارى اســت، مديريت سيالب ها براى فاضالب هايى كه از شهر خارج مى شود، ساماندهى سپتيك كمربندى شهدا، بازسازى و ساماندهى سپتيك 

روستاى بادخوره براى جلوگيرى از انباشته شدن زباله ها، از ديگر اقدامات قابل اجرا در دهه فجر خواهد بود.

موادمخدر يكى از تهديدات اصلى در جوامع پيشرفته 
  جلسه شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر شهرستان بهار با حضور معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى فرماندار، دبير 

شوراى مبارزه با مواد مخدر استان همدان و اعضاى اين شورا در محل سالن جلسات فرماندارى برگزار شد. 
در اين جلسه معاون سياسى، امنيتى فرماندار بهار گزارشى از فعاليت ها و اقدامات به عمل آمده براى مبارزه با موادمخدر 

در شهرستان بهار ارائه نمود. 
سلطانى راد با اشاره به تأثير مخرب موادمخدر در جامعه گفت: يكى از مهمترين و جدى ترين آسيب هاى اجتماعى در دنيا 
بحث موادمخدر و گرايش مردم به ويژه جوانان به سمت موادمخدر است كه امروزه موادمخدر به عنوان يكى از تهديدات 
اصلى در جوامع پيشرفته محسوب مى شود و همه بايد براى ريشه كن كردن اين معضل بزرگ از هيچ تالشى دريغ نكنيم. 
 در ادامه دبير شوراى مبارزه با مواد مخدر استان همدان گفت: بهترين راه پيشگيرى و مقابله با موادمخدر، فرهنگ سازى 

است و در اين راستا حمايت همه جانبه دستگاه هاى اجرايى و خانواده ها بسيار ضرورى است. 

آگهى مزايده

 شهردارى همدان

شــهردارى همــدان باســتناد مجوزهــاى اخــذ شــده در نظــر دارد نســبت بــه فــروش 6   قطعــه زميــن بــا كاربــرى تجــارى ازطريــق 
مزايــده كتبــى اقــدام نمايــد . متقاضيــان مــى تواننــد بــا رعايــت شــرايط ذيــل در مزايــده شــركت نماينــد .

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه 
ماهه و يا اوراق مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى   98/11/26تحويل دبيرخانه ستاد 

مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم 

پيشنهاد قيمت را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
جهت تامين مالى پروژه هاى عمرانى در دست اجراى شهردارى ستاد بوده و مطالبات ساير  3-عوايد حاصله از فروش امالك فوق صرفاً 
متقاضيان و پيمانكاران كه به هر نحوى از شهردارى طلبكار مى باشد در صورت برنده شدن در مزايده قابل تهاتر نبوده و مى بايست نقداً به 

حساب شهردارى واريز گردد. 
4- قرارداد واگذارى (حق مالكيت ) پس از  تسويه حساب كامل و طى ساير مراحل قانونى به برنده مزايده انتقال خواهد يافت .

5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 

7-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 
8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 

9- پيشنهادات رسيده در تاريخ     98/11/27ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.  
 م الف(1779)

آدرس مبلغ سپرده به ريالمبلغ ( ريال ) مساحت مترمربع كاربريموقعيت رديف 
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 800 / 904تجاريقطعه شماره 16
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 800 / 904تجاريقطعه شماره 27
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 700 / 904تجاريقطعه شماره39
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 700 / 904تجاريقطعه شماره 410
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 600 / 904تجاريقطعه شماره 511
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 400 / 864تجاريقطعه شماره612

فراخوان مناقصه عمومى

شهردارى منطقه 3 

 شهردارى منطقه سه همدان در نظر دارد مناقصه عمومى اجراى پروژه زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزارى 
مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه  تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى 

الكترونيكى راجهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
1- به پروژه ى ذكر شده تعديل تعلق مى گيرد.

2- به پروژه ى ذكر شده پيش پرداخت تعلق نمى گيرد.
3-نحوه پرداخت: محل تامين اعتبار پروژه از كمك هاى عمرانى دولت مى باشد.

4- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالى شهردارى مى باشد.
5- بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان 10٪ كل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر دوم 

آزاد خواهد شد.
6- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با  نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال 

عمل خواهد شد.
7- مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت ضمانت نامه بانكى يا واريز نقدى كه مى بايستى به شماره حساب 74011133313332 

شهردارى منطقه سه همدان نزد بانك مهر ايران شعبه شهدا واريز گردد.
8- متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تأييد از طرف معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه نمايد بديهى 

است در صورت مشاهده تخلف ضمانت نامه شركت در مناقصه وى ضبط خواهد شد .
9- كليه هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

10- ضمناً مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس:  www.hamedan.ir  امكانپذير مى باشد.
تاريخ  انتشار  مناقصه درسامانه : ساعت 8:00  تاريخ 15 /1398/11  مى باشد. 

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14:00 تاريخ 1398/11/21 
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد به دبيرخانه : تا ساعت 14:00 تاريخ 1398/12/04 

زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 17:00 تاريخ 1398/12/07 (حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع است)
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و  ارائه پاكت هاى الف به آدرس : همدان، خيابان شهدا، ميدان 

شهيد مفتح ،شهردارى منطقه سه، واحد فنى و مهندسى ، مسئول امور قراردادها وتلفن 081-32677413  
  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 41934-021  دفتر ثبت نام : 85193768-88969737

تاريخ انتشار آگهى نوبت اول : 1398/11/15
تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم : 1398/11/16                                                                                                                                                                 (م.الف1770)

مبلغ تضمين شركت مدت پيمانمبلغ برآورد(ريال)مرحلهنام پروژهشماره مناقصه
در مناقصه(ريال)

محل تامين اعتباررتبه پيمانكار

ساماندهى ورودى شهر 2098090334000065
همدان از سمت مالير

6330,000,000 ماه6,520,972,439اول
بانك مهر ايران شعبه 

شهدا

پنج ابنيه(حقوقى)
پنج راه و ترابرى 

(حقوقى)

كمك هاى عمرانى 
دولت

آگهى مناقصه شهردارى اسدآباد 

شهردارى اسدآباد

محل تأمين اعتبار مبلغ برآورد شرح پروژه
حفظ و نگهدارى و آبيارى فضاى سبز و پارك ها و ميدان سطح شهر 

به مدت يكسال 
از محل منابع داخلى شهردارى 13/000/000/000

برچيدن و تخريب جدول بتنى رفيوز وسط بلوار 22 بهمن و اجراى 
جدول گرانيتى مشكى و گل پنبه اى و اجراى سنگ فرش وسط رفيوژ 

با سنگ ديون 

از محل منابع داخلى شهردارى6/000/000/000

شهردارى اسدآباد در نظر دارد پروژه هاى عمرانى ذيل الذكر را از طريق مناقصه به پيمانكاران داراى صالحيت 
واگذار نماييد لذا پيمانكاران در صورت تماى مى توانند تا پايان وقت ادارى 1398/11/20 به امور مالى 

شهردارى مراجعه و اسناد مناقصه را تحويل گيرند. (م.الف503)

 به همت كتابداران روستايى 6 روستا استان 
همدان به مرحله نهايى ششــمين جشــنواره 
روستاها و عشاير دوســتدار كتاب راه يافتند. 
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان 
با اعالم اين خبر گفت: ششــمين جشــنواره 
روســتاها و عشاير دوســتدار كتاب ايران از 
ابتداى تيرماه 1398 با اعالم فراخوان از سوى 
دفتر مطالعات و برنامه ريزى فرهنگى و ســتاد 
هماهنگى شهرها و روستاهاى دوستدار كتاب 
معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى به تمامى نهادها و سازمان هاى مرتبط 
از جمله نهادها و ســازمان هاى دولتى و غير 

دولتى آغاز شد. 
كل  اداره  عمومــى  روابــط  گــزارش  بــه 
عاطفه  همدان،  اســتان  عمومى  كتابخانه هاى 

زارعى، با بيان اينكه پرونده 21 روستا از استان 
همدان به دبيرخانه ارســال شد، افزود: هيأت 
داوران اين جشنواره در مرحله نخست، 126 
روســتا و منطقه عشــايرى را از ميان  هزار و 
419 روستا و منطقه عشايرى براى داورى در 

مرحله دوم انتخاب كردند. 
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان 
تصريــح كرد: در مرحلــه دوم داوران از ميان 
126 روستاى راه يافته به اين مرحله 60 روستا 
و منطقه عشــايرى از 23 اســتان را به عنوان 
برگزيدگان مرحلــه دوم انتخاب كردند كه از 
اين تعداد 6 روســتا از استان همدان برگزيده 

شده است. 
زارعــى ادامه داد: روســتاهاى دســتجرد و 
حسين آباد شهرستان بهار، روستاى سيد شهاب 

شهرستان تويسركان و روستاهاى ويان، اكنلو 
و داق  آباد از شهرســتان كبودراهنگ 6 نماينده 

استان همدان در اين جشنواره هستند. 
وى خاطرنشــان كــرد: مراســم اختتاميه 19 
بهمن ماه در ســالن همايش هاى كتابخانه ملى 
ايران برگزار مى شــود و 10 روســتا و منطقه 
عشــايرى به عنوان روســتاهاى برگزيده، 10 
روستا و منطقه عشــايرى به عنوان روستاهاى 
تقديرى و يك روســتا به عنــوان برگزيده در 

بخش استمرار معرفى خواهد شد. 
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان با 
بيان اينكه در كســب موفقيت 6 روستاى راه 
يافته به مرحلــه نهايى كتابداران كتابخانه هاى 
عمومى نقشى اساســى و ارزنده ايفا كردند، 
خاطرنشــان كرد: كتابداران در اين روستاها با 

حمايت ادارات كتابخانه هاى شهرســتان هاى 
بهــار، كبودراهنگ و تويســركان با همكارى 
دهياران توانستند با اجراى برنامه هاى مطلوب 

نقشى ارزنده در منطقه خود ايفا كنند. 
زارعى با بيان اينكه تمام اقدامات انجام شــده 
در كتابخانه هــاى عمومى بــه منظور افزايش 
ســرانه مطالعه و ميزان امانت كتاب اســت، 
گفت: كتابداران با اجراى برنامه هاى مختلف 
به دنبال تحقق اين هدف و ايجاد نشــاط در 

منطقه خود هستند. 
و  عوامــل  بى  شــك  كــرد:  تأكيــد  وى 
دســت اندركاران امور فرهنگى در روستا هم 
نقشــى موثر براى ايجاد فضاى مطلوب براى 
رشد فرهنگ مطالعه دارند كه در اين روستاها 

به خوبى خود را نشان داده اند. 

رقابت6 روستاى همدان 
براى «دوست داشتن كتاب»

جشن انقالب اسدآباد 
در كارخانه آرد زرين 
برگزار شد

 سپيده راشدى - خبرنگار همدان پيام: در 
دومين روز از دهه فجر و همزمان با سيزدهمين 
سالروز تأسيس كارخانه آرد اسدآباد جشن ايام 
مبارك دهه فجر با حضور جمعى از مِسئولين 
در اين كارخانه برگزار شــد. در اين مراســم 
امام جمعه اســدآباد ضمن گراميداشت دهه 
مبارك فجراز انقالب شــكوهمند سال 57 به 
عنوان معجــزه ياد كرد وگفت: حمايت مردم، 
خدامحورى نظام و اسالميت امام موجب شد 
از رژيــم طاغوتى رهايى يابيم و اســالم ناب 

محمدى را رقم بزنيم. 
حجت االسالم سيد موسى حسينى مجد افزود: 
انقالب شــكوهمند ما پر اســت از خيرات و 
بركات اميدواريم دهه فجــر انگيزه و روحيه 
تازه اى در مردم بــه وجود آورد. حركت هاى 
انقالبى در طــول تاريخ اين مرزوبوم ادامه دار 
بوده و منحصر به ايام انقالب نمى باشد. يكى 
از نمونه هــاى بارز آن حمله ســپاه به پايگاه 
عين االسد است كه در نوع خود پس از جنگ 
جهانى كم نظير و نشــانه پيشــرفت و قدرت 

جوانان انقالبى اين مرزوبوم است. 
مديرعامل كارخانه آرد زريــن با تبريك ايام 
ا... دهــه فجر گفت: چهل و يكمين ســالروز 
از تدســيس كارخانه با ســيزدهمين سالگرد 

پيروزى انقالب اســالمى مقارن شده است و 
اين افتخارى بزرگ براى مجموعه ما اســت 
كه هر ســاله همزمان با دهه فجر يك سال بر 

افتخارات ما افزوده مى شود. 
علــى زارعيــن ادامــه داد: كارخانــه آرد در 
ســال1386 در ايام دهه فجر تأسيس شد. اين 
كارخانه با 24 نفر نيرو آغاز به كار كرد و اكنون 
بالــغ بر30 نيرو به طور مســتقيم در كارخانه 
مشــغول به فعاليت هســتند. در اين 12سال 
واحد توليدى با توجه به نيازكارخانه دســت 

خوش تغيير بوده است. 
زارعيــن  با تأكيــد بر اينكه تأميــن گندم و 
فروش آرد دولتى محاســبه مى شود، افزود: 
پس از هدفمند شــدن يارانه ها قيمت فروش 
آرد در بــازار دولتى و آزاد برابر شــد و عمال 
آرد به صورت آزاد به فروش مى رفت كه اين 
واحد عالوه بر اسدآباد به ساير شهرستان هاى 
اســتان و حتى خارج از استان ارسال مى شد 
كــه هم اكنون بــا توجه به سياســت دولت 
براى مديريت گندم موجودى كشــور مجددا 
سهميه بندى كارخانجات آرد را در دستور كار 

خود قرار داد.
وى گفت: اداره استاندارد و اداره نظارت برغذا 
و دارو به صورت دوره اى و نامحســوس بر 
روند توليد آرد نظــارت مى كنند و مواد اوليه 
پيش از اينكه خروجى داشــته باشد از واحد 

كنترل كيفى عبور مى كند. 
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت با 
اشــاره به كلنگ زنى 2 كارخانه قهوه و كاغذ 

گفت: ايــن 2 كارخانه بــا حدود120ميليارد 
تومان ســرمايه اوليه ســاخته خواهد شد و با 
انجام اين كار شهرك صنعتى پيشرفت خاصى 

خواهد داشت. 
رحيم قربانــى ادامــه داد: 28 تــا30 پروانه 
بهره بردارى تاكنون بــراى واحدهاى توليدى 
مستقر در شهرك صنعتى صادر شده است كه 
از ايــن30 واحد 8 واحد فعال و بقيه واحد ها 
نيمه فعال و فصلى هستند. نحوه توليد و ميزان 
توليد كه مازاد بر نياز اســت موجب تعطيلى 
برخــى واحدهاى توليدى شــده اســت. با 

برگزارى7 ستاد تسهيل در شهرستان و پيگيرى 
حل مشكالت بسيارى از واحدهايى كه تعطيل 

بودند دوباره فعال شدند. 
قربانــى از راه اندازى كنســانتره ميوه در اين 
واحدهاى توليــدى خبر داد و گفت: با توجه 
به نزديكى اســدآباد به مرز عراق بهتر اســت 
مردم شهرســتان سرمايه هاى خود را در زمينه 
توليدات به كار گيرند تا شاهد رشد روزافزون 
شهرســتان در زمينــه توليــدات و صادرات 

محصوالت باشيم. 
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بررسى بودجه سال آينده 
در مجلس از 5 اسفند و در 3 شيفت كارى

 بررسى اليحه بودجه ســال 99 از 5 اسفند در 3 شيفت كارى در 
مجلس انجام خواهد شد.

يك عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: پيش از اين بحث هايى در هيأت رئيسه مجلس انجام شده 
بود كه ما در پنجم اســفند بررسى كليات اليحه بودجه سال 99 را در 
دســتور كار داشته باشيم و ان شــاءا... پس از تصويب آن در 3 شيفت 

كارى وارد بررسى جزئيات اليحه بودجه خواهيم شد.
اكبر رنجبرزاده افزود: پيش بينى مى شــود بررسى اليحه بودجه در 3
شــيفت كارى، دوهفته به طول بينجامد و پس از آن مصوبات مجلس 
در شــوراى نگهبان بررسى خواهد شد و درنهايت در چند جلسه نيز 

ايرادات شوراى نگهبان به مصوبات پيشين رفع خواهد شد.
وى همچنين گفت كه بررسى اليحه بودجه و ايرادات شوراى نگهبان 
بايد تا 25 و 26 اسفندماه به اتمام برسد.جلسات علنى مجلس از اين 
هفته و به مدت 3 هفته براى سركشى نمايندگان به حوزه هاى انتخابيه و 
تبليغات انتخاباتى برگزار نمى شود.پس از برگزارى انتخابات(2 اسفند)، 
مجلس از روز دوشنبه 5 اسفند كار بررسى بودجه 99 را شروع مى كند.

براى جمهورى اسالمى شيعه و سنى 
فرقى ندارد

 عزت در ســايه همدلى و هم افزايى پديدار خواهد شــد، انقالب 
اســالمى تنها متعلق به امت ايرانى نيست و هر مسلمانى در هر جاى 
دنيا برادر و خواهر ماست. انقالب اسالمى متعلق به همه دنياى اسالم 
اســت. جمهورى اسالمى در اين 40 ســال از مردم فلسطين حمايت 
كرده و در برابر اسرائيل اشغال گر قرار گرفته است. جمهورى اسالمى 
مى  داند اين موضع براى او هزينه دارد اما جمهورى اسالمى حاضرشده 

اين هزينه را بدهد تا از مسلمانان دفاع كند.
وزير اطالعات با تأكيد برآنكه براى جمهورى اســالمى شيعه و سنى 
فرقى ندارد، افزود: جمهورى اسالمى از مردم تحت ستم در بوسنى و 
هرزگوين حمايت كرد. مردم بوســنى و هرزگوين برادران اهل سنت 
بوده و شــيعه نبودند اما بدانيد كه براى ما شيعه و سنى تفاوت ندارد 
همچنان كه در افغانستان بيش از 70 درصد مردم اين كشور اهل سنت 
هستند اما جمهورى اسالمى در اين سال ها بيشترين حمايت را از اين 
كشورها كرده است. ســيدمحمود علوى با بيان اينكه تاريخ يك قرن 
گذشته نشــان مى  دهد كه همه بزرگان جهان اسالم (شيعه و سنى) از 
اسالم واحد ســخن به ميان آورده اند، با اشاره به تاريخ اختالف افكنى 
دشمنان بين مسلمانان بيان كرد: استعمار براى آنكه بتواند بر مسلمانان 

تسلط پيدا كند، به دنبال اختالف افكنى مذهبى بين مسلمانان رفت.

شفافيت با شعار نمى شود بايد 
در عمل اتفاق بيفتد

 رئيس قوه قضائيه در مراســم آغاز به كار مجتمع قضايى مبارزه با 
مفاسد اقتصادى كه روزگذشــته در مجتمع قضايى امام خمينى آغاز 
به كار كرد، گفت: شــفافيت با شعار نمى شــود و در عمل بايد اتفاق 
بيفتد. فرايندهاى يك حركت اقتصادى همچون دريافت ارز، واردات 
كاال و توزيع كاال و... بايد شــفاف شود و اگر اين اتفاق بيفتد بسيارى 
از فرارهاى مالياتى را نخواهيم داشــت. به گزارش ايسنا، سيدابراهيم 
رئيسى افزود: اين اقدام شما مبارك است كه موجب شفافيت مى  شود 

و ان شاءا... سامانه به شفافيت آرا كمك مى  كند.0

معامله قرن براى آمريكا و اسرائيل مصرف 
داخلى دارد

 طــرح معامله قرن ترامپ مصداق بارزى از زورگويى و بى خردى 
مسئوالن آمريكا است، آنها تصور مى كنند مى شود ملتى را به زور وادار 

كرد كه اين طرح را بپذيرد بدون اين كه مذاكره اى با آنها شود.
يك كارشــناس مســائل بين الملل در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: 
در سال هاى گذشته آمريكا و برخى ديگر از كشورها سعى مى كردند 
مســئوالن فلسطينى را در طرح هاى مربوط به صلح خاورميانه به بازى 
بگيرند و در ســال هاى اخير با طرح مسأله تشكيل دو دولت مستقل، 
فلسطينى ها را وادار كنند تا خواسته هايشان را بپذيرند اما عمال اكنون 

با ارائه طرح معامله قرن، آنها را ناديده گرفتند.
حسن بهشتى پور تصريح كرد: تمام شــواهد نشان مى دهد اين طرح 
هيچ شانســى براى اجرا ندارد و صرفا مصــرف داخلى دارد. نتانياهو 
براى دادگاهى شــدنش و انتخابات پيش رويش به اين فضاسازى نياز 
دارد تا شــايد صهيونيست هاى افراطى در پارلمان را وادار به حمايت 
از خودش كند. از ســويى ترامپ هم در حال استيضاح است و برگ 
موفقى براى تغيير اين فضا نداشــت و حاال با اعالم اين طرح ســعى 
دارد تا حدودى فضا را به نفع خود ســازد. در عين حال بايد گفت كه 
اين طرح مصرف داخلى براى آمريكا و اسرائيل دارد و هيچ ضمانت 
اجرايى نخواهد داشــت و دور از واقعيت هاست و همان طور كه مقام 

رهبرى قبال گفتند «خواب خوشى است كه تعبير نمى شود.»
وى ادامه داد: اگر كشــورهاى اســالمى و عربى اين قــدر در منطقه 
اختالف نداشتند رژيم اسرائيل و آمريكا جرأت نمى كردند چنين طرح 
يك طرفه اى را مطرح كنند و جا دارد موضوع فلســطين و معامله قرن 
سبب شود تا كشورهاى اســالمى غيرعرب مثل تركيه، ايران، مالزى، 
بنگالدش و... اقدماتى براى مقابله با اين طرح باحضور كشــورهاى 

عربى كه كمى كمتر مرعوب غرب و آمريكا هستند، انجام دهند.

 "معامله قرن" خوش رقصى ترامپ
 براى رژيم صهيونيستى است

 طــرح معامله قــرن خوش رقصى دونالــد ترامپ بــراى رژيم 
صهيونيستى اســت، قطعا با اين طرح عمر رژيم صهيونيستى كوتاه تر 
شده و جبهه مقاومت و گروه هاى فلسطينى با عزمى راسخ تر در مقابل 

رژيم اشغالگر قدس مى ايستند.
يك عضو كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى در گفت وگو با ايسنا، با محكوم كردن طرح معامله قرن، گفت: 
صهيونيســت ها در جامعه آمريكا نفوذ داشــته و كمتر از يك سال به 
انتخابات رياست جمهورى اين كشور باقى مانده است. دونالد ترامپ 
در جاده اســتيضاح قرار دارد و هر كارى مى كند تا از اين باتالق رها 

شود.
عالء الدين بروجردى با تأكيد بر اين كه «جهان اسالم و همه كشورهاى 
دنيا طرح معامله قرن را محكوم كرده و نسبت به آن موضع گرفته اند»، 
ادامه داد: طــرح معامله قرن يك حركت احمقانــه و در نقطه مقابل 
كل جهان اسالم اســت به هيچ وجه افكار عمومى جهان و كشورهاى 
اســالمى و عربى اجازه نمى دهند بيت المقدس به عنــوان اولين قبله 
مسلمانان در اختيار صهيونيســت ها قرار بگيرد. اين حركت موجب 
تحريك هرچه بيشــتر جبهه مقاومت و گروه هاى فلسطينى شده تا با 

عزمى راسخ تر در مقابل رژيم صهيونيستى بايستند.
وى افــزود: با عكس العمل هاى گروه هاى فلســطينى، جبهه مقاومت 
و كشورهاى اسالمى مشــكالت رژيم صهيونيستى در آينده جدى تر 

خواهد شد. معتقدم اين طرح راه به جايى نخواهد برد.

لغو حضور هيأت ايرانى در جده
 دولــت ســعودى درحالــى پيــام دادنــد كــه ويــزاى هيــأت ايرانــى 
ــور  ــراى حض ــى ب ــچ امكان ــال هي ــه عم ــود ك ــادر ش ــد ص مى توان
هيــات ايرانــى در جلســه اعضــاى ســازمان همــكارى اســالمى در 

جــده وجــود نداشــت.
به گزارش ايســنا، ســخنگوى وزارت خارجه اعــالم كرد كه دولت 
عربستان از مشاركت هيأت جمهورى اسالمى ايران در نشست بررسى 
طرح معامله قرن در مقر سازمان همكارى اسالمى در جده جلوگيرى 

كرد.
عباس موســوى در توضيح جلوگيرى دولت عربســتان از مشاركت 
ايران در نشست سازمان همكارى اسالمى در جده اظهار كرد: به دنبال 
رونمايى طرح صهيونيستى موســوم به «معامله قرن» از سوى رئيس 
جمهور آمريكا، به پيشنهاد دولت خودگردان فلسطين و دعوت دبيركل 
سازمان همكارى اســالمى قرار شد نشست فوق العاده كميته اجرايى 
اين ســازمان در ســطح وزيران امور خارجه كشورهاى عضو در مقر 
دبيرخانه سازمان در جده به ميزبانى عربستان به منظور بررسى اين طرح 

و موضعگيرى درباره آن برگزار شود.
وى افزود: با اينكه دبيركل ســازمان همكارى اســالمى از جمهورى 
اســالمى ايران نيز به عنــوان يكى از اعضاى فعال ســازمان به منظور 
شــركت در نشســت جده دعوت به عمل آورده اســت ولى دولت 
عربستان ســعودى - كه ميزبانى دبيرخانه سازمان در جده را به عهده 
دارد - با نقض تعهدات صريح دولت ميزبان اين سازمان بين المللى و 
اصول بديهى مصرح در روش كار اين ســازمان ها از جمله ضرورت 
تضمين مشــاركت آزاد و بدون محدوديت دولت هاى عضو در كليه 
فعاليت هاى ســازمان، تا آخرين ساعات پيش از برگزارى اين نشست 
از اعطاى رواديد به هيأت جمهورى اســالمى ايران به رياست حسين 

جابرى انصارى معاون وزير امور خارجه خوددارى كرده است.
ســخنگوى وزارت امور خارجــه در ادامه تصريح كــرد: روند عدم 
مشــاركت دهى هيأت هاى نمايندگى برخى كشورهاى عضو از جمله 
جمهورى اسالمى ايران در نشست ها و اجالسيه هاى سازمان همكارى 
اسالمى كه در جده مقر دبيرخانه آن برگزار مى شود، در ماه هاى گذشته 

از سوى عربستان سعودى تشديد شده است.

تعداد بسيار كمى از اغتشاشگران 
در بازداشت هستند

 رئيس ســازمان زندان ها در پاسخ به ســؤالى در مورد «آمار بازداشتى هاى 
اغتشاشات اخير» گفت: به ســرعت به پرونده آنها رسيدگى شده است. اكنون 
تعداد بســيار كمى از اين اغتشاشگران در بازداشــت هستند و آمار تعداد آنها 
همانى اســت كه آخرين بار از سوى ســخنگوى قوه قضائيه اعالم شده و آمار 

جديدى اكنون در دست نيست. 
بــه گزارش ايســنا، اصغر جهانگير گفــت: اين طرح در حال اجرا اســت، 
به طورى كه از آغاز هفته در اســتان خراسان رضوى آغازشده و تمام زندانيان 
چهره به چهره وضعيت شان بررسى خواهد شد. زندانيانى را كه شرايط تخفيف 
داشته باشند، به آنها ابالغ خواهد شد و مى  توانند در قالب اين طرح از زندان 

آزاد شوند.

ابراز نگرانى وزير خارجه عراق از تبعات 
اختالف ها بين ايران و آمريكا

 وزير امور خارجه عراق از تبعات اختالف ها بين جمهورى اسالمى ايران و 
آمريكا بر اوضاع منطقه و جهان ابراز نگرانى كرد.محمدعلى الحكيم روزگذشته 
در كنفرانس خبرى مشــترك با همتاى بلژيكى خود در بغداد گفت: در ديدار 
با وزير امور خارجه بلژيك، اختالفات بين جمهورى اســالمى ايران و آمريكا 
و ضــرورت اجتناب از وقوع جنگ و تبعات آن بر عراق و منطقه را به تفصيل 

بحث و گفت وگو كرديم. 
به گزارش ايسنا، وى خاطر نشــان كرد: ضرورى است كه اتحاديه اروپا براى 
كاهش تنش ها بين جمهورى اســالمى ايران و آمريكا تالش كند. وزير خارجه 
عراق گفت: هرگونه راه حل بايد بازگشــت آوارگان فلسطينى و تشكيل دولت 

مستقل فلسطين به پايتختى قدس شريف را موردنظر قرار دهد.

آمريكا هنوز منتظر اقدام تالفى جويانه 
ايران است

 فرمانده سنتكام با ادعاى اين كه تحركات نظامى ايران به حالت عادى بازگشته 
است، گفت كه آمريكا همچنان منتظر اقدام تالفى جويانه از سوى ايران است.

به گزارش ايســنا، يك ماه پس از به شــهادت رسيدن سپهبد قاسم سليمانى در 
نتيجه اقدام جنايت كارانه آمريكا، ژنرال فرانك مك كنزى گفت كه هنوز تهديد 

اقدام تالفى جويانه از سوى ايران وجود دارد.
مك كنزى روزگذشــته مدعى شــد كه ايران پس از حمله به پايگاه آمريكايى 
عين االســد در عراق، فعاليت هاى موشكى خود را در هفته هاى گذشته كاهش 

داده و به عالوه پدافند هوايى خود را به حالت عادى بازگردانده است.
فرمانده نيروهاى مركزى آمريكا در عين حال تأكيد كرد، آمريكا هنوز منتظر اقدام 

تالفى جويانه ايران است.

 حضور گســترده مردم در انتخابات تعيين 
مى  كند كه آمريكا مجبور اســت فشــارهاى 
حداكثــرى خــود را كنار بگــذارد و بپذيرد 

سياست ترامپ شكست خورده است.
وزيــر امورخارجه در جمع خبرنگاران افزود: 
در انتخابات بايد زمينه حضور گسترده فراهم 
شود تا مردم حضور حداكثرى داشته باشند با 
اين حضور حتما مى توانند تعيين كنند آمريكا 
مجبور است سياست فشار حداكثرى خود را 
كنار بگذارد، بپذيرد سياست ترامپ شكست 
خورده است و خسارات ايران را پرداخت كند 

تحريم ها را كنار بگذارد و به 1+5 برگردد.
محمدجــواد ظريــف درباره طــرح تقويت 
تروريســم اقتصادى آمريكا عليه ايران گفت: 
اين بررســى ها توسط وزارت خارجه انجام و 
به شوراى عالى امنيت ملى پيشنهاد مى  شود و 

شورا تصميم مى گيرد.
بــه گــزارش ايرنــا، وى افــزود: يكــى از 
ســازمان هايى كه در حوزه تقويت تروريسم 
اقتصادى امريكا عليه ايران فعال است سازمان 
اتحاد عليه ايران هســته اى است كه اسمش از 

ابتدا تا انتها دروغ است. 

وزير امــور خارجه ادامــه داد: در اين زمينه 
پيشنهاد مناسبى به شــوراى عالى امنيت ملى 
انجام مى شــود و آنها بررســى خواهند كرد 
اكنون بررســى ها در وزارت خارجه در حال 

انجام است.
ظريف همچنين در پاسخ به سؤالى درباره سفر 
هماهنگ كننده سياست خارجى اتحاديه اروپا 
به ايران ومحورهاى گفت و گوها با وى گفت: 
همه اين موارد بدعهدى را به آنان گفتيم چون 

خودشان درخواست ديدار كردند و بايد ببينيم 
حرف هايشان چه است.

وى همچنيــن درباره نامــه 14 صفحه اى به 
اتحاديه اروپا هم گفت: تأكيد براين است آنكه 
حق اســتفاده از ماده 36 را داشته با مستندات 
غيرقابل انكار جمهورى اســالمى بوده و آنها 
نــاكام بودند يا به عبارت برجامى دچار نقض 
اساســى برجام شــدند و جمهورى اسالمى 
اقدامات جبرانى ماده 36 را انجام داد. بنابراين 

آنها حقى براى دســت يازى به ماده 36 برجام 
ندارند.

وزير امــور خارجه خاطرنشــان كرد: در 14
صفحه به طور مفصل هم با متن هم با شــكل 
به آنان نشان داديم چه اشتباه فاحشى مرتكب 

شده اند.
رئيس دستگاه ديپلماسى همچنين كانال مالى 
ســوييس را كمتــر از اجراى دســتور ديوان 
بين المللى دادگســترى دانســت و گفت: اين 
ديوان به آمريكا دستور داد، حق ندارد از ورود 
غــذا و دارو به ايران ممانعت كند. سياســت 
آمريكا كماكان سياست فشار بر مردم ايران و 
محروم كردن ايران از پرداخت هزينه اين دارو 
و محدودكردن روش هاى استفاده از منابع مالى 

موجود است.
ظريف تصريح كرد: اين قدم كوچكى اســت، 
البته دولت ســوييس تالش كرده اســت و ما 
از آنها قدردانى مى كنيم اما اين نشــان دهنده 
حسن نيت آمريكا نيست. نشانه اين هم نيست 
حتى ايــاالت متحده كوچكترين اقدامى براى 
دستور ديوان بين المللى دادگسترى انجام داده 

است چه برسد به برجام.

وزير امور خارجه:

حضور مردم در انتخابات
 آمريكا را مجبور به عقب نشينى مى كند

 در مــاده 28 قانون انتخابات، قانونگذار 
شــرايطى كلى را براى داوطلبان نمايندگى 
پيش بينــى كرده اســت، قانونگــذار بايد 
به صورت صريح و روشــن مصاديقى را از 
موارد التزام عملى به اســالم و نظام را بيان 
كند تا افراد بــا آگاهى كامل مبادرت به آن 

ورزند.
يــك وكيــل دادگســترى در گفت وگو با 
ايســنا، با بيان ضرورت نظارت بر عملكرد 
گفت:  نمايندگى شــان  دوره  در  نمايندگان 
بســيار جاى تأســف اســت كه در دوران 
نمايندگى نماينــده اى در فضاى مجازى و 
رســانه ها اعالم مى شــود كه فرد در دوران 
عديده اى  تخلفات  مرتكــب  نمايندگى اش 
شــده اســت اما هميــن فــرد در دوران 
نمايندگيش با قيام و قعودش موجب شــده 
است كه قانونى تصويب شود كه همه افراد 
جامه ملتزم به اجراى آن هستند و اين نقص 
و خال قانونى است كه ما به صورت صريح 

به آن نپرداختيم و آن را انجام نداديم.
چطــور  افــزود:  پوربابايــى  هوشــنگ 

ممكن اســت كه يك شــخص در دوران 
نمايندگــى اش مرتكــب تخلف شــود اما 
كماكان وكيل مردم باشــد؟ آن فرد معزول 
اســت و بايد عملكردش پيگيرى شــود. 
بنابراين در هرمقطعى كه نماينده اى مرتكب 
تخلف مى شود بايد با آن برخورد كرد و از 
منصب نمايندگى عزلش كرد و به مردم هم 

او را معرفى كرد.
وى افزود: نماينده اى كه براى بارنخســت 
اعتبارنامــه اش تصويب مى شــود يا احراز 
صالحيت مى شــود داراى يــك مصونيت 
پوالدين ناشــى از خال  قانونى اســت كه 
قابليت عزل ندارد، اين مصونيت ها ناشى از 
آزادى بيان در شرايطى است كه قانونگذار 
پيش بينى كرده است نه اين كه ناشى از هر 
عملكردى كه نماينده انجام دهد، باشــد و 
در دوران نمايندگيش از رانت استفاده كند 
و كماكان اين نماينده، وكيل ملت باشــد و 

به عنوان وكيل ملت اظهارنظر كند. 
ايــن وكيل دادگســترى در ارتبــاط داليل 
بيشــتر  براى  كه  صالحيتى  آشكارنشــدن 

داوطلبان مجلس مانند عدم التزام عملى به 
اســالم مطرح شده است نيز گفت: در ماده 
28 قانون انتخابات، قانونگذار شــرايطى را 
پيش بينى كرده است كه اين شرايط اگرچه 
ممكن اســت درست باشــد اما به صورت 
كلى اســت و افراد نمى دانند چه امورى را 
بايــد انجام دهند و چه امورى را بايد انجام 
ندهند تا مصداق عدم التزام عملى به اسالم 
و نظام و واليت فقيه نشوند. قانونگذار بايد 
به صورت صريح و روشــن مصاديقى را از 
موارد التزام عملى به اســالم و نظام را بيان 
كند تا افراد بــا آگاهى كامل مبادرت به آن 

ورزند.
پوربابايــى افزود: در واقــع چون مصداق، 
مصداق نامشخصى اســت هركسى ممكن 
است شــامل ماده 28 شــود و صالحيتش 
احراز نشــود. اگرچه مصاديق ممكن است 
به صورت محرمانه به خود كانديداها اعالم 
شود اما درواقع بايد به صورت علنى اعالم 
شــود كه ارتكاب اين اعمال موجب احراز 

صالحيت نمى شود.

درخواست غرامت مصاديق التزام عملى به اسالم و نظام در قانون مشخص شود
بيشتر براى خانواده هاى 
جان باختگان هواپيماى 

اوكراينى
خواســتار  اوكرايــن  رئيس جمهــور   
پرداخت غرامت بيشــترى از جانب ايران 
به خانواده جان باختــگان حادثه هواپيماى 
اوكراينى در ايران شــد. به گزارش ايســنا، 
ولوديمير زلنسكى درباره غرامت پيشنهادى 
ايران به خانواده جان باختگان  حادثه هدف 
قرارگرفتن غيرعمد هواپيماى مســافربرى 
اوكراينى در ايران، گفــت: ايران بالفاصله 
مبلغ 80 هــزار دالر را براى هــر خانواده 
پيشــنهاد داد. اين[مبلغ] بسيار اندك است. 
ما خواســتار مبلغ بيشــترى خواهيم شد. 
اظهــارات رئيس جمهــور اوكراين در پى 
اين مطرح مى شــود كه صبح چهارشــنبه 
در تاريــخ 18 دى ماه ســال 98 يك فروند 
هواپيماى مســافربرى بوئينگ 737 خطوط 
هوايى كشــور اوكراين بر اثر بروز خطاى 
انسانى و به صورت غير عمد، مورد اصابت 
قرار گرفت كه متأسفانه موجب به شهادت 
رســيدن جمعى از هموطنان و جان باختن 

تعدادى از اتباع خارجى شد.
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دولت تالش مى كند انتخابات سالم 
برگزار كند

 همه تــالش خود را براى 
فراهم آوردن بســترى كه در 
كامل  سالمت  با  انتخابات  آن 

برگزار شود به كار مى گيريم.
سخنگوى دولت تصريح كرد: 
انتخابات در تمــام دوره هاى 
دارد  ويــژه  اهميــت  خــود 
اما ترديــد نكنيم كــه امروز 
انتخابــات بيــش از هر زمان 
ديگــرى در تاريخ جمهورى 

اســالمى ضرورت و اهميت دارد و شــايد در هيــچ دوره ديگرى از 
تاريخ اين حجم از فشــارهاى خارجى در تنگنا گذاشتن مردم ايران 
و تحريم هاى بى ســابقه آمريكا كه به صورت مستقيم زندگى مردم را 

تحت تأثير قرار داده، وجود نداشته است.
به گزارش ايســنا، على ربيعى افزود: امروز نشــان مقاومت در برابر 
فروپاشــى ايران و هم نشــان اينكه صندوق آرا تعيين كننده آينده اين 
كشور است چيزى جز اينكه ما به پاى صندوق هاى رأى برويم نيست. 
ما همه تالش خود را براى فراهم آوردن چنين بسترى فراهم مى كنيم 

بسترى كه در آن انتخابات با سالمت كامل برگزار شود.
ربيعى ادامه داد: اگرچه برخى دغدغه هايى درباره امكان حضور برخى 
جريان هاى سياسى در اين انتخابات را بر زبان آورده اند ما با احترام به 
اين دغدغه ها و نگرانى ها معتقد هستيم كه حضور معنادار در انتخابات 
براى پاسخ به تهديدات و حفظ جايگاه صندوق ها الزامى است و همه 

بايد در پاى صندوق ها حاضر شويم.
 دولت به مشاركت مردم در انتخابات تأكيد دارد

وى بــا بيــان اينكــه دولــت بــه مشــاركت مــردم و حضــور معنــادار 
ــه  ــم هم ــا معتقدي ــرد: م ــار ك ــد دارد، اظه ــات تأكي ــان در انتخاب آن
ــردم  ــه اقشــار م ــا هم ــد ت ــد مســاعدت كنن ــط باي ــاى ذى رب نهاده

ــد. ــات دارن ــه ســهمى در انتخاب ــد ك تصــور كنن

كانديداها و طرفداران آنها از اتهام زدن به افراد بپرهيزند
 تشكيل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادى، اقدام مجدانه و هماهنگى در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادى است. 

رئيس قوه قضاييه با اشاره به انتخابات پيش رو گفت: شرايط انتخابات خاص است و كانديداها و طرفداران آنها از زدن اتهام به افراد ديگر پرهيز كنند. 
اگر موضوعى باشد مرجع رسيدگى به آن قوه قضاييه است و دستگاه قضايى، حزب و جناح و ارتباطات سياسى نمى شناسد. 

به گزارش ايســنا، ابراهيم رئيســى ادامه داد: ما بايد كارى كنيم كه كشف موارد فساد افزايش يابد و منافع حاصل از فساد را به شدت كاهش دهيم و 
هزينه را براى فساد باال ببريم.  وى تصريح كرد: مسأله بازدارندگى مجازات ها موضوع مهم ديگرى است تا افرادى كه مرتكب فساد مى شوند برايشان 

صرف نكند و مهم اين است كه ما نبايد اجازه دهيم كه فضاى كشور، فضاى اتهام زنى به يكديگر شود. اين براى كشور ضرر دارد. 
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: اگر افراد گزارشاتى در رابطه با فساد دارند بايد به مسئوالن بدهند، فضاى اتهام افكنى نادرست است. روابط ناسالم اقتصادى 
ناپسند است و اگر منتهى به جرم شد بايد رسيدگى شود. مجرمان اقتصادى خود را براى محاكمه آماده كنند. در اين رابطه حركت ما مستمر است و 

مقطعى نيست و تشكيل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادى در همين راستا است.

بايد براى نظارت استصوابى فكرى كرد
 اگر نظارت استصوابى ضامن بقاى جمهوريت و نظام است با آن كنار بياييم، اما اگر باعث مشاركت گريزى مى شود بايد 
در مورد آن فكرى كرد.دبيركل حزب اراده ملت ايران گفت: در هر نظام سياسى اگر كليت قانون اساسى خوب اجرا شود، آن 
نظام مى تواند ثبات، دوام و پايدارى داشته باشد. ما احساس مى كنيم در بخشى كه بايد بعد جمهوريت نظام تقويت مى شد در 
چهل سال گدشته خوب عمل نكرديم. به گزارش ايرنا، احمد حكيمى پور گفت: اميدوار بوديم در مجلس دهم قانون جامع 
انتخابات شــكل گيرد اما نه تنها نشد بلكه در جريان بررسى صالحيت داوطلبان انتخابات مجلس، نيروهاى حزبى به شكل 
بسيار بدى رد صالحيت شدند، رد صالحيت ها در ميان اصالح طلبان خيلى شديد بود اما حتى اصولگرايان هم رد شدند.وى 
گفت:  احزاب و فعاالن حزبى تالش مى كنند بخشــى از اصول قانون اساســى شكل بگيرد كه جمهوريت نظام تداوم داشته 
باشد، زمان بهره بردارى احزاب هم در زمان انتخابات است. با اين حال برخى از اعضاى حزب حاما به دليل عضويت در اين 

حزب رد شده اند، اين رفتار باعث سرخوردگى و خارج شدن سياست ورزى از مسير طبيعى خود مى شود.
سياستسياست

 siasat@hamedanpayam.com
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طرح ويژه اشتراك انتخابات

در صورت تمايل ارسال ساير روزنامه هاى محلى

مهدى ناصرنژاد  »
 خوشبختانه پس از ماه ها انتظار باالخره 
اسامى نامزدهاى تعيين صالحيت شده براى 
ورود به يازدهمين دوره انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى در حوزه هاى 7 گانه استان 
همدان، روز دوشنبه در روزنامه همدان پيام 

منتشر شد. 
انتخابات جديد مجلس شــوراى اسالمى 
از همــان مرحله شــكل گيرى و ثبت نام 
داوطلب هــا و تأييــد و رد صالحيت ها 
توســط شــوراى نگهبان و انتشار اسامى 
مجاز با حــرف و حديث هــاى فراوانى 
همراه بوده است در عين حال كه عالمت 
سوال هاى بزرگى در اين ارتباط در اذهان 
عمومى نقش بســته وليكــن احتمال هاى 
فراوانى نيز داده مى شــود كه اين دوره از 
انتخابات به داليل گوناگــون كه يكى از 

آن همان رد صالحيت هاى رگبارى است، 
متفاوت از تمام دوره هاى گذشــته برگزار 
 شــود. حال موضوع و كيفيت شكل گيرى 
ايــن انتخابات از 2 زاويــه قابل نگرش و 
تحليل مى باشد. زاويه نخست خط خوردن 
نام بسيارى از چهره هاى آشنا و از سابقان 
مجلس كه طبق شــنيده ها اغلب وصل به 
جنــاح اصالح طلبان هســتند و كنار زدن 
آنهــا ابهامات فراوانى نــزد افكار عمومى 
به وجــود آورده و بحث هــاى زيادى را 
در محافل عام و خاص برمى انگيزد. البته 
شــوراى نگهبان قانون اساســى هم براى 
جلوگيرى از ورود چنين نام ها و چهره ها 
كه اغلــب هــم چنــد دوره در مجلس 
شوراى اسالمى حضور داشته اند به صحنه 
انتخابــات جديد، داليل خاص و بســيار 
تأمل انگيز دارد و سخن گوى اين شورا به 

روش هاى مختلف در مطبوعات و رسانه 
ملى براى روشن گرى افكار عمومى برخى 
داليل رد صالحيت ها را اعالم كرده است. 
امــا ديگــر دليل متفــاوت تلقــى كردن 
اسالمى  شوراى  مجلس  يازدهم  انتخابات 
نســبت به دوره هاى گذشته، اجازه ورود 
به بســيارى نام هاى جديد و غريب براى 
اذعــان عامه اســت كــه به نظــر مى آيد 
تعداد  افزونــى  بــراى  سياســت گذارى 
نامزدهاى انتخاباتــى حاضر در اين دوره 
دليل مماشات هيأت هاى تعيين صالحيت 
در سراسر كشــور براى ورود افراد بيشتر 
با هدف ايجاد شــور و شــوق و تشويق 
مردم بــراى حضور پررنگ در صحنه هاى 
سياسى و اجتماعى انتخابات باشد. به رغم 
اينكه ناآشــنا بودن نام هــاى جديد در هر 
عرصه اى از انتخابات يا رقابت هاى ديگر 

براى مردم و افكار عمومى امرى طبيعى و 
معمول مى نمايد، اما به نظر مى آيد حداقل 
در همين اســتان همدان كه 179 كانديدا 
در 7 حــوزه انتخابيه براى خــود تعيين 
صالحيت گرفته اند، برخى آنقدر جديد و 
غريب و عجيب هســتند كه براى هر كس 
ذهنيت (آش شــور) ايجاد مى شود، زيرا 
برخى از اين اسامى واقعًا در حد و اندازه 
كدخدايى براى يك روستا هم نيستند چه 
برســد به اينكه بخواهد در جايگاه رفيع و 

اسالمى،  شوراى  مجلس  نظير  ارزشمندى 
بــراى مردم يك حوزه انتخابيه يا كشــور 

تعيين تكليف نمايند. 
حــال با اشــاره به چنيــن موضوعى اين 
پاســخ به وجود مى آيد كه چنين افرادى 
رأى نمى آورند و مجلس شوراى اسالمى 
هــم از آفت ها مصون مى مانــد، اما جاى 
نگرانى اين جاســت كه به دليل بى تفاوتى 
و ناآگاهى قشــرهاى ظاهربين و از روى 
تصادف شــمار آراى چنين افراد باال برود 

و نگرش هــاى منفى و خنثى ها هم بر اين 
جريان هــا دامن بزننــد و كارى كه نبايد 
بشود، اتفاق بيفتد و جنايتى بزرگ در حق 
جامعه اسالمى و سرنوشت كشور و ملت 
رقم بخــورد. كما اينكــه در يك انتخاب 
اصلح به نشانى نامى معروف يا آدمى اسم 
درآورده، بايد توجه داشت كه «هيچ آهن 
خنجر تيزى نخواهد شــد» و هيچ خار و 
خســى در باالى ديوار شــكوفه گل به بار 

نخواهد آورد!

در شهرخوبان هركس زودتر 
از راه رسد كدخداست

پرهيز از رانتخوارى خط قرمز 
مردم در انتخاب نماينده مجلس باشد

 نماينده مجلــس بايد اعتقاد قلبى به خدمتگزارى به 
مردم و اقدام جهادى داشــته باشد، پرهيز از رانتخوارى 

خط قرمز مردم در انتخاب نمايند باشد. 
نماينــده مردم تبريز در مجلس شــوراى اســالمى در 
گفت وگو با فارس، گفــت: نماينده مجلس بايد اعتقاد 

قلبى به خدمتگزارى به مردم داشــته باشد، ضمن اينكه 
او بايد توان و امكان تحقق وكالت مردم را داشته باشد. 
محمد اســماعيل ســعيدى با تأكيد بــر اينكه نماينده 
مجلس بايد روحيه انقالبى و جهادى داشــته باشد تا 
بتواند امورات كشــور را پيگيــرى و مطالبات مردم را 
دنبال كند، افزود: مهمترين نياز امروز كشــور در رفتار 
و اقدام بســيجى وار و جهادگونه اســت تا مشكالت 

سريع تر رفع شود. 

انتخابات مظهر 
«جمهوريت» و 
«اسالميت» نظام است

 دبيــر شــوراى عالــى امنيــت ملــى 
و  «جمهوريــت»  مظهــر  را  انتخابــات 

«اســالميت» نظــام عنــوان كــرد. 

به گزارش ايلنا، على شــمخانى در حساب 
توييتــر خــود نوشــت: انتخابــات مظهر 
«جمهوريت» و «اسالميت» نظام است. رهبر 
معظم انقالب نيز بارها فرموده اند كه هر دو 
بر «مــردم» و «رأى مردم» تأكيــد دارند. از 
مظاهر بســط و تعالى امنيت ملى، انتخابات 
اســت. پاسداشــت و صيانت از انتخابات 

وظيفه ملى است. 
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قابل توجه كسانى كه هنوز سود 
سهام عدالت نگرفته اند

شماره شبا ثبت كنيد 
تا سود بگيريد

 درحالى كــه كمتر از يك ماه تا زمانى كه 
مسئوالن براى واريز سود سهام عدالت اعالم 
كرده انــد، باقى مانده اســت، هنوز برخى از 
مشموالن سهام عدالت شماره شباى خود را 
براى دريافت سود ثبت نكرده اند و تا زمانى 
كه اين فرايند را انجام ندهند، سود براى آن ها 

واريز نخواهد شد.
به گزارش ايسنا، طبق آخرين وعده مسئوالن 
سود ســهام عدالت امسال از سوم اسفندماه، 
يعنــى كمتر از يــك ماه ديگر به حســاب 
مشموالن با اولويت مشمولين كميته امداد و 
بهزيستى واريز خواهد شد. ميزان سود هنوز 

مشخص نيســت اما با توجه به اينكه ميزان 
ســود در سال 1395 به ازاى هر يك ميليون 
سهم 150 و در سال 1396، 175 هزار تومان 
بود، اين ميزان در سالجارى بيش از 200 هزار 
تومان خواهد بود. با اين حال ميزان دقيق سود 

تا 22 بهمن ماه مشخص خواهد شد.
به طور كلى جمع كل مشموالن سهام عدالت 
بيش از 49 ميليون نفر است كه از اين ميزان 
بيش از 46 ميليون نفر در قيد حيات هستند. 
در اين راستا چندى پيش قبل از اينكه سازمان 
خصوصى سازى نسبت به واريز سود سهام 
عدالت اقدام كند، از مشــموالن اين ســهام 
درخواست كرد كه شماره شباى بانكى خود 
را در سامانه سهام عدالت وارد كنند تا سود 

سهام عدالت به حسابشان واريز شود.
طبق اعالم سازمان خصوصى سازى، توزيع 
سود سهام عدالت ســال مالى شركت هاى 

ســرمايه پذير در حالى از سال 95 تاكنون در 
حال اجراست كه مشــموالن براى دريافت 
ســود اين سهام بايد شــماره شباى حساب 
بانكى خود و اعضاى مشمول خانوار خود را 

در سامانه سهام عدالت ثبت كنند.
بر اســاس اين گزارش، ورود و ثبت شماره 
شباى بانكى مستقل براى هر يك از اعضاى 
خانوار كه مشمول ســهام عدالت باشند به 
تفكيك ضرورى بوده و صرف ثبت شماره 
شباى سرپرســت خانوار براى برخوردارى 
از اصل سهام و ســود سهام عدالت كفايت 
نمى كند و موجب محروم شدن ساير اعضاى 
خانوار از ســهام عدالت و سود متعلق به آن 
خواهد شــد. برخالف توزيــع يارانه ها، در 
توزيع سود سهام عدالت سود فقط به حساب 
هر مشمول به طور مجزا واريز خواهد شد، در 
نتيجه بايد شماره شباى بانكى هر مشمولى 

ولو زير 18 ســال مســتقال و جداگانه وارد 
سامانه سهام فوق الذكر شود.

با وجــود ضرورت ثبت شــماره شــباى 
بانكى براى دريافت ســود ســهام عدالت، 
5 ميليون مشــمول هنوز شماره شباى خود 
را ثبت نكرده اند و چنانچــه تا زمان واريز 
سود ســهام عدالت سال 1397 اين اقدام را 
انجام ندهند از دريافت ســود سال 1397
هم جا خواهند ماند. با اين حال سود سهام 
برايشــان محفوظ مى ماند و به محض ثبت 
شماره شــبا سود ســهام را چه براى سال 
1396 و چه براى ســال 1397 به صورت 
يك جا دريافت خواهند كرد. در اين راســتا 
هنوز هم ســامانه ســهام عدالت به نشانى
www.samanese.ir به صــورت 24
ساعته آماده ثبت شــماره شباى مشموالن 

سهام عدالت است.

گوشه چشم كارگران به بنده نوازى كارفرمايان
كارگران در بهمن ماه عيدي مي گيرند؟

 با اعالم پرداخت عيدى و پاداش بازنشســتگان با حقوق بهمن ماه، 
نگاه كارگران نيز به لطف و بنده نوازى كارفرمايانشــان دوخته شده تا 

بلكه عيدى و پاداش پايان سال را بهمن ماه به حسابهايشان واريز كنند.
در روزهاى اخير وزير كار از پرداخت عيدى و پاداش بازنشســتگان با 
حقوق بهمن ماه خبر داد؛ خبرى كه تا حد زيادى بازنشســتگان تامين 
اجتماعى را دلگرم كرد و در اين بين جامعه كارگرى نيز اميدوار شد تا 
با همكارى و مســاعدت كارفرمايان، عيدى و پاداش پابان سال را يك 

ماه زودتر دريافت كند.
مبناى تعيين عيدى پايان سال همه كارگران مشمول قانون كار، حداقل دو 
و حداكثر سه برابر مصوبه دستمزد شوراى عالى كار است و كارفرمايان 
بايد دو ماه پايه حقوق را به عنوان حداقل عيدى و سه ماه پايه حقوق را 
به عنوان حداكثر عيدى و پاداش آخر سال به نيروهاى كار خود بدهند.

شــوراى عالى كار اســفندماه سال گذشــته با افزايش 36/5 درصدى 
حداقل مزد كارگران موافقت كرد؛ بر اين اســاس پايه حقوق كارگران 
از فروردين ماه 1398 به يك ميليون و 517 هزار تومان رســيد. به دنبال 
تصويب افزايش 36/5 درصدى حداقل دستمزد كارگران در جلسه نهايى 
شــوراى عالى كار و ابالغ بخشنامه آن در ســال 1398، مبلغ عيدى و 

پاداش سال 1398 مشموالن قانون كار هم مشخص شد.
به موجب ماده واحده قانون تعيين عيدى و پاداش ساالنه كارگران شاغل 
در كارگاه هاى مشــمول قانون كار مصوب سال 1370 مجلس شوراى 
اســالمى، حداقل عيدى كارگران دو برابر حداقل حقوق پايه و حداكثر 
عيدى به شرطى كه از مصوبه قانون كار بيشتر نشود، سه برابر پايه حقوق 
خواهد بود كه با تعيين مبلغ يك ميليون 517 هزار تومان به عنوان حداقل 
دســتمزد، حداقل عيدى كارگران در سال 1398، سه ميليون و 34 هزار 

تومان و سقف عيدى، چهار ميليون و 551 هزار تومان خواهد بود.
به رغم آنكه رقم عيدى و دستمزد كارگران در سال هاى گذشته افزايش 
داده اما هزينه هاى زندگى كارگران چندين برابر شــده اســت. امروز 
معيشت خانوارهاى كارگرى به شدت از بازار متالطم ارز و پيامدهاى 
آن بر ساير بازارهاى داخلى، متأثر شده و قدرت خريد كارگران به دنبال 
افزايش هزينه هاى مسكن، اجاره بها و مايحتاج اساسى به شدت كاهش 

يافته است.

سيگار برگ الكچرى نخى چند؟
 جست وجوى هشتگ سيگار برگ در فضاى مجازى نشان مى دهد 
براى تهيه هر نخ از اين محصول دخانى بايد بين 5 تا 700 هزار تومان 

هزينه كنيد!
مدتى اســت كه زمزمه فروش كاالهاى الكچرى از جمله محصوالت 
دخانى در فضاى مجازى شــنيده مى شــود. بنابراين براى اطالع بيشتر 
از قيمت ها و نحوه فروش ســيگار برگ به چند فروشــگاه مجازى در 
اينستاگرام سر زديم. البته بعضى از اين فروشگاه ها به صورت حضورى 
نيــز محصوالت خود را مى فروشــند. در صفحات مجــازى كه از نام 
الكچرى اســتفاده نكرده اند، قيمت ها معمولى است. مثال هر نخ سيگار 

برگ بين 5 تا 55 هزار تومان عرضه مى شود.
همچنين فروشندگانى كه در شهرهاى مرزى فعاليت مى كنند، قيمت هاى 
به نسبت منطقى ترى دارند. يكى از آن ها كه هر نخ سيگار برگ كوبايى 
را به نســبت ســايز، كيفيت و برند آن حدود 45 تــا 150 هزار تومان 
مى فروشد، به ايســنا مى گويد: همين سيگارها به تهران ارسال مى شود 
و در فروشــگاه هاى پايتخت به قيمت 300 تا 500 هزار تومان عرضه 
مى شود! اما ما همين سيگارها را با پست براى مشتريان خود در شهرهاى 
مختلف ارســال مى كنيم كه هزينه پســت آن به تهران حدود 15 هزار 

تومان است.
اكثر فروشندگانى كه سيگارهاى زير 200 هزار تومان دارند، مى گويند كه 
خودشان سيگارها را مستقيم از كوبا وارد مى كنند و به همين دليل قيمت 
آن ها منطقى تر است و در اصل بودن كاالى آن ها نيز شكى نيست،  اما به 
گفته آن ها سيگار تقلبى و بى كيفيت در بازار فراوان است. با اين وجود 
به نظر مى رسد فروش كاالى تقلبى در اين صنف زياد است،  چراكه نه 
تنها اكثر فروشندگان هشــدار مى دهند كه"از افراد و مغازه هاى مطمئن 
خريد كنيد ، بلكه برخى از آن ها نحوه شناسايى برندهاى اصل را نيز در 

صفحات خود توضيح داده اند.
اما سيگار برگ هم مانند بسيارى از كاالهاى ديگر از الكچرى شدن در 
امان نمانده است و هر چه به سمت مناطق باالتر تهران حركت كنيد با 

قيمت هاى عجيب ترى مواجه مى شويد.
براى مثال يكى از فروشگاه هاى شمال شهر، برخى از برندهاى معروف 
سيگار برگ كوبايى را در قالف هاى فلزى و كاورهاى چوبى به قيمت 
200 تا 350 هزار تومان مى فروشــد. البته به گفته برخى از فروشندگان 
گران تــر بودن برخى برندها به دليل طراحى، شــهرت و قدمت آن نيز 
هست. البته در همين فروشگاه به اصطالح الكچرى هم مى توانيد سيگار 

برگ زير 100 هزار تومان، البته در قالف پالستيكى پيدا كنيد.
 سيگار برگ با روكش طال كمياب شده!

اما اين پايان ماجرا نيست و عجيب ترين نوع سيگار برگ آن هايى است 
كه با روكش طال در صفحات مجازى خودنمايى مى كنند. البته بيشــتر 
فروشندگان مى گويند كه ديگر سيگار برگ طال در دسترس نيست. يكى 
از آن ها مى گويد كه درخواســت سيگار برگ با روكش طال زياد است، 
اما در حال حاضر به سختى يافت مى شود. همچنين قيمت اين محصول 
زمانى كه طال گرمــى 200 هزار تومان بود، حدودا به 250 هزار تومان 
مى رســيد و احتماال در حال حاضر اگر پيدا شود بين 500 تا 600 هزار 

تومان فروخته مى شود.
اما فروشنده ديگرى در غرب تهران كه از ساير فروشگاه ها الكچرى تر 
به نظر مى رسد و قيمت هاى آن بســته به برند، سايز،  كيفيت و تركيب 
برگ ها از 100 تا 700 هزار تومان متغير اســت، مى گويد قيمت سيگار 
برگ با روكش طال خيلى باال اســت و با توجه به اينكه در ايران عموما 
مردم حاضر نيستند پول خيلى زياد براى سيگار پرداخت كنند، فروش 

آن سخت است.

رزن رتبه نخست در ايجاد اشتغال استان
 با ايجاد اشتغال براي 974 نفر در شهرستان رزن 168 درصد 

از برنامه اشتغال اين شهرستان تحقق يافته است.
فرماندار شهرســتان رزن با بيان اينكه ميزان تعهد اشتغال امسال 
استان 19 هزار و 200 نفر بوده است، اظهار كرد: سهم شهرستان 
رزن از اين تعداد 974 نفر بوده كه در زمينه اشــتغالزايى در رتبه 

نخست قرار دارد.
ســيدرضا ســالمتى افزود: شهرســتان رزن در بين دستگاه هاى 

اجرايى استان در اشــتغال با درصد تحقق 169 بهترين عملكرد 
را داشته است

وى به ايسنا گفت: شهرســتان رزن در ايجاد ظرفيت فرآورى و 
ذخيره ســازى 36 هزار تن و ميزان تحقق 857 درصدى بهترين 

عملكرد را داشته است.
ســالمتى خاطرنشــان كرد: در بخش تعداد واحدهــاى فناور 
پذيرش شــده در شهرســتان رزن با درصد تحقق 100 درصدى 

نسبت به ديگر شهرستان ها داراى عملكرد بهترى بوده ايم.
وى به توســعه كشت كلزا و گياهان دارويى اشاره كرد و يادآور 

شــد: هزار و 500 هكتار اراضى كه زيركشت محصول پرآب بر 
هندوانه رفته بودند، امسال به 10 هكتار كاهش يافت.

فرماندار شهرستان رزن با بيان اينكه گلخانه ها بيش از 17 هكتار 
توســعه يافته اند، ادامه داد: 140 هزار تــن توليد غالت گندم و 

جو داشته ايم.
سالمتى درباره كشت رازيانه در شهرستان رزن نيز گفت: باتوجه 
بــه وجود 2 هزار هكتار اراضى زيركشــت رازيانه و 5 هزار تن 
برداشت اين محصول، 95 درصد توليد رازيانه كشور را در اختيار 

داريم. اقتصاداقتصاد
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غزل اسالمي خواه»
 چندهفته اســت كه قيمت پياز با افزايش 
150 درصــدى به حدود 8 هزار تومان به ازاى 
هر كيلوگرم رسيده است. برخي مسئوالن اعالم 
كرده انــد كه به خاطر افزايــش تقاضا و از بين 
رفتن اين محصوالت در ســيل هاي اخير اين 
افزايش قيمت رخ داده اســت. اما برخي هاي 
ديگر دليل موجهي براي گراني اين دو محصول 
عنوان نكرده و گفته اند دليل محكمي براي اين 

افزايش قيمت وجود ندارد. 
طبــق تحقيقات ميداني خبرنــگار همدان پيام، 
قيمت پياز در عمده فروشى بين 5 هزار و 500
تا 7 هزار و500 تومان اســت. با اعمال ســود 
35 درصدي در خرده فروشى ها، پياز با نرخ 7
هــزار و400 تا 9 هزار و 300تومان به دســت 

مصرف كننده مى رسد.
فضلي يكي از شــهروندان در حال خريد پياز 
بود كه مي گفت: قيمت پياز از ميوه هاى فصل 

هم گران تر شده است.
يكى ديگر از شهروندان هم مي گفت: ساعت 9

شب به اميد ارزان تر بودن قيمت ها به چهارشنبه 
بازار رفتم اما متأســفانه پياز خوب كيلويى 8
هزار تومان بود. البته برخى فروشندگان پياز با 
كيفيت پايين به ازاى هر كيلوگرم 2 هزار و 500
تا 3 هزار تومان عرضه مى كردند كه در حقيقت 

نصف آن سرمازده و ضايعات بود.
بــه گفته وى تنهــا توجيــه عرضه كنندگان و 

فروشــندگان از اين افزايــش قيمت، كيفيت 
متفاوت اين محصول است.

يكى از شــهروندان هم با بيــان اينكه به اميد 
قيمت مناسب اول هفته براى خريد به روزبازار 
مى آيــم، مي گفــت: قيمت پياز روز گذشــته 
در ســرگذر كيلويى 6 هزار تومان بود. اما در 
مغازه هاي داخل شهر نمي توانتيم با اين قيمت 
خريــد كنيم. چند روز پيش يك كيلو پياز را 9

هزار تومان خريدم.  يكى از فروشندگان ميوه و 
تره بار بيرجند هم با تأييد افزايش قيمت پياز در 
دو هفته اخير گفت: قيمت پياز از ابتداى دى ماه 
روند تصاعدى گرفته و در حال حاضر به حدود 

8 هزار تومان رسيده است.
وى در ادامه به كاهش قدرت خريد مردم اشاره 
كرد و عنوان كرد: با توجه به افزايش قيمت ها 

مردم پياز كمترى مصرف مى كنند.

يكي از فروشــندگان ســطح شــهر مي گفت: 
افزايــش دما و بروز ســيل در برخى نقاط در 
افزايش قيمت پياز بى تأثير نيســت. امســال با 
توجه به وقوع ســيل بندرعبــاس، پياز منطقه 
به طور كامل از بين رفت و پيازهاى موجود از 

انبارها تأمين مى شود.
آن طور كه مشخص است نمى توان زمانى براى 

ثبات قيمت پياز در نظر گرفت.

 مديرعامل شــركت گاز اســتان همدان از 
آغاز عمليات اجرايى 98 پروژه گازرســانى به 
صنايع در ايام دهه فجــر خبر داد و گفت: در 
ايام دهه فجر 98 پروژه گازرســانى به صنايع 
اســتان همدان با 128 ميليارد ريال اعتبار آغاز 

خواهد شد.
عبدا... فياض در جمع خبرنگاران، با بيان اينكه 
همچنين در اين ايام 58 پروژه گازرســانى به 
صنايع اســتان با 11 ميليارد تومــان اعتبار به 
بهره بردارى خواهد رســيد، به گازرســانى به 
روستاهاى استان همدان اشاره و تصريح كرد: 
گازرسانى به 6 روستاى امين آباد در شهرستان 
اســدآباد، قلى آباد در كبودراهنگ، روســتاى 
سيبدر، چشــمه پهن، پيش آغاج و سنگده در 
مالير با بيش از 10 ميليارد و 400 ميليون ريال 

اعتبار به بهره بردارى مى رسد.
به گزارش ايســنا، وى با تأكيد بر اينكه استان 
همدان به عنوان نخســتين و تنها اســتان سبز 
كشــور در گازرســانى پيشــرو بوده اســت، 
خاطرنشــان كرد: با گازرسانى به همه 31 شهر 
اســتان و هزار و 24 روستاى باالى 20 خانوار 

استان همدان در گازرسانى پيشرو بوده است.
فيــاض با اشــاره بــه تحقــق 112 درصدى 
شــبكه گذارى در اســتان همدان، بيــان كرد: 
براساس برنامه توسعه استان در سالجارى بايد 
151 كيلومتر شــبكه گذارى انجام بگيرد كه تا 
پايان دى ماه 170 كيلومتر صورت گرفته است.

مديرعامل شركت گاز استان همدان اظهار كرد: 
در برنامه توســعه اســتان بايد 3 هزار و 100
انشعاب در استان نصب شود كه تا پايان دى ماه 
امســال 3 هزار و 10 عدد انشعاب نصب شده 

كه تحقق 97 درصدى داشته است.

وى اضافه كرد: تعهد شركت گاز استان همدان 
در ســالجارى پذيرش 13 هزار مشترك جديد 
است كه تا پايان دى ماه 11 هزار و 383 مشترك 

جديد پذيرفته شده است.
وى با اشــاره به گازرســانى به صنايع استان 
همدان، ادامه داد: شــركت گاز اســتان همدان 
تعهد دارد در سالجارى 16 هزار مترمكعب گاز 
به صنايع استان تحويل دهد كه با گازرسانى به 
224 واحد صنعتى بــه 26 هزار مترمكعب در 
ســاعت جايگزينى گاز به جاى ميعانات ميان 
تقطير انجام شده اســت كه اميدواريم تا پايان 

امسال به 280 واحد صنعتى گازرسانى شود.
 افزايش 10/8 درصدى مصرف گاز 

در همدان
فياض افزود: با توجه به انشــعابات سال 98 به 
643 هزار و 606 خانوار اســتان از نعمت گاز 
طبيعى بهره مند شدند كه سهم شهرهاى استان 
425 هزار و 719 انشعاب و سهم روستاها 217

هزار و887 انشعاب بوده است.
مديرعامل شــركت گاز اســتان همدان يادآور 
شــد: تا پايان دى ماه امســال 2 ميليارد و 187

ميليون مترمكعب گاز در استان همدان برداشت 
شــده درحالى كه ميزان مصرف گاز در مدت 
مشــابه سال گذشته يك ميليارد و 972 ميليون 
مترمكعب بوده كه 10/8 درصد افزايش داشته 

است.
وى با اشــاره به محدوديت مصــرف گاز در 
صنايع عمده اســتان همدان، بيــان كرد: ميزان 
مصرف گاز توســط صنايع در ســالجارى 2 
ميليارد و 767 ميليون مترمكعب بوده درحالى كه 
در مدت مشــابه سال گذشته 2 ميليارد و 984 
ميليون مترمكعب بــوده كه به دليل محدوديت 

كاهش 7/3 درصدى دارد.
مبنى  ايســنا  خبرنگار  به  پاســخ  در  فياض 
بر عدم اعمــال محدوديت گاز در نيروگاه 
شــهيد مفتح همــدان به منظــور كمك به 
اظهار  همدان،  استان  هواى  آلودگى  كاهش 
كرد: محدوديت گاز در نيروگاه ها براساس 
سياســت هاى مركز و ديســپچينگ وزارت 
نيرو بوده و به اســتان مربوط نيســت البته 
فاصله نيروگاه تا شــهر همدان 45 كيلومتر 
اســت و تأثيرى بر روى آلودگى اين شهر 

داشت. نخواهد 
وى با اشــاره به اينكه مصرف گاز در نيروگاه 
شــهيد مفتح همدان 40 درصــد كاهش يافته 
است، خاطرنشــان كرد: در زمينه گازرسانى به 
منطقه اقتصادى جهان آباد نيز امســال اقداماتى 
صورت گرفتــه و در شــرف دريافت مجوز 

انتخاب پيمانكار هستيم.
مديرعامل شــركت گاز اســتان همدان با بيان 
اينكه شركت گاز اســتان همدان 169 ميليارد 
تومــان مطالبه از مشــتركين دارد، اضافه كرد: 
مطالبات سال گذشته شركت گاز همدان 208 
ميليارد تومان بود كه اين عدد در سالجارى به 

169 ميليارد تومان رسيده است.
وى بــا تأكيد بــر اينكه وصــول مطالبات به 
هيچ وجــه با اعمال قطع گاز مشــتركين نبوده 
است، تصريح كرد: به هيچ عنوان گاز مشتركين 
بدحســاب قطع نمى شــود بلكه در 3 قبض 
اخطاريه صادر مى شــود البته در زمستان با اين 

مشتركين تعامل داريم.
فياض بيشــترين مطالبات شــركت گاز استان 
همدان را مربوط به دو جايگاه CNG مالير و 
نهاوند دانست و افزود: جايگاه CNGمالیر 
با  8/5 ميليــارد تومان و جايگاه نهاوند با 4/6

ميليارد تومان بيشــترين مطالبــات را به خود 
اختصاص داده اند.

وى بــا تأكيد بر اينكه امســال گاز هيچ يك 
از جايگاه هاى CNG اســتان همدان به  دليل 
عــدم پرداخــت بدهى هــا قطع نشــده اما 
اخطارهاى الزم داده شــده است، خاطرنشان 
كرد: ميزان هدررفت گاز در اســتان همدان 
3/57 درصد بوده اســت و پيش بينى مى شود 

امسال كمتر شود

دليل افزايش قيمت پياز و بادمجان

پياز هم الكچري شد

مديرعامل شركت گاز استان همدان خبر داد

آغاز عمليات اجرايى 98 پروژه گازرسانى در دهه فجر

تخريب براى چه؟
 در سال 97 صادرات محصوالت تبديلى كشاورزى و مواد غذايى 
ايران به 5/5 ميليارد دالر رســيد كه با وجود تحريم هاى شديد عليه 
ايران اين رقم قابل توجه اســت. به عــالوه صنايع غذايى با بيش از 
2500 كارگاه توليدى در بين 13 هزار كارگاه صنعتى با 10 نفر كارگر 
و بيشــتر، بزرگ ترين صنعت كشور از لحاظ تعداد، ارزش افزوده و 

ميزان اشتغال زايى محسوب مى شود.
صنايع غذايى به تنهايى 16/8 درصد از كل اشتغال صنعتى كشور را از 
آن خود كرده اند. در صورت حمايت كافى، اين بخش امكان توسعه 
اشتغال در اقتصاد كشــور را بيش از ساير بخش هاى صنعتى خواهد 
داشــت. بر اســاس افق 1404 ايران بايد ميــزان توليد محصوالت 
كشــاورزى را به 300 هزار تن برســاند. بنابراين اين صنعت مهم و 
پيشرو نقش بســيار تعيين كننده اى در توسعه اقتصادى كشور به ويژه 

در شرايط حساس و استراتژيك فعلى ايران ايفا مى كند.
صنعتى كه مى تواند ما را در اقتصاد غيرنفتى به رشــد و خودكفايى 
برســاند و سهم عظيمى از اشــتغالزايى و ارزش افزوده را در كشور 
ايجاد كند، متاســفانه نه تنها موردحمايت كافى قرار نمى گيرد، بلكه 
مورد بى مهرى و هجمه تبليغات سوءرسانه ها و در نتيجه بى اعتمادى 

مردم قرار مى گيرد.
بدون شــك به دليل حساســيت و اهميت اين صنعت در ســالمتى 
مردم دســتگاه هاى نظارتى مرتبط ملــزم به كنترل و پايش و نظارت 
دقيق بر رعايت نكات ايمنى و اســتانداردها و ضوابط و مقررات در 
محصوالت غذايى هســتند؛ كمااينكه همواره نگاه ويژه اى از سوى 
كارشناسان و متخصصان دستگاه هاى ذى ربط بر توليدات اين صنعت 
متمركز بوده است. اما متأسفانه اتهامات بى اساس و غيركارشناسانه و 
بدون مستندات كافى به ويژه در ماه هاى اخير نه تنها درراستاى كمك 
به ســالمت، امنيت غذايى و رشــد اين صنعت نبوده بلكه به نوعى 
بدبينى و ســلب اعتمــاد از مردم و كاهش مصــرف اقالم ضرورى 

غذايى در جامعه منجر شده است.
همان طور كه مى دانيد كشــور ما از لحاظ مصرف بســيارى از اقالم 
ضرورى غذايى الگو و ســرانه مصرف بســيار نامناسبى دارد و اين 
اقالم مغذى ضــرورى بايد به ميزان كافى در ســبد غذايى مصرفى 
خانوار قرار گيرند. ســرانه مصرف شير در ايران 70 كيلوگرم اعالم 
شــده اســت. اما طبق آمار جهانى متوسط مصرف شــير در جهان 
190 كيلوگرم و در كشــورهاى اروپايى بيــن 300 تا 450 كيلوگرم 
اعالم شــده است. اين آمار در كشورهاى توسعه يافته جهان به 500

كيلوگرم هم مى رسد.
با بررســى آمار مصرف مواد غذايى كشــور و ميانگين هاى جهانى 
به روشنى پيداســت كه ايران در وضعيت غذايى درستى قرار ندارد. 
حتــى مى توانيم عنوان بدغذاترين كشــور جهان را از آن خود كنيم. 
بنابرايــن اصالح الگوى تغذيه اى با آموزش هاى بنيادين و آگاه كردن 
مــردم از تبعات الگوى غذايى غلط شــايد بتواند به بهبود وضعيت 

غذايى جامعه به ويژه نسل هاى بعد كمك كند.
يكــى از صنايعى كه اخيرا مورد هجمه بى رحمى در كشــور قرار 
گرفتــه، پس از موضوع كيك هــاى آلوده، صنعت لبنيات كشــور 
اســت. آفالتوكسين يك سم غذايى طبيعى است كه از طريق مواد 
غذايى آلوده مانند شــير، تخم مــرغ، لبنيات و.... مى تواند به بدن 
انســان منتقل شود و سرطان زاســت. اما با كنترل و پايش شديد 
ســازمان غذا و دارو و استاندارد در سال هاى اخير ميزان آلودگى 
محصوالت غذايى به اين ســم در كشور ما به شدت كاهش يافته 

است.
آمار اداره كل غذا و دارو كمتر از 3/5 درصد آلودگى را نشان مى دهد 
درحالى كه در بسيارى از كشورهاى همسايه و كشورهاى ديگر ميزان 
آلودگى بسيار باالتر است. ضمن اينكه احتمال وجود اين سم عمدتا 
در محصوالت غذايى و لبنى غيرپاستوريزه بيشتر است كه مردم بايد 

اين نكته را به دقت مورد توجه قرار دهند. 
مســأله كيك هاى آلــوده كه تعمدى بــودن جاگذارى قرص ها 
باهدف ضربه زدن به صنعت غذا كامال مشــهود بود و به اثبات 
رســيد يكى ديگــر از اقدامات خرابكارانــه در جهت تخريب 
صنعــت خوشــنام و موفق غــذاى كشــور بود كه بــه عقيده 
اينجانب موضوع فراتر از دشــمنى بــا صنعت غذا بلكه به نوعى 
اقــدام خصمانه عليه يــك صنعت متمايز تعيين كننده در رشــد 
اقتصادى كشــور و متعاقبا ضربه به اقتصاد، اشــتغال و توليد و 
اصل مهم اقتصاد مقاومتى در شــرايطى است كه كشور بيش از 
هر زمان ديگرى به رشــد اقتصــاد غيرنفتى و حضور موفق در 

است. نيازمند  جهانى  بازارهاى 
* مهدى كريمى تفرشى

كارت دانشجويى عرفان طهرانى زاده فرزند مجيد به شماره 
ملى 4900861979 به شماره دانشجويى 9712176052 رشته 

كارشناسى عمران دانشگاه بوعلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

آگهي مزايده ضايعات 

روابط عمومى شهردارى دمق 

شهردارى دمق در نظر دارد نسبت به فروش مقدار حدودا 3 تن آهن االت 
ضايعاتى خود برابر مجوز شماره 141 شوراى محترم اسالمى اقدام نمايد. 
متقاضيان مى توانند قيمت پيشنهادى خود را از تاريخ انتشار به مدت 7 روز 

كارى به صورت مكتوب تحويل كارپردازى نمايند.
(م.الف109)
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يادداشت  جشنواره فيلم فجر

تلويزيون براى جشنواره فيلم فجر 
چه برنامه هايى دارد؟

 تلويزيــون همزمــان بــا سى وهشــتمين جشــنواره فيلم فجر 
ويژه   برنامه هاى ســينمايى را در نظر گرفته است كه همزمان با آغاز 
جشــنواره به صورت ضبطى و توليدى پخش خواهند شد. ايسنا در 

اين گزارش به مهمترين اين برنامه ها اشاره كرده است. 
*«هفت» زنده نيست

از جمله ويژه برنامه هاى جشنواره فيلم فجر، برنامه سينمايى «هفت» 
است كه مانند سال هاى گذشــته از شبكه 3 پخش خواهد شد. اين 
برنامه امســال به صورت توليدى و غيرزنده پخش مى شود. مجرى 
اين برنامه محمد حســين لطيفى است. «هفت» هر شب ساعت 24

پخش مى شود. 
 «شب سينما» در شبكه 4

ويژه برنامه «شــب سينما» به تهيه كنندگى و سردبيرى سجاد مهرگان 
در قالب يك ويژه برنامه 3 قســمتى ميزبان بزرگان ســينماى ايران 

مى شود. 
ايــن برنامــه 15 ، 16 و 17 بهمن مــاه ســاعت 22:30 با اجراى 
«اميرحســن ندايى» به صورت زنده از شبكه 4 سيما پخش مى شود. 
اين ويژه برنامه داراى يك ميز موضوعى با حضور بزرگان ســينمايى 
اســت و ندايى هر شــب ميزبان 2 ميهمان از ميــان كارگردان هاى 
برجسته سينمايى مى شود كه در جشنواره فيلم فجر حضور ندارند. 

 بهروز افخمى «نقد سينما» را اجرا نمى كند

برنامه تلويزيونى «نقد سينما» كارى از گروه اجتماعى شبكه 5 سيما 
پخش مى شــود. اين برنامه در ايام جشنواره صرفا به فيلم هاى فجر 
مى پردازد و آنطور كه توســط تهيه كننده به ايسنا اعالم شده، بهروز 

افخمى اجرا را بر عهده ندارد. 
تصميم مديران تلويزيون بر اين بوده اســت كه «نقد سينما» در ايام 
جشنواره به شــكل ضبطى به روى آنتن برود؛ بنابراين اين برنامه از 
شنبه شب ويژه جشنواره فيلم فجر به صورت توليدى ساعت 12 و 

30 دقيقه تا 2 و 30 دقيقه بامداد پخش مى شود. 
 «سينمايش» در شبكه نمايش

«سينمايش» عنوان برنامه اى است كه در ايام سى و هشتمين جشنواره 
فيلم فجر هر شــب از شبكه نمايش به روى آنتن مى رود. اين برنامه 
كه توليدى اســت، به تهيه كنندگى و كارگردانــى حامد باقرى تنها، 
در 20 دقيقــه به اخبــار و رويدادهاى روزانه جشــنواره فيلم فجر 
مى پردازد. بخش اصلى اين برنامه گفت وگو با كارگردانانى اســت 
كه در جشنواره امسال حضور يافته اند. مازيار فكرى ارشاد، مجرى و 
كارشناس ســينمايى، اجراى اين برنامه و گفت وگو با مهمانان را بر 
عهده دارد. «ســينمايش» تا پايان جشنواره هر شب از ساعت 22:30

به روى آنتن شبكه نمايش مى رود. 

توپ سينما در زمين همدان
حسين پارسا»

 چند سال گذشته وقتى بسيارى از سينمادوستان همدان در تالش 
بودند تا مســئوالن وقت استان را راضى كنند تا فيلم هاى گروه هنر و 
تجربه ســينماى ايران در همدان به نمايش دربيايد عموما با اين پاسخ 

مواجه مى شدند كه مردم شهرمان عالقه اى به سينما ندارند.
 ســينماى هنر و تجربه اصطالحا هنرى بود و مســئوالن وقت اعتقاد 
داشتند كه فيلم هنرى در همدان نمى فروشد و مردم بيشتر به فيلم هاى 

كمدى روى خوش نشان مى دهند. 
مدتى بعد باألخره پاى اين فيلم ها هم به ســينماهاى همدان باز شد و 
قرار شد يك سانس در روز، سينما فلسطين فيلم هاى هنر و تجربه را 
نشــان دهد. من آن زمان خوشبين بودم كه نمايش چنين فيلم هايى در 
همدان جو فرهنگى و سينمايى شهر را تغيير دهد و ذائقه سينمادوستان 
را عوض كند. نمى دانم اين اتفاق چقدر موفق بود و آيا نظر مسئوالن 
درســت از كار درآمد كه همدانى ها كمدى را بيشتر مى پسندند يا نظر 
هنرمندان كه اعتقاد داشــتند ما هم مردمى هنرى پســند هستيم. نتيجه 
اين كشــمكش كالمى هرچه بود يك نكته را عيان كرد: اينكه «سينما 

مهم است.»
 اين اهميت آنقدرى اســت كه مســئوالن فرهنگى كشور را مجاب 
كرده تا براى نخستين بار در همه استان هاى كشور و به طور همزمان 
فيلم هاى سى و هشتيمين جشنواره فيلم فجر را اكران كند. بديهى است 
كه چنين كارى هزينه و زحمت زيادى براى ادارات ارشــاد استان ها 
داشته است. حتى مى توانيم با عينك بدبينى بگوييم در اين روزگار كه 
خيلى ها براى لقمه نانى شب و روز تالش مى كنند و هزارجور دغدغه 
و مشــكل در سر مردم است، ســينما به چه كار مى آيد و بهتر نيست 
پولى كه بابت نمايش اين فيلم ها صرف مى شود را جاى ديگرى خرج 
كنند؟ طرفداران اين نگاه البته در كشور كم نيستند و حتما در مسئوالن 
فرهنگى كشور هم وجود دارند اما چرا نمى توانند ديدگاهشان را غالب 
كنند؟ و چرا ســينما قدرت و نفوذ بيشــترى از هر زمان ديگرى پيدا 
كــرده تا آن جا كــه حاال يك اتفاق مهم كه ســال ها فقط مختص به 
تهران بود در همه شــهرها هم ديده و اجرا مى شود؟ پاسخ اين سوال 
همان اهميت سينماســت. امروز، در چنيــن وضعيتى توپ در زمين 
هنردوستان همدانى اســت. قطعا ميزان فروش و استقبال از فيلم هاى 
جشنواره در شهرستان ها به تهران مى رود و آن ها بر اساس همين آمار 
نتيجه مى گيرند و براى آينده برنامه ريزى مى كنند. اگر در جشنواره هم 
گيشه هاى ســينماهاى همدان سرد باشد و ابراهيم حاتمى كيا، مسعود 
كيميايى و مجيد برزگر هم كه همدانى است، نتوانند اين سردى را تمام 
كنند، آنوقت نبايد به آينده سينمايى همدان اميد داشه باشيم. پس تالش 
كنيم با تشــويق مردم به سينما رفتن و ديدن فيلم، هم نشان دهيم كه 
مردمى عاشق هنر هستيم و هم به مسئوالن كشورى پيام درك اهميت 

سينما و جايگاه آن در همدان را برسانيم. 

چاپ را چه كسى اختراع كرد
گوتنبرگ يا چينى ها؟

 «يوهانس گوتنبرگ» كه سال هاست از وى به عنوان مخترع چاپ نامبرده 
مى شود، 552 سال پيش در چنين روزى درگذشت. 

گوتنبرگ در ســال 1440 ميالدى حروف قابل انتقال را ابداع كرد. اما آنچه 
امروز از اختراع وى مى دانيم اين اســت كه پيش از او و ســال هاى گذشته 
چينى ها و حتى آســورى ها كامال به اختراعش نزديك شده بودند و كار او 

يك نوآورى در تاريخ نبود. 
در حقيقت استعمال حروف قابل انتقال در سال هاى 1051 و 1058 در چين 

آغاز شــد. آنطور كه مورخان چينى نوشته اند مخترع اين حروف فردى به 
نام «پي شنگ» بود و حروف هم از گل رس ساخته شده بود: «گوتنبرگ كه 
حرفه اش زرگري بود، آلياژ مناسب براي ريخته گري حروف را از سرب و 
آنتي موآن به دســت آورد و سپس نسبت هر يك از اين 2 فلز را به گونه اي 
انتخاب كرد كه حروف بيش از حد ســخت و نرم نباشند. وي براي مركب 
چاپ هم فرمول مناسبي يافت و خالصه با رفع موانع و حل مشكالت عمل 
چاپ را ميســر و اجرايي كرد. تقريبا 20 ســال پس از نخستين تالش ها ي 
گوتنبرگ در امر چاپ، اين صنعت با اســتفاده از سطوح برجسته در ونيز، 
فلورانس، پاريس و ليون در حدي مختصر و محدود رواج يافت. اما دستگاه 

چاپ گوتنبرگ، به دليل هزينه ها ي بســيار زياد فقط براي ثروتمندان قابل 
دسترســي بود و به همين دليل تا مدت هاي طوالني استقبال چنداني از آن 
نشــد.» به نظر مى رســد آنچه كه اهميت كار گوتنبرگ را در مقابل ديگر 
مخترعان چينى و آســورى مورد توجه قرار داده اســت زمان و مكانى بود 
كــه وى اختراعش را در آن خلق كرد. در حقيقت نزديكى زمانى به دوران 
رنســانس و پس از آن، انقالب صنعتى اهميت دانش و ثبت دانش را بيشتر 
از گذشــته كرده بود. درحالى كه مخترعان چينى حدود 400 ســال قبل از 
گوتنبرگ داراى اين شــرايط نبودند به همين دليل مــا امروز گوتنبرگ را 

فرهنگفرهنگمخترع چاپ مى دانيم. 
 farhang@hamedanpayam.com

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر رأي شــماره 139860326034001010 مورخه1398/9/4هيــأت موضــوع قانــون تعيين 
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان منطقــه دو تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي 
منصــور علــى محمــدى فرزنــد نوروزعلــى بــه شــماره شناســنامه 55 صــادره از همــدان 
ــاحت 78382  ــه مس ــه ب ــبت ب ــى نس ــي آب ــن مزروع ــه زمي ــك قطع ــدانگ ي در شش
مترمربــع تحــت پــالك41/1224 واقــع در همــدان روســتاى گنبــد بخــش 4 خريــداري 
ــى قاســمى و... محــرز  ــى آقامحمــدى و عل ــى طاهــرى و غالمعل مع الواســطه از خدمتعل
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 1717)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/30

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

برابر رأي شــماره 139860326002000689 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضى آقاى جابر فتحى 
فرزند تقى به شماره شناسنامه 339 صادره از كبودراهنگ در  يك واحد دامدارى 
به مســاحت 2732/50 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 266 اصلى واقع در 
بخش 4 همدان مزرعه سمندين خريدارى با واسطه از مالك رسمى آقاى فضلعلى 
ابراهيمى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 214)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/15
محمدصادق بهرامىتاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/30

 رئيس ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ 

آگهي حصر وراثت
خانم راهله مرادى حبيب داراى شــماره شناسنامه  305 به شــرح دادخواست كالسه 
659/98ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان فتحعلى قادرى بسيج به شماره شناســنامه  9078 در تاريخ 85/5/21 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است 
به: 1- معصومه اسفنديارى فرزند اصغر شماره شناسنامه 4172 متولد 1307 مادر متوفى 
2- راهله مرادى حبيب فرزند عباسعلى به شــماره شناسنامه 305 متولد 1364 همسر 
متوفى3-محمد مهدى قادرى بسيج فرزند فتحعلى شماره شناسنامه 4040379421 متولد 
1379 فرزند متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 471)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

 19جشــنواره فجر در بخش هاى سوداى 
سيمرغ از 15 تا 21 بهمن ماه در 2 سينما قدس 
و سينما فلســطين همدان روى پرده مى رود. 
مهمتريــن فيلــم هايى كه در ايــن يك هفته 
در همدان اكران مى شود شــامل جديدترين 
ساخته هاى ابراهيم حاتمى كيا، مسعود كيميايى 

و محمدحسين مهدويان است. 
همچنين در اين مدت جديدترين فيلم مجيد 
بزرگر كارگردان همدانى سينماى ايران هم در 
زادگاهش در رقابتى دشوار با بزرگان سينماى 

ايران به نمايش در خواهد آمد.
 مدعيان اصلى 

براســاس اظهارنظر آن هايى كــه «خروج» را 
پيش از جشــنواره ديده اند فيلم جديد ابراهيم 
حاتمى كيا هر آنچه كه يــك فيلم براى بردن 
ســيمرغ را داشته باشــد، داراست. «خروج» 
داســتان 8 تا 10 مرد است كه از دزفول سفر 
خود را آغاز كرده و راهى تهران مى شوند، اين 
افراد دو ماه و نيم در مســير هستند و در اين 
راه با چالش هاى فراوانى روبه رو مى شوند. در 
«خروج» فرامرز قريبيان بازى درخشانى انجام 
داده و شــانس اصلى دريافت جايزه بهترين 

بازيگر مرد سال است. 
 ديگــر فيلــم مهم امســال «خون شــد» به 
كارگردانــى مســعود كيميايــى اســت. اين 

كارگردان با تجربه 50 ســال اســت كه فيلم 
مى سازد و همچنان در سطح نخست سينماى 

ايران حضور دارد. 
داستان «خون شــد» به مثابه خانه اى قديمى 
اســت كه همه چراغ هايــش خاموش بوده و 
هيچكس هم در اتاق هايش ساكن نيست. در 
اين ميان يكى از ســاكنان اين خانه مى آيد و 
همه چراغ ها را روشن مى كند. سعيد آقاخانى 
و ســيامك انصارى بازيگــران اصلى «خون 
شد» هستند كه نسبت به ستاره هاى سال هاى 
گذشته سينماى كيميايى راه دشوارترى براى 
ديده شــدن دارند؛ با اين حال آنچه كيميايى 
را در بيــن مدعيــان قرار داده اســت دنياى 
فيلم هايــش و اعتراض اش به زندگى امروزى 

آدم ها است. 
در كنار اين دو، فيلم «درخت گردو» ســاخته 
محمدحسين مهدويان هم شانس برنده شدن 
و حضور بين بــزرگان را دارد. مهدويان پس 
از فيلم هاى سياســى اخيرش نشــان داد كه 
فيلمســازى اش درجه يك اســت و حاال به 
داســتانى نه چندان سياســى رو آورده است. 
«درخــت گردو» داســتان بمباران شــيميايى 
سردشــت اســت اين روايت در روستاهاى 
غرب كشــور اتفاق مى افتد. در اين فيلم مينا 
ســاداتى، پيمان معادى و مهران مديرى بازى 

مى كنند. 
 غايبان بزرگ در همدان

از مهمترين فيلم هاى امســال كه در همدان به 
نمايش در نخواهد آمد «خورشيد» فيلم جديد 
مجيد مجيدى اســت كه به دليل آماده نشدن 
آن در شهرستان ها نشان داده نمى شود و تنها 
ممكن است به روز پايانى جشنواره در تهران 
برسد. غياب ديگر در همدان قسمت دوم فيلم 
پرفروش «خوب، بد، جلــف» به كارگردانى 
پيمان قاسم خانى است. اين فيلم با نام «خوب، 
بد، جلف2:ارتش سرى» ساخته شده است و 
در آن پژمان جمشــيدى، ســام درخشــانى، 

حامدكميلى و ريحانه پارسا حضور دارند. 
«مــن مى ترســم» از بهنام بهــزادى، «آتاباى» 
از نيكى كريمى و «روز بلوا» ســاخته بهروز 
شــعيبى از ديگر فيلم هاى مهم امسال هستند 

كه در همدان اكران نخواهند شد. 
 داوران جشنواره چه كسانى هستند؟
داوران جشــنواره امســال 9 نفر هستند. از 
محمدمهدى عســگرپور كــه درحال حاضر 

دبيــر ســى وهشــتمين جشــنواره جهانى 
فجر اســت تا فريدون جيرانى كه امســال 
بزرگداشــت وب در همين جشنواره سى و 
همچنين  مى شود.  برگزار  فجر  فيلم  هشــتم 
نرگس آبيار، نويسنده و كارگردان سينما كه 
ســال گذشته فيلم «شــبى كه ماه كامل شد» 
را داشت، داور ديگر جشنواره است. تورج 
اصالنى كه در ســينما بيشتر به عنوان مدير 
ميرى  مازيار  مى شود،  شــناخته  فيلمبردارى 
كارگردان فيلم هايى مثل «قطعه ناتمام»، «به 
آهستگى»، «سعادت آباد» و «حوض نقاشى»، 
عباس بلوندى، طراح صحنه و لباس سينما، 
ســعيد  فرهنگى،  مديــر  پورحســين،  رضا 
راد از بازيگــران ســينما و تلويزيون كه از 
ســال 1347 به فعاليت در ســينما پرداخته 
و بــا كارگردان هــاى بزرگــى در فيلم هاى 
مانــدگارى همكارى داشــته و طهماســب 
صلح جو از منتقدان سرشناس سينما كه قرار 
اســت در كنار ديگــر داوران فيلم هاى آثار 

بخش «سوداى سيمرغ» را ارزيابى كنند.

 شبكه 3 ســيما كه به دليل آنچه «خطاى 
فاحش كارگردان» عنوان كــرده بود، پخش 
مجموعــه «كتونى زرنگــى» را پيش از آغاز 
متوقف كرد و با وجود توضيحات كارگردان 
و تهيه كننده به پخش اين سريال رضايت نداد. 
در حالى كه انتظار مى رفت شــبكه 3 ســيما 
از شنبه شب پخش ســريال كمدى «كتونى 
زرنگــى» را آغــاز كند، پــس از انصراف از 
ايــن تصميم، به بازپخش ســريال مجموعه 
تلويزيونى «پروانه»، ســاخته جليل ســامان 
گرفت. دليل توقيف اين ســريال مربوط به 
پست اينستاگرامى كارگردان آن است كه در 
آن نقدهاى بسيارتندى مطرح كرده بود. اين 

پست بعدا حذف شد. 
قصه مجموعه «پروانه» كه براى نخستين بار 
ســال 92 از تلويزيون پخش شد، در اواخر 
دهه 50 مى گذرد و روايتگر داســتان جوانى 
است كه در سال هاى دهه 50 با گروهى مبارز 
همراه شــده و زندگى پرحادثه اى را تجربه 

مى كند.
حامد كميلى، نيما رئيســى، مهدى سلوكى، 
قطب الدين صادقى، شــهرام عبدلى، فرشيد 
نوابى، سارا بهرامى، سپيده خداوردى، منصور 
نصيرى و الهام چرخنــده از جمله بازيگران 

اصلى اين سريال تلويزيونى هستند. 
ســريال تلويزيونى «پروانه» در 16 قســمت 
40 دقيقه اى، در گروه فيلم و ســريال شبكه 

3 توليد شده است. 
به گزارش ايســنا، پس از تصميم شــبكه 3 
سيما مبنى بر روى آنتن نبردن سريال «كتونى 
زرنگــى»، كارگردان و تهيه كننــده هر كدام 
با انتشــار پيام هايى جداگانه در صفحه هاى 
شخصى خود در فضاى مجازى، براى جبران 
برآمدنــد و به نوعى ســابقه انقالبى خود را 

يادآور شدند. 
كار تــا جايى باال گرفت كه ســرانجام على 
مالقلى پور براى توضيحات بيشتر متنى را در 
اينســتاگرام خود به شرح زير منتشر كرد: «از 
ديشب درباره پخش سريال «كتونى زرنگى» 
برخــى كامنت ها و بحث هاى فضاى مجازى 
كه گاهى در فضاى احساسى رقم مى خورد، 
در برخى فضاها دســت به دســت شــده و 
جورى وانمود شده كه گويى بنده با انقالب 
اســالمى تضاد دارم! سابقه مستندسازى بنده 
نشــان مى دهد كه مدافع جريــان انقالب و 
امام خمينى هســتم؛ آن هم به واسطه سال ها 
مطالعات تاريخى سياسى كه عالقه هميشگى 
بنده است و بارها كتب مختلف در اين باب 

را در صفحه شخصى به عالقه مندان به تاريخ 
و سياست و انقالب اسالمى معرفى كردم.»

اما در شــرايطى كــه انتظــار مى رفت اين 
توضيحات گــره كور پخش «كتونى زرنگى» 
را باز كند، پخش «پروانه»، حداقل تا 2 هفته 
ديگر روى آنتن بردن اين ســريال را منتفى 

مى كند. 
نخستين قسمت از سريال تلويزيونى «كتونى 
زرنگى» بــه كارگردانى علــى مالقلى پور و 
تهيه كنندگى محمدرضا شفاه، قرار بود جمعه 
(11 بهمن ماه) ســاعت 21 روى آنتن شبكه 

سه سيما برود. 
بازيگــران اين ســريال عبارتنــد از هدايت 
هاشمى، افســانه چهره آزاد، مليكا شريفى نيا، 
على ســليمانى، جواد پورزند، شاپور كلهر، 
با معرفى زوج عليرضــا جعفرى و مصطفى 
ساســانى، با حضــور محمــود جعفرى و 
اميرحسين صديق، با هنرمندى برزو ارجمند 
و سحر ولدبيگى و بازيگران خردسال رادمهر 

رزمجوى و عماد شعبانى. 
در خالصه داستان اين كمدى اجتماعى  آمده 
است: «آقام هميشه ميگه زِرنگ ته چاهه…

ولى نمى دونه اگه من ته چاهم باشــم، كفتِر 
چاهى ام، باالخره مى پرم!»

جشنواره فليم فجر 
از امروز در همدان
■ كار دشوار كارگردان همدانى در رقابت با مدعيان سيمرغ

توقف پخش «كتونى زرنگى»
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شفافيت كانديداها
 نقطه آغاز تشكيل مجلس كارآمد

 با شفافيت نامزدها بسيارى از منافع آن ها شناسايى  شده و تعارضاتى 
كه ممكن است در آينده بين منافع فردى و حزبى هر نامزد با جايگاه 

نمايندگى مجلس به وجود آيد، قابل پيش بينى مى شود.
به گزارش فارس، طبق قانون اساســى مجلس شوراى اسالمى، تبلور 
مردم ساالرى دينى و ركن قانون گذارى درنظام جمهورى اسالمى ايران 

است.
مردم ازطريق شركت در انتخابات آزاد و در چارچوب قوانين كشور، 
نمايندگانــى را انتخــاب و روانه مجلس مى كننــد و منتخبين مردم 
به واسطه جايگاه نمايندگى ، وظيفه دارند تا به نيابت از موكلين خود با 
رســيدگى و تصويب لوايح دولت، يا طرح هايى كه با امضاى حداقل 
15 نماينده به مجلس تقديم مى شــود، به قانونگــذارى بپردازند؛ در 
جلسات كميسيون و صحن نسبت به طرح ها و لوايح اظهارنظر كرده و 
درنهايت، پس از تضارب آرا، به آنها رأى بدهند. همچنين نمايندگان 

مجلس قوى ترين ابزارهاى نظارتى را در اختيار دارند.
 حقوق متقابل مجلس و مردم

به دليل اهميت فراوان مجلس شــوراى اســالمى و وظايف حساس 
معطوف به جايگاه نمايندگى مردم، ارتقاى عملكرد مجلس شــوراى 
اســالمى و فرآيندهاى ناظر به آن از ضرورت هاى حياتى و هميشگى 
به شــمار مى رود. يكى از مهمترين راه هاى ارتقاى عملكرد مجلس و 
نماينــدگان، مديريت تعارض بين منافع فــردى، خانوادگى، حزبى و 

محلى آن و منافع ملى است.
 شفافيت، راه حل مديريت تعارض منافع

به طور خالصه تعارض منافع را مى توان موقعيتى تعريف كرد كه در آن 
فرد در انتخاب بين منافع عالى و منافع سطح پايين تر مختار مى شود و 
ممكن است منافع سطح پايين را به دليل بهره بردارى شخصى برگزيند 
و منافــع عالى را قربانى كند. شــفافيت يكى از مهم ترين راهكارهاى 
مديريت تعارض منافع اســت. عالوه بر اين شفافيت حاكمان يكى از 
حقوق ابتدايى مردم اســت كه در اصول ســوم و شصت ونهم قانون 
اساســى و نيز بسيارى از سياست هاى كلى ابالغى مقام معظم رهبرى 

به آن اشاره شده است.
براى مديريت تعارض منافع در مجلس شــوراى اسالمى بايد مقدمه 
واجــب آن يعنى انتخابــات را موردنظر قرار داد. بنابراين شــفافيت 
نامزدهاى انتخابات مجلس شــوراى اســالمى اهميت زيادى دارد. با 
شــفافيت نامزدها بســيارى از منافع آن ها شناسايى شده و تعارضاتى 
كه ممكن است در آينده بين منافع فردى و حزبى هر نامزد با جايگاه 

نمايندگى مجلس به وجود آيد، قابل پيش بينى مى شود.
 شفافيت؛ از وعده هاى انتخاباتى تا اعالم دارايى

براى شــفافيت نامزدهاى مجلس شوراى اسالمى محورهاى مختلفى 
وجود دارد كه در زير به برخى از آن ها اشاره مى شود:

اعالم عمومى وعده هاى انتخاباتى؛
اعالم عمومى كليه منابع مالى به منظور استفاده در فعاليت هاى انتخاباتى؛

اعالم عمومى نحوه و تركيب هزينه كرد مالى انتخاباتى؛
اعالم عمومى رزومه علمى و كارى نامزد؛

اعالم عمومى اموال و دارايى نامزد و همسر و فرزندان وى؛

تغيير معادالت جهان با حضور مردم در انتخابات 
 هرچه مشاركت بيشتر و پشتوانه هاى مردمى نظام قدرتمندتر باشد قطعا دشمنان در معادالت خود عليه ايران تجديدنظر خواهند كرد؛ 

از جمله بحث تحريم ها و تهديدهايى كه غرب انجام مى دهد.
دبير كميته سياسى در رابطه با تأثير حضور مردم در انتخابات بر جنگ اقتصادى عليه آمريكا اظهاركرد: از طرف ديگر وقتى دوستان ما 
در منطقه مى بينند كشور قوى و قدرتمندى وجود دارد كه پشتوانه مردمى دارد قطعا سعى مى كنند روابطشان را با آن نزديك تر و از نظر 

اقتصادى مستحكم تر كنند.
حســين كنعانى مقدم در گفتگو با مهر، افزود: به نظر مى رســد باحضور گســترده مردم در انتخابات آينده يك پيام جدى را به غرب 
خواهيم رساند و آن اين است كه همه تهديدها، تحريم ها و اقدامات دشمن براى اينكه مردم را نسبت به نظام دلسرد كند با شكست 
مواجه شــده و ايران توانسته است بر مشكالت اقتصادى فائق بيايد و اين قدرت حضور مى تواند كامال معادالت را به نفع جمهورى 

اسالمى تغيير دهد.

دولت تمام تالش خود را براى برگزارى انتخابات در بسترى سالم به كار مى گيرد
 سخنگوى دولت تصريح كرد كه همه تالش خود را براى فراهم آوردن بسترى كه در آن انتخابات با سالمت كامل برگزار شود به كار 
مى گيريم . به گزارش ايسنا، على ربيعى با اشاره به در پيش رو بودن انتخابات مجلس گفت: انتخابات در تمام دوره هاى خود از اهميت 
ويژه برخوردار بوده، اما ترديد نكنيم كه امروز انتخابات بيش از هر زمان ديگرى در تاريخ جمهورى اســالمى ضرورت و اهميت دارد 
و شــايد در هيچ دوره ديگرى از تاريخ اين حجم از فشــارهاى خارجى در تنگنا گذاشتن مردم ايران و تحريم هاى بى سابقه آمريكا كه 

به صورت مستقيم زندگى مردم را تحت تأثير قرار داده، وجود نداشته است.
*امروز نشان مقاومت در برابر فروپاشى ايران حضور پاى صندوق رأى است

وى افزود: امروز نشان مقاومت در برابر فروپاشى ايران و نيز نشان اينكه صندوق آرا تعيين كننده آينده اين كشور است چيزى جز اينكه 
ما به پاى صندوق هاى رأى برويم نيست. ما همه تالش خود را براى فراهم آوردن چنين بسترى فراهم مى كنيم، بسترى كه در آن انتخابات 

با سالمت كامل برگزار شود.
گزارشگزارش

 gozaresh@hamedanpayam.com

نيلوفر بهرمندنژاد »
 هر چه به اسفند 98 نزديك مى شويم 
فعاليت هــاى بيشــترى از كانديداهــاى 
احتمالى در شــهرها و روستاها مى بينيم؛ 
اما هميــن موضوع بهانه اى شــد كه در 
بين مردم حضور يافته و خواســتار اعالم 
نظر آنها و انتظاراتشان از نماينده مجلس 
باشــيم و بدانيم كه خواسته واقعى مردم 
اين ديار از نماينده شهرشــان چيست و 
چه انتظــارى از نماينده شــهر خود در 
حوزه هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و 

سياسى دارند.
همدان پيام  خبرنگار  ميدانى  گزارش هاى 
از اظهارات مردمى نشان مى دهد كه انتظار 
مردم از يك نماينده تا اندازه اي با وظايف 
و اختيارات او كــه همان قانون گذاري و 
نظارت بر امور اجرايي است و اين فاصله 
به متفاوت بودن انتخاب در استان همدان 

دامن زده است.
 يــك شــهروند همدانــى كه خــود را 
محمدى و كارمنــد بانك معرفى مى كند 
در اين بــاره اين چنين بيــان مى كند: از 
نظــر مــن مهم ترين ويژگى يــك نامزد 
مجلس صداقــت و صراحــت در همه 

مراحل فرايند نامزدى تا نمايندگى است، 
نامــزد انتخاباتــى بايد كليــد هزينه هاى 
تبليغاتى اش شــفاف و غيرمبهم باشد اگر 
نامزدى به يكى از اصحاب قدرت، داراى 
تعهد يا تعهداتى باشــد ايــن وام داراى 
اجازه هيچگونه مانورى را به وى نخواهد 
داد و در صــورت انتخاب چنين نامزدى 
به نمايندگــى در مقــام وكالت مجلس 
هم به درســتى نمى تواند بــه ايفاى نقش 
نمايندگى بپردازد، احســاس دين نسبت 
بــه آرمان هاى امام راحــل و مقام معظم 
رهبرى و نظام جمهورى اســالمى هم از 

ديگر ويژگى هايش بايد باشد.
فرد ديگرى كه خودرا پزشك معرفى كرد 
مى گويد: شــجاعت هــم از ويژگى هاى 
مهم يــك نماينده اســت نماينده اى اگر 
فاقد اين ويژگى باشــد و شجاعت كافى 
در برابر برآورده ســاختن خواســته هاى 
ديگران نداشــته باشــد هرگز نمى تواند 
در قبــال زياده خواهى ها و باج طلبى هاى 
و  نمايد  مقاومــت  زورگو  قدرت هــاى 
ابراز شخصيت كند. نماينده مجلس بايد 
دردهــاى افراد محــروم را با همه وجود 

لمس كند.

يكى ديگر از افراد كه دانشــجوى رشته 
حقوق از دانشگاه بوعلى است اين چنين 
اظهار مى كنــد: به نظر من يــك نماينده 
خوب بايد همانند مــردم عادى زندگى 
كنــد و فقــط به فكر منافع خود نباشــد 
و بــه گردآورى امــوال و ثروت اندوزى 
نبپــردازد. و تمام همــت خود را صرف 
تصويب لوايحى بكند كه براى منافع ملى 
كشور مفيد باشــد، نماينده بايد قاطعيت 
الزم را داشــته باشــد. تا بتواند در مواقع 
ضرورى، وزرا يا ساير مقامات اجرايى را 
در صورت تخلف به چالش بكشاند ودر 

مواقع لزوم آنان را استيضاح كند.
يك جــوان همدانى هم معتقد اســت: 
عمرانى  كارهاى  مجلس،  نماينده  وظيفه 
نيست  مسجد  و  مدرسه  ساخت  نيست، 
كه به مردم قول دهند، به نظر من اين ها 
قول هاى نامعقول است؛ نماينده مجلس 
بايد قانون گذار براى كشــور باشــد و 
كلى نگر باشــد و براى حل مشــكالت 
بايــد در مجلــس راهــكار ارائه بدهد 
وحتما عمــل كند، نه اينكــه وعده تو 
خالــى و پوچ به مردم بدهد و فقط آنها 
را بــه خود اميدوار كند و درنهايت تنها 

حرفشــان را بشــنود، همچنين نبايد از 
مردم پله بسازد و براى هدف هاى خود 

كند. استفاده 
يكى ديگر از شهروندان همدانى كه خود 
را رضايى و كارمند دولت معرفى مى كند 
در پاسخ به خبرنگار همدان پيام مى گويد: 
يك نماينده مجلس بايد مصلحت نظامى 
را بر مصالح جناحى و حزبى ترجيح دهد 
و عضويت در احزاب و دستجات سياسى 
نبايــد موجب تعلق خاطر بيش از حد وى 
به آن حزب يا جناح سياســى شود و در 
مقام ايمنى نمايندگى مجلس منافع جناح 

خود را بر منافع ملى ترجيح دهد.
وى در ادامــه تأكيد كــرد: ابالغ دقيق از 
اوضاع سياســى، اقتصــادى و اجتماعى 
كشور داشــتن تحليل درست از اوضاع 
هم از ويژگى هاى يك نامزد اصلح است 
يك نامزد انتخاباتى بايد تمام منافع افراد 
يــك جامعه را در نظر بيگــرد و فقط به 

فكر منافع مالى خودش نباشــد اعتماد از 
دست رفته افراد را جلب بكند تا مردم با 
آســودگى خاطر بتوانند مشكالت جامعه 

خويش را به او بگويند.
يــك خانم فرهنگى باســابقه هم در اين 
زمينــه مى گويــد: نماينده بايد شــجاع، 
نتــرس، باهوش، باســواد، داراي روابط 
عمومي كارآمد، قدرت بيان باال و شــيوا 
باشد و توجه جدي به خواسته هاي مردم 
در طول دوران وكالت خود داشته باشد.

يــك مهندس عمــران هم دربــاره تأثير 
مشــاركت مردم در انتخابات اين چنين 
اعتقاد دارد: كشور و اداره آن از آن ملت 
اســت و اين مردم هستند كه حاكمان را 
از باالترين رده تا ســطوح پايين مستقيم 
و غيرمســتقيم انتخاب مي كننــد و اين 
نشان دهنده جايگاه مردم در نظام مقدس 
جمهوري اســالمي و مردم ساالري ديني 

است.

كارشناس ارشــد حوزه كتابداري همدان 
نيز به خبرنگار ما مى گويد: دلســوزي و 
شجاعت، تعهد و اهتمام به قانون گذاري، 
همسو و همفكربودن با حاكميت، نظام و 
قانون اساسي از ويژگي هاي يك نماينده 

توانا و اصلح است.
همواره انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
از اهميت ويژه اى براى مردم شــهرها و 
اسفند  است.  بوده  برخوردار  شهرستان ها 
امســال نيز بــا پيش رو بــودن انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى از اهميت ويژه اى 
براى مردم اين ديار برخوردار اســت و 
تجربه نشــان داده كه مردم در اين عرصه 
همواره حضور فعال داشته و از همدلى و 

اتحاد خود را به اوج مى رسانند.
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي 
اســفند  دوم  جمعــه  روز  در  اســالمي 
كشــور  سراســر  در  همزمان  به صورت 

برگزار خواهد شد.

خواسته هاى مردم از نماينده مجلس

كانديداها شيشه اى باشند

 آگهى مزايده
 فروش فوق العاده امالك و مستغالت كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان- (مزايده شماره دو امداداستان همدان)- نوبت اول

اداره روابط عمومى واطالع رسانى كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان

اداره كل كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان در نظر 
دارد بر اساس مجوز صادره از سوى دفتر مركزى به شماره 
420/3506/دتاريخ98/11/8 نه فقره  از امالك و مستغالت 
مازاد خود را به شرح ذيل از طريق برگزارى مزايده كتبى 
معرض  در  كارمزد  دريافت  بدون  اقساط  و  نقد  شرايط  با 
توانند  مى  خريد  لذامتقاضيان  دهد.  قرار  واجاره  فروش 
براى بازديد از امالك مورد نظر وكسب اطالعات بيشتر از 
نحوه برگزارى مزايده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده  
از  غير  به  روزه  همه  لغايت 98/11/24   تاريخ98/11/15   از 
روزهاى تعطيل در ساعات ادارى 8صبح الى 14 با اداره ى 
پشتيبانى اين نهاد  و تماس با شماره تلفن  08131449332و 
تلفن همراه 09188082400  نسبت به بازديد از امالك مورد 

نظر خود اقدام نمايند. 
نكات قابل توجه:

1) متقاضيان براى شركت در مزايده مى بايست سپرده اى به 
ميزان 5٪ قيمت پايه مزايده ملك مورد نظر خود راطى چك 

بانكى رمزدار در وجه كميته امداد امام خمينى(ره)استان 
همدان تهيه  وتحويل اداره امور مالى امداد نموده ورسيد 

دريافت نمايند.
2)متقاضيان مى بايست  رسيد سپرده مآخوذه (قرمز رنگ) 
را به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء 
شده شرايط شركت در مزايده را در داخل تمامى اسناد و 
مدارك مربوط به مزايده (منجمله فرم پيشنهاد قيمت و فرم 
امضاء شده شرايط شركت در مزايده )را دريافت نموده و پس 
از مهر و امضاء و درج نام و نام خانوادگى بر روى آن داخل 
پيش  خدمات  و  تداركات  اداره  در  كه  پيشنهادات  صنوق 

بينى شده است، انداخته شود. 
3) فروشنده در رّد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله و 
همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شكل مجاز 

و مختار است.
4) پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط 
از درجه اعتبار ساقط بوده و تكميل و رعايت مفاد فرم هاى 

 emdadimam.ir     شركت در مزايده كه از طريق سايت
www.  قابل رؤيت و دريافت است، الزامى مى باشد. 

5) متقاضيان داراى شخصيت حقوقى مى بايست ذيل فرم 
شرايط شركت در مزايده را به ُمهر و امضاء مسئولين ذيربط 

برسانند .
6) حضور كليه شركت كنندگان يا نماينده آنان در جلسه 
شركت  كليه  يا  يك  هر  حضور  عدم  و  است  آزاد  مزايده 

كنندگان موجب هيچ ادعايى از طرف آنان نخواهد بود.
اطالعات  به  محترم  متقاضيان  ميشود  توصيه  مذكوراً   (7
مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت 
مفاد مندرج در برگ شرايط شركت در مزايده از ملك مورد 

نظر حتما بازديد بعمل آورند.
8) دريافت اقساط طى چك هاى  جديدصادره طرح صياد 
از سوى بانك ها ( بجز صندوق قرض الحسنه ) قابل دريافت 
بوده و از دريافت چك هاى مربوط به حسابهاى قديمى و 

سفته معذور مى باشيم.

9) درصورت برنده نشدن در مزايده ، سپرده متقاضى پس 
از ارائه درخواست مكتوب و اعالم شماره حساب از سوى 
مزايده گر ظرف مدت 5 روز كارى به وى عودت داده خواهد 

شد.
10)ضمناً مهلت ارائه پيشنهادات از تاريخ دريافت اسناد تا 
ساعت 14 روز پنجشنبه مورخه  24 /1398/11 بوده و جلسه 
بازگشايى پاكت ها در روز شنبه مورخه1398/11/26 رأس 
ادارى  ساختمان  پشتيبانى  اداره  محل  در  صبح  ساعت 10 
كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان به آدرس بلوار 
فلسطين جنب باغ ايرانيان  روبروى برق ناحيه 2 برگزار مى 
گردد. به پيشنهاد هاى فاقد سپرده، اسناد مشروط، مخدوش 
و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مهلت وصول شود ،ترتيب اثر  
داده نخواهد شد. ساير اطالعات و جزئيات مربوط به نحوه 

شركت در مزايده در اسناد مزايده مندرج مى باشد.
تفصيلى  طرح  اساس  بر  امالك  كليه  يادآورى:كاربرى 

شهردارى تعيين شده  وبازديد از كليه امالك الزاميست

مساحت اعيانمساحت عرصهآدرسشهررديف
(مترمربع)

نوع ملك
قيمت پايهشرايط پرداختنحوه انتقال سندتوضيحاتكاربرى(مترمربع)

(ريال )
خوابگاه امداد جنب مدرسه گل تپه1

امام حسين (ع)
ساختمان خوابگاه 47121448

ساختمان باانشعابات كامل با توجه به فرهنگى آموزشىامداد
طرح تفصيلى شهردارى كاربرى آموزشى

پس از دريافت 
٪100ثمن معامله

٪50 نقد ومابقى در 
9,900,000,000اقساط12 ماهه

پارك چمران-ساختمان مالير2
طرح تفصيلى ساختمان150300داروخانه

شهردارى
ساختمان 2طبقه كه طبقه پايين تجارى 

خدماتى استفاده ميشود
پس از دريافت 
٪100ثمن معامله

٪50 نقد ومابقى در 
47,000,000,000اقساط12 ماهه

پارك چمران زمين جنب  مالير3
پس از دريافت ملك داراى كاربرى مسكونى مى باشدمسكونىزمين--319ساختمان داروخانه

٪100ثمن معامله
٪50 نقد ومابقى در 

36,000,000,000اقساط12 ماهه

4
خيابان عين القضات همدان

–ابتداى بلوارهگمتانه-
ساختمان تعاونى امداد

طرح تفصيلى ساختمان192310
شهردارى

ملك داراى ساختمان تجارى بر اساس 
طرح تفصيلى شهردارى

پس از دريافت 
٪100ثمن معامله

٪50 نقد ومابقى در 
36,000,000,000اقساط12 ماهه

5
زمين 582مترمربعى خيابان تويسركان

-582انقالب تويسركان
زمين

باغ وفرهنگى
زمين به 2قطعه تقسيم كه يك قطعه با 
كاربرى باغ داراى سند وديگرى سند 

ندارد

پس از دريافت 
٪100ثمن معامله

٪50 نقد ومابقى در 
17,460,000,000اقساط12 ماهه

6
همدان

٪5 مالكيت30باب مغازه 
گاراژ قصابان فاقد سند 
وداراى برگ وكالتى

5٪
از2800

ساختمان-

خدماتى

ملك داراى ساختمان خدماتى بر اساس 
طرح تفصيلى شهردارى5٪

از2800مترمربع عرصه متعلق به امداد 
است

فاقد سند وداراى برگ 
وكالتى

٪50 نقد ومابقى در 
اقساط12 ماهه

2,800,000,000

ملك ذيل به صورت اجاره يكساله بوده وغير قابل فروش ميباشد
مساحت آدرسشهررديف

عرصه(مترمربع)
مساحت اعيان

قيمت پايه اجاره هر ماهشرايط پرداختوديعه(ريال )توضيحاتكاربرىنوع ملك(مترمربع)
(ريال )

1
همدان

يك باب مغازه–ميدان امام طبقه همكف 
تجارىمغازه8080ساختمان كميته امدادابتداى خيابان بابا طاهر

ملك يكسال اجاره  داده ميشودوبازديد از 
85,000,000اول هرماه200,000,000آن الزاميست

2
يك باب مغازه–ميدان امام طبقه اول همدان

تجارىمغازه140141ساختمان كميته امدادابتداى خيابان بابا طاهر
ملك يكسال اجاره  داده ميشودوبازديد از 

55,000,000اول هرماه200,000,000آن الزاميست

3
يك باب مغازه – ميدان امام طبقه دوم همدان

تجارىمغازه140130ساختمان كميته امدادبتداى خيابان بابا طاهر
ملك يكسال اجاره  داده ميشودوبازديد از 

25,000,000اول هرماه200,000,000آن الزاميست

 يادآورى: در صورت اجاره سه مغازه فوق توسط يك نفر وديعه200,000,000ريال دريافت مى گردد

تست سرعت واقعى اينترنت با  نرم افزار 
speedtest

 يكى از مهم ترين ابزارهاى دنياى امروزه، اينترنت است كه به مرور 
روزانه ميزان زيادى از زمان ما صرف وقت گذرانى در آن مى شــود و 
عالقــه دو چندانى داريم تا بتوانيم زمان بيشــترى را در آن بگذرانيم و 
اوقات خوبى را براى خود به ارمغان بياوريم. از اين رو اينترنت يكى از 
الزامات دنياى امروز در جهان است و حتى تصور يك ساعت دورى از 

آن براى اكثر ما، زجرآور است.
اما گاهى اوقات در هنگام كار با اينترنت، ممكن اســت كاهش ميزان 
سرعت را احساس كنيم كه اين مشكل ممكن است به داليل زيادى رخ 
Internet Service يا ISP دهد. اما مشــكل اصلى گاها از جانب

provider مى باشد چرا كه گاها آنها ميزان پهناى باند را براى كاربران 
خود محدود مى كنند و ميان آنها به اشــتراك مى گذارند. در اين مواقع 
چگونه مى توانيم ميزان سرعت اينترنت را متوجه شويم؟ آيا چاره اى 

براى آن وجود دارد؟!
بله، اين مشكل راه حلى بسيار ساده و آسان دارد كه مى توانيد در ادامه 
اين مطلب از بخش تكنولوژى نمناك با آن آشنا شويد. همراه ما باشيد.

چگونه از ميزان سرعت اينترنت باخبر شويم؟
زمانيكه حرف از ســرعت اينترنت زده مى شود، برنامه هاى زيادى را 
شاهد هستيم كه قابليت اصلى آنها سنجش ميزان سرعت دانلود و آپلود 
است. اما در اين مطلب قصد داريم دقيق ترين و ساده ترين ابزار سنجش 

ميزان سرعت اينترنت را به شما معرفى كنيم.
نام اين ابزار ســاده ولى درعين حال پركاربرد،  speedtest  اســت 
كه شما با روش هاى مختلف مى توانيد از اين برنامه پركاربرد استفاده 
SpeedTest.net  نماييد. براى مثال شما مى توانيد وارد وب سايت

شويد و بصورت آنالين با هر سيستم عاملى ميزان سرعت اينترنت را 
بسنجيد.  همچنين شما مى توانيد اپليكيشن اين برنامه را براى سيستم 
عامل هاى اندرويــد و IOS دانلود كنيد و تنها با يك كليك از ميزان 

سرعت اينترنت ارائه شده توسط ISP مطلع شويد.
الزم است بدانيد كه اين ابزار آنالين از سوى  Ookla  كه يكى از چند 
فن آورى سنجش سرعت و كيفيت پهناى باند در سراسر جهان است. 

اما كار كردن با اين برنامه كاربردى بسيار آسان است كه ابتدا شما بايد 
بر روى گزينه  GO كليك نماييد. سپس اين ابزار قدرتمند، شروع به 
ســنجش ميزان سرعت دانلود و آپلود شما مى كند كه هميشه سرعت 
ميزان دانلود بسيار بيشتر از سرعت آپلود است چرا كه هر يك از ما يك 
User هستيم و نيازى به آپلود نداريم و تنها دانلود ترافيك و يا ديتا از 

منابع مختلف را داريم.
 * تهيه كنند شركت توان ديدآتى همدان
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بهداشتنكتهدانشگاه
مهلت مجدد ثبت نام كنكور كارشناسى ارشد 99 

آغاز شد
 مرحله دوم ثبت نام كنكور كارشناسى ارشد سال 98 دانشگاه ها و مراكز آموزش 

عالى در سايت سازمان سنجش آموزش كشور آغاز شد. 
 به گزارش ايرنا، فرآيند ثبت نام مجدد براى شــركت در آزمون كارشناســى ارشــد 
ناپيوســته ســال 1399 و نخســتين مرحله  از بيســت  و پنجميــن المپياد علمى 
دانشــجويى كشور در سايت ســازمان سنجش آموزش كشــور به نشانى اينترنتى

آغاز شد و تا چهارشنبه 16 بهمن ماه ادامه دارد.  www. sanjesh. org
براساس آمار نهايى گزارش شده، تعداد 481 هزار و 82 داوطلب در مرحله  نخست 

ثبت  نام براى شركت در آزمون سال 1399 شركت كردند. 
 مرحله دوم ثبت نام در آزمون كارشناسى ارشد 99 به منظور مساعدت با داوطلبانى 

است كه در مهلت پيشين موفق به ثبت  نام نشده بودند. 
در اين مرحله، امكان ويرايش اطالعات ثبت نام   هاى پيشين هم وجود دارد. 

كاهش خطر عفونت هاى ادرارى با تغذيه مناسب
 نتايج يك مطالعه تخصصى نشان مى دهد كه رژيم غذايى گياهخوارى با كاهش 

خطر ابتال به عفونت هاى ادرارى مرتبط است. 
به گزارش ايســنا، بررسى هاى انجام شــده حاكى از آن است كه مصرف رژيم هاى 

غذايى گياهخوارى مى تواند به كنترل خطر ابتال به عفونت هاى ادرارى كمك كند. 
متخصصان تايوانــى در اين رابطه اظهــار كردند: عفونت هــاى ادرارى معموال از 
باكترى هاى روده از قبيل E. coli ناشــى مى شــوند كه وارد مجراى ادرار شده و 

كليه ها و مثانه را تحت تأثير قرار مى دهد. 
از 3040 فرد گياهخوار حاضر در اين مطالعه 217 نفر به عفونت ادرارى مبتال شدند 
و اين درحالى است كه در ميان 6 هزار و 684 فرد غيرگياهخوار، 444 مورد ابتال به 

عفونت ادرارى مشاهده شد. 
همچنين كاهش مــوارد ابتال به عفونت هاى ادرارى ناشــى از رعايت رژيم غذايى 

گياهخوارى در مردان بيش از زنان بوده است. 

بيماران ديابتى روزانه تست قند خون بگيرند
 بيمــاران ديابتى به ويژه بيماران مبتال بــه ديابت نوع يك، بايد روزانه چندين بار 

نسبت به سنجش قندخون اقدام كنند. 
فوق تخصــص غــدد درون ريــز و متابوليســم اظهــار كــرد: در كوتاه مــدت، 
ــد  ــل نمى كن ــاران تحمي ــاى بيم ــر اندام ه ــه خاصــى را ب ــت عارض ــارى دياب بيم
امــا اگــر كنتــرل قنــد خــون بــه درســتى صــورت نگيــرد، عــوارض مختلفــى در 
بلندمــدت در كميــن بيمــاران اســت كــه جبــران آن هــم بــراى بيمــار، دشــوار و 
شــايد غيرقابــل جبــران باشــد و هــم بــراى نظــام بهداشــت و درمــان، هزينه   هــاى 

ــار مــى آورد.  ــه ب زيــادى را ب
ــراى  ــات دوره اى پزشــكى ب ــارس، معاين ــا ف ــو ب ــتقامتى در گفت وگ عليرضــا اس
ــى همچــون چشــم، قلــب و  ــراى بررســى ســالمت اندام هاي ــى، ب ــاران ديابت بيم
كليــه ضــرورى اســت و در ايــن بــاره بيمــاران ديابتــى بايــد اهتمــام و توجــه الزم 

را داشــته باشــند. 

گنجاندن توطئه هاى آمريكا در كتاب هاى درسى
 رئيس ســازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى از گنجاندن توطئه هاى آمريكا در 

كتاب هاى درسى خبر داد. 
به گزارش فارس، حجت االسالم والمسلمين على ذوعلم، درباره مكلف كردن وزارتخانه 
آموزش و پرورش و وزارت خانه علوم براى گنجاندن توطئه هاى آمريكا در كتاب هاى 
درســى، اظهار كرد: از مهم ترين جنايات تاريخى، خلف وعده دكتر مصدق در جريان 
ملى شدن نفت را مى توان نام برد همچنين جنايات آمريكا در جريان انقالب اسالمى و 

جنگ با ملت ايران هم از ديگر مصاديق جنايات آمريكاست. 
وى افزود: آمريكا در اوايل انقالب ســعى بر اين داشــت تا از امتداد انقالب اسالمى 

پيشگيرى كند. 

بدهى 6 هزار ميليارد تومانى بيمه ها 
به بخش دارو و تجهيزات پزشكى

 2 ســازمان بيمه گر تأمين اجتماعى و بيمه ســالمت حدود 6 هزار ميليارد تومان به 
شركت هاى دارويى و تجهيزات پزشكى بدهى معوقه دارند. 

رئيس سازمان غذا و دارو گفت: از اين 6 هزار ميليارد تومان بدهى معوقه حدود 3 هزار 
و 800 ميليارد تومان بدهى به داروخانه ها و شــركت   هاى دارويى است و تقريبا بدهى 
هر يك از ســازمان هاى تأمين اجتماعى و بيمه سالمت به بخش دارو و تجهيزات برابر 
و هر كدام حدود 3 هزار ميليارد تومان است. محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با ايرنا 
افزود: بدهى سازمان هاى بيمه گر به داروخانه ها و شركت هاى دارويى اكنون مهمترين 

مشكل نظام دارويى است زيرا كمبود جدى از نظر اقالم دارويى در كشور نداريم.

افتتاح 5 هزار و 173 پروژه عمرانى و خدماتى 
دهيارى ها در دهه فجر

 معاون عمران و توســعه امور شهرى و روستايى وزير كشــور از افتتاح 5 هزار و 
173 پروژه عمرانى و خدماتى توســط دهيارى ها در دهه مبارك فجر انقالب اسالمى 
در مناطق روستايى كشور خبر داد. به گزارش ايرنا، مهدى جمالى نژاد افزود: اعتبار اين 
پروژه ها 9 هزار و 503 ميليارد ريال است و ميانگين اعتبارات هزينه شده براى هر پروژه 
حدود هزار و 800 ميليون ريال است. وى ادامه داد: بيشترين تعداد پروژه ها مربوط به 
بهسازى معابر روستايى با 5 هزار و 581 پروژه، معادل 69 درصد كل پروژه ها است، كه 
طيف وسيعى از پروژه ها نظير روسازى و زيرسازى معابر، ساماندهى و هدايت آب هاى 

سطحى و ساخت پل   هاى درون روستا را در بر مى گيرد. 

از قضاوت شدن در شبكه هاى اجتماعى 
مى ترسيد؟

 «اديتيوولتافوبيا» يا همان هراس از رســانه هاى اجتماعى و ترس 
از قضاوت شــدن در فضاهاى مجازى است كه با گسترش شبكه هاى 
اجتماعــى برخى افــراد را با خود درگير كرده اســت؛ نوعى از فوبيا 
كه به نظر مى رســد زنان را به دليل نوع احساســات و توجه بيشتر به 

زيبايى هاى ظاهرى بيش از مردان دچار خود كرده است. 
يك روانشــناس اجتماعى گفــت: فوبياها هراس هايى هســتند كه 
دردســرهاى زيادى بــراى افراد ايجاد كرده و زندگــى آنها را مختل 
مى كند؛ در واقع شايد همه افراد در زندگى از موضوع يا مسأله خاصى 
بترســند اما اين ترس ها زمانى كه موجب شوند فرد دچار تنگى نفس، 
تعريق شــديد كف دست، افزايش ميزان آدرنالين به ميزان قابل توجه 

شود نوعى فوبيا است. 
مهرداد فالطونى در گفت وگو با ايســنا بيان كرد: در نســل جديد با 
فوبياهاى خــاص و فوبياهاى اجتماعى مواجه هســتيم، اظهار كرد: 
باتوجه به پيشرفت تكنولوژى و بروز و ظهور ابزارهاى جديد ارتباطى 
همچــون ماهواره ها، شــبكه هاى مجازى و ... فوبياهــا و اختالالت 
اجتماعى متفاوتــى مانند نوموفوبيا، اديتيوولتافوبيا و... را نيز شــاهد 
هستيم كه اغلب افراد منزوى مبتال به فوبياهاى اجتماعى مى شوند. اما 
به طور كلى روانشناســان و صاحب نظران بر اين باورند كه فوبياهاى 
اجتماعى هم ريشه در ژنتيك و هم ريشه در نوع تربيت خانوادگى و 
مسائل شخصى و مسائل محيطى اتفاقاتى كه در زندگى فرد رخ داده و 

موجب شده فرد از موضوع خاصى هراس داشته باشد، دارند. 
وى در ادامه به توضيح فوبياى جديدى تحت عنوان «اديتيوولتافوبيا» 
پرداخت و گفت: اديتيوولتافوبيا در دسته اختالالت اضطراب اجتماعى 
دســته بندى مى شــوند و اغلب افــرادى كه دچار اضطــراب فراگير 
و اضطراب هاى اجتماعى هســتند دچار آن هســتند كه با گســترش 
شــبكه هاى مجازى تعداد مبتاليان به اين فوبيا افزايش يافته است و 
زنان به دليل نوع احساســات و توجه به زيبايى هاى ظاهرى بيش از 

مردان دچار آن مى شوند. 
بنابر اظهــارات اين روانشــناس، در واقــع اديتيوولتافوبيا نوعى 
هراس اجتماعى اســت كه افراد منزوى و خجالتى كه از قضاوت 
شدن در فضاهاى مجازى مى هراسند، دچار آن مى شوند. در واقع 
مبتاليان به اين فوبيا همان افرادى هســتند كه در دنياى واقعى از 
صحبت و حضور در جمع هاى ناآشــنا مى ترسند. شايد آنها همان 
افرادى باشــند كه در جامعه و از سوى باالدستى هاى خود دچار 
تمســخر و تحقير شده باشــد و اين رفتارها جرقه اى براى بروز 

باشد.  اديتيوولتافوبيا 
وى بيان كرد: مبتاليان به اين فوبيا از اينكه با حضور و فعاليت خود در 
فضاهاى مجازى چطور و چگونه مورد قضاوت قرار مى گيرند بسيار 
مى ترســند و اين ترس در حدى آنهــا را تحت تأثير قرار مى دهد كه 

ممكن است آنها را تا چند روز خانه نشين كند. 
فالطونــى در ادامه درباره روش درمانى اين فوبيا توضيحاتى ارائه داد 
و افــزود: از آنجايى كه اديتيوولتافوبيا ريشــه در دوران كودكى دارد، 
«طرح واره درمانى» مهم ترين و مؤثرترين روش درمانى است، در اين 
روش از ديدگاه هاى روان تحليل گرايانه اســتفاده مى شــود تا از اين 
طريق نقطه عطف بروز اين فوبيا مشــخص و ســپس مراحل درمانى 
طى مى شود. در هر حال اگر از هر روشى براى درمان «اديتيوولتافوبيا» 
استفاده مى شود بايد از «حساسيت زدايى منظم» و «تصويرسازى ذهنى» 

استفاده شود. 
به گفته اين روانشناس در تصويرسازى ذهنى كه داراى 7 مرحله است 
به فرد مبتال توضيح داده مى شود كه اگر در فضاى مجازى فعاليت كند 
و حتى مورد قضــاوت ديگران هم قرار بگيرد زندگى اش تحت تأثير 
قرار نخواهد گرفت، پس از آن روانشــناس از طريق حساسيت زدايى 

احساسات منفى فرد را كاهش مى دهد. 
وى معتقد اســت: اساسا فوبياها قابل درمان هســتند اما مدت زمان 
درمان  آنها وابســته به زمانى است كه فرد با اين اختالل دست و پنجه 
نرم مى كند و هرچقدر فوبياى فرد مزمن تر باشــد درمان ســخت تر و 

طوالنى تر خواهد بود. 

مردم ساالرى: فرش قرمز بندرها براى استارت آپ ها
 فرش گرونه احتماالً موكت پهن كردن؟؟

كيهان:  مردم سال 98 همان مردم سال 57 هستند
تر شدن   ولى چاق

همدان پيام: آماده باش تمام تجهيزات و ماشــين آالت برف روبى در 
شهر فامنين

 زيادى به استقبال برف رفتيد
شوت ورزشى: فوتبالى هاى ساندويچى و ساندويچى هاى فوتبالى 

 ولى اشتباه مى كنى ورزشكارا اهل ساندويچ نيستن
قدس: هفت مدل نوجوانانه براى تشريح گام دوم انقالب اسالمى

 چقد مدل گام  برداشتن هم  تغيير كرد!!
فرصت امروز: سمت و سوى بازار ارز تا پايان سال

 به هر سمتى رفت تعقيبش كنيد!!
ايسنا: حقوق هاى غير قانونى در مجلس بررسى مى شود

 غير قانونى نيست جيب افراد بزرگه مجبورن پرش كنن!!
اقتصاد: طرح هاى پيش فروش خودرو دردى از بازار آشفته دوا نمى كند

 علت كمبود داروئه
تجارت: سند چرند توليد شده در باغ وحش ترامپ

 اين باغ وحشى چه پرنده هايى داره؟؟
همدان پيام: مسافران ريلى از فردا بليط نوروزى بخرن

 هنوز آجبل نخريدن
جوان: بازگشت 2 هزار نامزد به رقابت انتخابات مجلس يازدهم 

 راهرو كانديداها شلوغ است سكوت را رعايت فرمائيد
شهروند: دانش آموز سيل زده خوزستان در انتظار كانكس پرنده 

 مدارس پروازى هم ساخته مى شود.
ابرار اقتصادى: دالالن قيمت خودرو را مهندسى مى كنند

 مدركشو از كدوم دانشگاه گرفتن 
جوان: كارنامه ندارند ژست اپوزيسيون مى گيرند 

 مهم تيپه!!
ابتكار: سردرگمى مردم در ميان قواعد بى ثبات 

 قواعد هنوز كامل نشده 

30هزار پزشك از فعاليت تمام وقت دولتى 
خارج شدند

 حدود 30 هزار پزشــك تمام وقت دولتى به دليل افزايش ماليات 
از فعاليت تمام وقت در بيمارســتان دولتى خارج شدند و اين مسأله 
درآمد بيمارســتان هاى دولتى را به شــدت كاهش داده و به حدود 

نصف رسانده است. 
معــاون حقوقى وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى گفت: 
پيشنهاد وزارت بهداشت اين است كه ماليات پزشكان به شكل سابق 
و به نرخ ثابت گرفته شــود. مشــكل اينجاســت كه مردم نسبت به 
كاركرد پزشكان و درآمد آنان حساسيت دارند و معموال يك نكته را 
ناديده مى گيرند و آن اين است كه اگر پزشكان كم كارى كنند، درآمد 

بيمارستان هاى دولتى نيز كاهش پيدا مى كند. 
كريم همتى در گفت وگو با ايرنا درباره ماليات پزشكان در سال آينده 
اظهار كرد: اكنون كامال مشــهود اســت كه افزايش ماليات پزشكان 
در بخش دولتى موجب شــده، تعداد زيادى از پزشــكان تمام وقت 
(جغرافيايى) از اين وضعيت خارج شــده و بخشى از وقت خود را 

در مطب و بخش خصوصى سپرى كنند. 
وى ادامــه داد: بــا قوانيــن كنونى كه نســبت به ماليات پزشــكان 
ســختگيرى مى شود از يك تا 2 سال گذشته حدود 30 هزار پزشك 
از وضعيت تمام وقتى (تعرفه ٢k يا دو برابر تعرفه دولتى) در بخش 
دولتى خارج شده اند و اين مسأله به خدمات و درآمد بيمارستان هاى 

دولتى آسيب زده است. 
معاون حقوقى وزارت بهداشت گفت: اكنون به 2 صورت از پزشكان 
در بخش دولتى ماليات گرفته مى شــود يكى مالياتى كه روى حقوق 
پزشكان گرفته مى شــود و يكى هم ماليات پلكانى كه از دستمزد و 
كارانه پزشكان دريافت مى شود. اينكه پزشكان در بخش دولتى از 2

جا مشمول ماليات و كســورات مى شدند نارضايى ايجاد مى كرد به 
همين دليل در بسيارى از جاها به ويژه مناطق محروم قرار بر اين شد 
كه ماليات پزشكان در بخش دولتى به شيوه گذشته كه همان ماليات 

ثابت 10 درصد است، برگردد. 
وى افــزود: بنابراين ماليات درآمد پزشــكان در مناطق محروم مثل 
سيستان وبلوچســتان يا كردستان به صورت ثابت 10 درصد است و 
بقيه جاها هم حداكثر 15 درصد شــده و پزشكان هر چقدر هم كه 
بيشتر مريض ببينند و درآمد بيشترى داشته باشند سقف ماليات آنها 

در بخش دولتى از 15 درصد بيشتر نمى شود. 
همتـــى گفـــت: زمانى كـــه پزشـــكان از سيســـتم دولتـــى خـــارج 
ـــار  ـــتان دچ ـــود، اداره بيمارس ـــم ش ـــتان ك ـــد بيمارس ـــوند و درآم ش
ـــش  ـــال پي ـــه 2 س ـــتان ك ـــك بيمارس ـــال در ي ـــود مث ـــكل مى ش مش
ـــه  ـــت ب ـــام وق ـــكان تم ـــداد پزش ـــون تع ـــته اكن ـــك داش 100 پزش

ـــت.  ـــرده اس ـــدا ك ـــش پي ـــر كاه 30 نف
معــاون حقوقى وزير بهداشــت گفت: اكنون بــا توجه به خروج 
پزشــكان تمام وقت از بيمارســتان هاى دولتى، درآمد بسيارى از 
اين بيمارستان ها در 2 سال گذشته نصف شده است. دليل آن هم 
اين اســت كه براى پرداخت به پزشكان سقفى در نظر گرفته شده 
مثــال 30 ميليون تومان در ماه، در اين صورت پزشــك انگيزه اى 
براى كار بيشــتر ندارد و با خود مى گويد سقف 30 ميليون تومان 
را كه پر كردم ديگر كار كردن در بيمارســتان دولتى فايده ندارد؛ 
بنابرايــن بقيه وقت خود را به بخــش خصوصى مى رود يا اصال 

نمى كند.  كار 

 ايــن روزها فضاى رســانه اى و مجازى 
ويروس  جهانــى  اخبار  تحت تأثير  كشــور 
كروناست و به تبع آن اخبار شايعات هم در 
شــبكه هاى اجتماعى داغ تر از گذشته است، 
به نظر مى رســد ترس مردم همدان بيشتر از 
آن باشــد كه كرونا هم مثل آنفلوانزا بى صدا 
وارد شهر شــود و در يك هياهوى ناگهانى 

عزيزانشان را به كام مرگ كشاند. 
در چند وقت گذشته اخبارى پيرامون ابتالى 
2 نفــر در يزد، 2 نفــر در تبريز، يك نفر در 
قم، اهواز و يك نفر در تهران در شبكه هاى 
اجتماعى دســت به دست مى شود، به تازگى 
هــم شــنيده ها از ابتال يك نفــر در همدان 
حكايت دارد اما مســئوالن وزارت بهداشت 
همــواره اعالم كرده اند كــه هيچ موردى از 
ويروس كرونا و ابتال به آن در كشور وجود 

ندارد و اين اخبار كذب است. 
حتى وزير بهداشــت هم در صفحه شخصى  
خود در اينســتاگرام به ايــن اخبار واكنش 
نشــان داد. سعيد نمكى بر اين باور است كه 
ويروس شايعه از ويروس كرونا خطرناك تر 

است. 
همچنين در صفحه اينستاگرام خود از مردم 
خواســت به اخبار كذب و شايعات درباره 
ويروس كرونا توجه نكنند و اگر موردى از 
اين بيمارى جهانى در كشــور مشاهده شود، 
قطعا به مردم از طريق رســانه هاى رســمى 

اطالع رسانى صورت مى گيرد. 
با وجــود اين روز گذشــته برخــى منابع 
بيمارســتانى به همدان پيام خبر از مشــاهده 
عالئم مشــكوك بــه ويروس كرونــا را در 
همدان در يك نفر خبر دادند همچنين در 2

روز گذشته نشستى اضطرارى در استاندارى 
همدان و با حضور معاون سياســى امنيتى با 
مسئوالن علوم پزشكى برگزار شده است كه 
متأســفانه بدون حضور خبرنگاران كار خود 

را دنبال كرد. 
به نظر مى رسد يكى از موارد مهم اين جلسه 
و يا بهتر اســت بگوييم دليل اصلى تشكيل 

اين جلسه نفوذ كرونا به همدان است. 
 نخستين قرباني در خارج از چين

اين خبر در حالي منتشر مي شود كه چند روز 
گذشته يك مرد چيني بر اثر ابتال به ويروس 
كرونا در فيليپين فوت كرد و اين نخســتين 
مورد ثبت شــده مرگ بر اثــر اين ويروس 

مرگبار در خارج از چين است. 
از ســوي ديگر طبق آخرين آمار از كشــور 
چين، 11 هزار و 791 نفر به ويروس كرونا 
مبتال شــده اند كه از اين تعــداد 259 بيمار 
جان خود را از دســت داده اند كه همه اين 
افراد در كشــور چين بودند و مرگ نخستين 
قرباني كرونا در خارج از كشور چين نگراني 

عمومي را برانگيخته است. 
مســئوالن وزارت بهداشــت و درمــان هم 
آمــاده ورود ايــن ويروس به خــاك ايران 
هســتند و با وجود درخواســت كتبي براي 
لغو پروازهاي مســتقيم از چيــن، در حال 

راه اندازي بخش هاي ايزوله كرونا در داخل 
كشور هستند. 

اين در حالي است كه در هفته گذشته 2 پرواز 
مســتقيم از چين وارد فرودگاه مهرآباد شد و 
از سوي ديگر بســياري از كشورها همچون 
آمريــكا به خاطر نگراني از شــيوع ويروس 
كرونــا در اين كشــور، وضعيــت اورژانس 
بهداشــت عمومي اعالم كرده اند و از ورود 
اتباع خارجي كه در 2 هفته گذشــته به چين 
سفر كرده بودند، به خاك خود ممنوع كرده اند. 
همچنين كشــورهاي استراليا، روسيه، ويتنام، 
ژاپــن، تايلند، كره جنوبي، پاكســتان و ايتاليا 
از ورود اتباع چيــن و خارجياني كه از چين 
مي آيند، جلوگيري كرده اند. فرانسه با ارسال 
هواپيمــاي به شــهر ووهان درصدد اســت 
شهروندان فرانسوي ساكن آنجا را به فرانسه 

بازگرداند. 
دولت بريتانيا به همه دانشجويان چيني خود 
هشدار داده كه ممكن است در زمان بازگشت 
به بريتانيا پس از جشــن هاي سال نوي چين، 
در قرنطينه نگه داشــته شــوند. اين دانشگاه 
به دانشــجويان چيني خــود توصيه كرده كه 
بهتر است درحال حاضر به چين سفر نكنند. 
هنگ كنگ هم به دنبال شــيوع ويروس كرونا 

وضعيت اضطراري اعالم كرده  است. 
الســاوادور  و  گواتمــاال  دولت هــاي 
محدوديت هايي را در قبال افرادي كه به تازگى 
به چين ســفر كرده اند، اعمال كرده  اســت. 
وزارت خارجه آلمان نيز سفر شهروندان اين 
كشــور به شــهر ووهان چين را ممنوع كرده 

است. 
از اين رو وزير بهداشــت در حساب توييتر 
خود نسبت به برقرار بودن پروازهاي ايران و 
چين انتقاد كرد و نوشت: با درخواست بنده، 
جلسه اي با حضور وزراي مربوط تشكيل و 
تصويب شد كه پروازهاي چين متوقف شود 
كه ظاهرا امروز خطي براي برگشت ايرانيان 
از چيــن و بازگشــت اتباع چينــي از ايران 

باز اســت كه اگر تا فــردا ادامه يابد، مجدد 
پيگيري خواهم كرد؛ البته اجراي اين مصوبه، 

در اختيار وزارت بهداشت نيست.
با اينكه بسيارى از كشورها از ورود چينى ها 
و حتــى هم وطنان خود كه بــه هر دليلى به 
چين مســافرت كرده انــد جلوگيرى مى كند 
اما در همدان جالب اســت كه در وانفساى 
ورود كرونا پز حضور گردشــگران چينى به 
منظور برگزارى برنامه اى داده مى شود كه به 
اصطالح قصد باال بردن پرچم گردشگرى را 
در اســتان دارد اما اينكــه به چه قيمت قرار 
است اين پزعالى و جيب خالى را به نمايش 
بگذارند سوالى است كه پاسخ آن جان مردم 

و سالمت آنان را نشانه رفته است. 
نكته جالب اين ماجرا آنجا اســت كه معاون 
گردشگرى ميراث فرهنگى در مدت كوتاهى 
پس از نقــد رســانه ها از ورود چينى ها به 
همدان در مصاحبه اى با برخى خبرگزارى ها 
به طور كامــل حضور اين افــراد را كتمان 
مى كند؛ درحالى كه مســتندات نشان مى دهد 
در همــان روز چيزى حدود 20 گردشــگر 

چينى در همدان حضور داشتند!
 كرونا كه يك ويروس خطرناك و برخاســته 
از چيــن اســت كه مرگ تنها هــدف آن از 
ورود به جان افراد اســت و جالب اســت 
بدانيد بر اســاس اظهــارات منابع درمانى و 
پزشكى همدان اين ويروس شباهت زيادى 
به آنفلوانزا دارد و بسيار زير پوستى و پنهان 
در بدن فرد شروع به تكثير مى كند، از اينرو 
تشــخيص آن هم براى پزشك سخت است 
و هــم با توجه بــه پنهانى رشــد كردن آن 
جلوگيرى و درمان آن مشــكل است؛ حتى 
بايد گفت بر اســاس گفته هاى متخصصين 
براى درمان آن هيچ دارو و يا واكسن قطعى 

نيز وجود ندارد. 
درحال حاضــر در تمام كالن مناطق كشــور 
حداقل يك بيمارستان و بخش ايزوله منفي 
وجود دارد. همچنين اين موارد در بســياري 

از اســتان ها هم در نظر گرفته شده است در 
همدان اما گويا هنوز خبرى از راه اندازى اين 

بخش وجود ندارد. 
از طرفــى بايــد گفــت بخــش مشــاوره 
بيماري هاي واگير ســامانه تلفني 190 براي 
پاسخگويي به سواالت مردم درباره ويروس 

كرونا راه اندازي شده است . 
در ايــن شــرايط امــا بــازار داغ برخــى 
سواســتفاده كنندگان و ماهى گيران گل آلود 
به راه اســت به طورى كه از درمان كرونا به 
وسيله برخى موادمخدر در گوشه و كنار به 

گوش مى رسد. 
بر همين اســاس برخى پزشكان شهر درباره 
برخي شــايعات در فضاي مجازي مبني بر 
درمــان كروناويروس با گياهــان دارويي يا 
بعضا مخــدر، معتقدند: كروناويروس جديد 
هيچ درمان شناخته شــده مســتقيم و قطعي 
ندارد و همه مواردي كه براي درمان آن ادعا 
مي شود، صرفا ادعاست و هنوز هيچ مستند 
علمي مبني بر اثربخشــي هيــچ يك از اين 

داروها نداريم. 
بر اين اســاس الزم اســت بــراى آگاهى 
شــهروندان همدانــى درباره ايــن بيمارى 
تازه ورود يافته به اســتان گفت اين ويروس، 
دســتگاه تنفســي را گرفتار مي كند و عالئم 
آن كامــال شــبيه آنفلوآنزا اســت و برخي 
مبتاليان كه بيماري آنها شــديد مي شــود، 
دچار ذات الريه مي شــوند. بر همين اساس 
بيشتر افراد كهنسال يا داراي بيماري زمينه اي 
مانند ديابت كنترل نشــده، نارسايي قلبي و 
عروقي و نارسايي تنفسي دچار انواع شديد 
كروناويروس جديد مى شــوند بنا بر اين بهتر 
اســت مردم به جــاى تــرس و نگرانى با 
واقعيت هاي اين ويروس، آشــنا شوند تا در 
صدد پرهيز و پيشــگيرى برآيند؛ به عبارتى 
با آگاهى بخشــى صادقانه از جانب مسئوالن 
درباره وضعيت اســتان در كرونا مى توان با 

كمك مردم به مبارزه با آن برخاست. 

هشدار مسئوالن  به رعايت اصول بهداشتى

سايه «كرونا» در همدان

4 هزار زندانى 
مشمول آزادى 
شدند

 رئيس ســازمان زندان ها از بررســى 
وضعيت پرونده تمامى زندانيان و آزادى 

4 هزار زندانى مشمول آزادى خبر داد. 
اصغر جهانگير، در پاســخ به مهر درباره 
آخرين وضعيت بازنگــرى پرونده تمام 

زندانيان گفــت: اين فرايند از اوايل هفته 
در اســتان خراســان رضوى آغاز شده و 
وضعيت شان  چهره به چهره  زندانيان  تمام 

بررسى خواهد شد. 
وى افزود: زندانيانى كه شــرايط تخفيف 
برايشان فراهم باشد به آنها ابالغ خواهد 
شــد و مى توانند در قالــب اين طرح از 

زندان آزاد شوند. 
جهانگيــر در باره آمار مشــمولين آزادى 

گفت: تا اين لحظه 4 هزار نفر توانســتند 
از اين طرح استفاده كنند و آزاد شوند. 

رئيس ســازمان زندان ها درباره آخرين 
وضعيت بازداشــتى هاى آبان گفت: به 
ســرعت به پرونده آنها رسيدگى شده 
اســت. اكنون تعداد بسيار كمى از اين 
متهمان در بازداشــت هســتند و آمار 
تعداد آنها همانى اســت كه آخرين بار 
از سوى ســخنگوى قوه قضاييه اعالم 

شــده و آمار جديدى اكنون در دست 
نيست. 

جهانگيــر در مــورد انتقــال زندانيان از 
ندامتگاه اوين به تهــران بزرگ و گاليه 
بسيارى از آنها گفت: انتقال زندانيان براى 
متهمان در نظر گرفته شده است تا امكان 
تردد به شــعب برايشان راحت تر شود و 
در بحث ارتباط خانواده هاى آنها و وكال 
ايشان اين طرح مطرح شده تا سريع تر و 

راحت تر خدمات بگيرند. 
وى گفت: بنابراين اين طرح در ســطح 
اســتان تهران به دليــل پراكندگى در اين 
استان در نظر گرفته شــده تا متهمان در 
ندامتگاه اوين حضور يابند و محكومان به 

ندامتگاه تهران بزرگ منتقل شوند. 
درگذشــته  داد:  ادامــه  جهانگيــر 
زيرساخت هاى آن فراهم شده، مشكالت 
فضاى آن برطرف و قرار اســت فضاى 

مناسبى برايشان در نظر گرفته شود. 
وى تصريح كرد: شــايد يكــى از داليل 
مطرح شــده در مورد مشكالت ندامتگاه 
تهران بزرگ، راه دور آن باشد و خانواده ها 
براى رفت وآمد با مشكالتى روبه رو باشند 
بــه همين دليل بــا اتوبوس رانى پيگيرى 
كرده ايم با شــهردارى و اســتاندارى هم 
توافقاتى شــده تا تســهيالتى را در نظر 

بگيرند. 
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خبر

چرا مردم قدر پيشرفت را نمى دانند؟
 بخشــى از پاسخ در روانشناسى شناختى اســت. ما ريسك را بر 
مبناى يك روش ميانبر ذهنى به نام «هيوريســتيك دسترسى» محاسبه 
مى كنيــم، يعنى هر چه يك چيز راحت تر به ذهنمــان بيايد، احتمال 
وقوعش را باالتر تخمين مى زنيم. بخش ديگر پاسخ از ذات خبرنگارى 
مى آيد. اخبار درباره اتفاقاتى اســت كه بــه وقوع مى پيوندند نه آنچه 
اتفاق نمى افتد. شــما هيچ وقت نمى شنويد كه خبرنگارى از كشورى 
كه در آن 40 ســال صلح برقرار بوده گزارش دهد چون اخبار هميشه 

از اتفاقات بد مى گويد، ما هم تصور مى كنيم تعداد آنها بيشتر است. 
به عــالوه، اتفاقات بد مى توانند در يك لحظه بــه وقوع بپيوندند، اما 
اتفاقات خوب زمانبر هســتند. روزنامه ها مى توانند اين خبر را چاپ 
كننــد كه ديروز 137 هزار نفر از فقر مطلق خارج شــدند، اتفاقى كه 
هر روز و در 25 ســال گذشته به وقوع پيوسته، اين يعنى يك ميليارد 
و 250 ميليون نفر، ولى شما هيچ وقت اين خبر را نمى بينيد. همچنين 
اخبار بر مبناى تمايل درونى شما به اتفاقات بد عمل مى كند. حال اگر 
اين تعصبات شــناختى انسانى را با ذات خبررسانى ادغام كنيد، درك 
مى كنيد كه چرا در زمان شنيدن اخبار به نظر مى رسد جهان سال هاست 

به انتها رسيده است. 
اين منفى نگرى افراطى موجب ايجاد ديدگاه غلط نســبت به واقعيت 
بيرونى مى شــود، مثال موجب نگرانى مــردم در مورد جرم و جنايت 
مى شــود درحالى كه آمار آن عمال در حال نزول است. يك نظرسنجى 
در سال 2016 نشــان داد 77 درصد مردم آمريكا موافق بودند داعش 
براى بقاى آمريكا يك خطر جدى اســت، اعتقادى كه چيزى بيش از 
توهم نيســت. البته كه بايد از عذاب و رنجــى كه اتفاق مى افتد آگاه 
باشيم، اما همچنين بايد به اينكه چطور آن ها را كاهش دهيم فكر كنيم. 
اگر تمام تالش هاى ما بــراى بهبود جهان بى فايده بوده اند، چرا اصال 
بايد به خود زحمت اصالح بدهيم؟ فقر هميشه باقى خواهد بود و از 
آنجايى كه جهان رو به نابودى است، يك تمايل طبيعى اين است كه 
فقط از حال خود لذت ببريم. خطر ديگر منفى نگرى راديكاليسم است. 
اگر تمام نهادهاى ما شكســت خورده و غيرقابل اصالح هستند، پاسخ 
طبيعى ما تمايل به نابوديشان خواهد بود، با اين اميد كه هر چه از پس 

اين نابودى برمى آيد بهتر از آنچه اكنون داريم باشد. 
پيشــرفت يك نيروى مرموز يا دســت تاريخ براى حركت به سمت 
عدالت نيســت، بلكه نتيجه تالش انســان ها و متأثــر از ايده عصر 
روشــنگرى قرن هجدهم اســت، در اين ايده اگر از علم و منطق كه 
شــرايط انسانى را بهبود مى دهند استفاده كنيم، مى توانيم كم كم موفق 
شويم. پيشــرفت به معنى اين نيست كه شرايط براى همه انسان ها و 
در همه زمان ها بهتر مى شود. پيشرفت يعنى حل مشكالت. مشكالت 
اجتناب ناپذير هستند و راه حل ها خود به وجود آورنده مشكالت جديد 
هستند كه خود بايد حل شوند. مشكالتى كه جهان امروز با آن مواجه 
است عظيم هستند، مثال خطر تغييرات اقليمى و جنگ هسته اى، ولى 
مــا بايد آنها را به صورت مشــكالتى كه بايد حل شــوند ببينيم و نه 

آخرالزمان. 
 استيون پينكر
 استاد روانشناسى دانشگاه هاروارد

درجهان خودرو چه مى گذرد؟
احتمال عرضه شاسى بلند فول سايز توسط جنسيس

برند لوكــس كره اى ها مى خواهــد با معرفــى GV٩٠ به مصاف 
BMW و مرسدس بنز GLS برود. Xمدل هاى مطرحى چون ٧

■ انتخــاب فرارى به عنوان قدرتمندترين برند جهان از ســوى  
Brand Finance

 اين آژانس مســتقل كه در زمينه تحليل بــازار و رتبه بندى برندها 
فعاليت مى كند، در آخرين گزارش ساالنه خود با اعطاى امتياز 94/1

از نهايــت 100 امتياز ممكن فــرارى را قوى ترين برند حال حاضر 
دنيا برگزيده است. 

اين دومين ســال متوالى است كه اسب سركش ايتاليايى با پشت سر 
گذاشــتن نام هاى بزرگى چون مك دونالد، كوكا كوال، ديزنى و لگو 

در رتبه نخست جاى مى گيرد. 
■ در بــازار ايــاالت متحده، فــروش خودروهاى برقــى و پالگين 
هيبريدى در مقايسه با سال 2018 برابر با 6/8 درصد افت كرده و به 
325 هزار دســتگاه كاهش يافته است. كارشناسان فاكتورهايى چون 
نگرانى از مســافت قابل پيمايش، قيمت باالتر در مقايســه با رقباى 
بنزينى و بهاى پايين ســوخت را از جملــه داليل اصلى افت تقاضا 

براى اتومبيل هاى الكتريكى مى دانند
■  تســال؛ اين خودروســاز كاليفرنيايى تحويــل حداقل 500 هزار 

خودرو در سال 2020 را هدفگذارى كرده است. 
■ تصميــم هيونداى بــراى تبديل شــدن به بزرگ ترين فروشــنده 

اتومبيل هاى برقى در اروپا
■  نيسان؛ اين خودروساز ژاپنى در اياالت متحده روزهاى خوبى را 
ســپرى نكرده و با كاهش فروش 9/9 درصدى محصوالت خود در 

اين كشور مواجهه شده است. 
■ مرســدس بنز براى رديابى ميزان كربنى كــه وارد هوا مى كند، از 
بالكِچين اســتفاده خواهد كرد. شركت توليد خودروى مرسدس بنز 
و اســتارتاپ بالك چينى Circulor براى راه اندازى يك سيســتم 
رديابى خــودكار ميزان انتشــار كربن در زنجيــره ى تأمين كبالت، 

همكارى مى كنند. 

هوآوي تاشوي 6 دوربينه به بازار مي آيد

 پتنت جديد هوآوى براى يك گوشى تاشو با 6 دوربين و يك قلم 
استايلوس به بازار خواهد آمد. 

را در ماه فوريه ســال گذشته معرفى  X هوآوى گوشــى تاشــو ميت
كرد و پس از آن در ماه ســپتامبر، پتنتى را براى يك اسمارتفون تاشو 
جديد با قلم اســتايلوس در اداره ثبت اختراع و نشــان تجارى آمريكا 

(USPTO) به ثبت رساند. 
به گزارش ايتنا، ما شــاهد پتنت ديگرى از اين شركت چينى در اداره 
مالكيت فكرى اروپا (EUIPO) هستيم كه گوشى تاشو ديگرى (شايد 

ميت X٢ ) را نشان مى دهد. 

پيوند ماهيچه هاى قلب رشديافته در آزمايشگاه به انسان
 براى نخســتين بار در جهان، پژوهشگران ژاپنى به جاى پيوند قلب كامل، سلول هاى 

قلبى حاصل از سلول هاى بنيادى را وارد بخش هاى آسيب ديده قلب بيمار كردند. 
به تازگى پژوهشگران دانشگاه اوساكاى ژاپن از پيوند قلب موفقيت آميزى خبر دادند كه در 
نوع خود بى نظير است. اين پژوهشگران به جاى جايگزينى تمام قلب بيمار با ارگان جديد، 
صفحات تجزيه پذير حاوى سلول هاى ماهيچه ى قلب را به مناطق آسيب ديده ى قلب وارد 
كردند. اگر اين رويكرد نتيجه ى مدنظر را حاصل كند، ممكن است سرانجام نياز به پيوند 

قلب كامل برطرف  شود. 
پژوهشگران براى رشــد سلول هاى ماهيچه ى قلب از ســلول هاى بنيادى پرتوان القايى 

(iPS) اســتفاده كردند .ســلول هايى بنيادى هستند كه پژوهشــگران آن ها را با گرفتن 
سلول هاى پوست يا خون و برنامه ريزى مجدد براى بازگشت به وضعيت پرتوان مرحله ى 
رويانى توليد مى كنند. در اين مرحله، پژوهشگران مى توانند سلول هاى iPS را به هر نوع 

سلول دلخواه تبديل كنند. 
 iPS در اين مطالعه، پژوهشــگران پيش از قراردادن سلول ها روى صفحات، سلول هاى
را به ســلول هاى ماهيچه ى قلب تبديل كردند. بيمارى كــه پيوند را دريافت كرده، دچار 
كارديوميوپاتى ايسكميك است؛ وضعيتى كه در آن قلب بيمار به  دليل اينكه عضالتش خون 
كافى دريافت نمى كند، در پمپاژ خون دچار مشكل مى شود. اين وضعيت در موارد شديد 
مى تواند به پيوند قلب نياز داشــته باشــد؛ اما پژوهشگران دانشگاه اوساكا اميدوار هستند 
ســلول هاى ماهيچه اى موجود روى صفحه پروتئينى را ترشح كنند كه به بازسازى عروق 

خونى كمك كند و از اين طريق موجب بهبود عملكرد قلب بيمار شوند. 
پژوهشــگران قصد دارند بيمار را تا ســال آينده زيرنظر بگيرند و در 3 ســال آينده، اين 
رويه را روى 9 نفر ديگر آزمايش كنند كه به بيمارى مذكور دچار هســتند. اگر همه چيز 
به خوبى پيش برود، اين رويكرد مى تواند جايگزين پيوند قلب كامل شــود. از مزيت هاى 
اين رويكرد آن است كه نه تنها منبع يابى سلول هاى iPS آسان تر از پيداكردن اهداكننده ى 
مناســب است؛ بلكه سيســتم ايمنى فرد گيرنده نيز در مقايسه  با ارگان جديد، با احتمال 

بيشترى اين سلول ها را تحمل مى كند. 
يوشــيكى ســاوا، يكى از پژوهشــگران اين مطالعه گفت: اميدوارم اين پيوند به فناورى 
پزشكى تبديل شــود كه جان مردم بيشترى را نجات دهد؛ زيرا شاهد جان باختن افرادى 

بودم كه نتوانستم جانشان را نجات دهم. 
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 روز جهانى ســرطان همه ساله 
در چهارم فوريــه برابر با 15 بهمن 
در سراســر جهان با هدف افزايش 
آگاهــى مردم نســبت به ســرطان، 
نحوه پيشــگيرى و برخــورد با آن 
برگزار مى شود .در واقع روز جهانى 
جهانى  از برنامه  ســرطان بخشــى 
مبارزه با ســرطان است كه نخستين 
بــار در پاريــس در روز چهــارم 
فوريــه ســال 2000 در نيوملنيــوم 
(NewMillennium)برگــزار 
شــد. اين مراســم به منظور ايجاد 
هماهنگى بيــن محققان، متخصصان 
دولتمــردان،  بيمــاران،  ســالمت، 
صنعتگران و به ورزان براى مبارزه با 
ســرطان بود. اين مراسم با همكارى 

سازمان ها و مؤسســات مختلف نظير سازمان 
بهداشــت جهانى، آژانس انرژى اتمى و ساير 
UICC .مؤسسات بين المللى برگزار مى شود
نخستين روز جهانى سرطان را در سال 2006 

سازماندهى نمود.
  نماد سرطان

ســرطان هاى  براى  مختلفــى  نشــانه هاى 
مختلف در دنيا مرســوم شــده اســت. به 
عنــوان مثال روبان صورتى براى ســرطان 
ســينه و روبــان نارنجــى براى ســرطان 
كــودكان و نرگس زرد كه نماد ســازمان 
نوعى  بــه  كه  آمريكاســت  ســرطان  ضد 
گســترش دهنده اميد مردم براى ريشــه كن 

است. آينده  در  شدن سرطان 

 2 روش درمان جديد براى مقابله با 
سلول هاى سرطانى مخفى

به گزارش پايگاه اينترنتى اطلس نيوز، 2 گروه 
تحقيقاتى در دانشــگاه «ييــل» موفقيت هاى 
جديــدى را در 2 مطالعه جداگانه بر موش ها 
به دست آورده اند. در مطالعه نخست محققان، 
اين موضوع را بررسى كردند كه آيا مولكولى 
به نام SLR١۴ مى تواند توجه سيستم ايمنى 
را به خود جلب كند SLR١۴ با فعال كردن 
ژن هايى كه ويروس هاى خاموش را تشخيص 
مى دهد و سيســتم ايمنى بدن را از وجود آنها 
مطلع مى سازد، با ويروس هاى خاموش مبارزه 

مى كند.
محققان بــراى اين منظــور 3 آزمايش انجام 
 SLR١۴ دادند؛ در آزمايش نخست مولكول

را مستقيم به درون تومورهاى موش تزريق و 
مشاهده كردند كه سلول هاى T اين حيوانات، 
سرطان را از بين ببرند. آنها در آزمايش ديگرى 
همچنين متوجه شدند كه ارائه درمان در يك 
محل در تومور موجب مى شود كه سلول هاى 

T به نواحى ديگر نيز پاسخ دهند. 
در آزمايش ســوم، محققان سلول هاى تومور 
را در جريان خون حيوان گســترش دادند تا 
پديده متاســتاز را تقليد كنند و مشاهده كردند 
كه درمان SLR١۴ قادر به پاك سازى آن بود.
محققان متوجه شدند كه سيستم ايمنى بدن به 
نوعى خاطره سرطان را حفظ و از بروز دوباره 

آن در اين مسير پيشگيرى مى كند.
در مطالعــه دوم محققــان دانشــگاه «ييل» با 
استفاده از نســخه جديد ابزار ويرايش ژن به 

نام «كريســپر» (CRISPR)  شكل 
ديگرى از ايمنــى درمانى را آزمايش 
كردند. به طور معمول از كريسپر براى 
برش دقيق ژن هاى مشكل دار و يا درج 
موارد جديد مفيد استفاده مى شود اما 
در ايــن مطالعه محققــان از اين ابزار 
براى كشف ژن هاى مرتبط با سرطان 
در هر محلى كه مخفى شــده بودند، 
اســتفاده كردند. اين سيستم جديد كه 
MAEGI ناميده مى شود، ده ها هزار 
ژن مرتبط با سرطان هاى مختلف را در 
بدن جســتجو كرده و سپس موقعيت 
آنها را نشان دار مى كنند و توجه سيستم 
ايمنى بدن را براى مبارزه با آنها جلب 
مى كند. محققــان مى گويند، اين يك 
نوع كامال جديد ايمنى درمانى است و 
زمانى كه اين سلول ها معرفى مى شوند سيستم 
ايمنى بدن در صورت بروز آنها در آينده فورا 

اين سلول ها را شناسايى مى كند.
محققــان در آزمايــش بــر روى موش ها 
مبارزه  براى   MAEGI كه  شــدند  متوجه 
با تومورها مالنــوم، تومورهاى 3 گانه منفى 
ســينه و تومورهاى لوزالمعده مؤثر اســت. 
نتايــج اين مطالعه نشــان داد كــه فناورى 
MAEGI ســرطان را يا كاهش مى دهد و 
يا موجب ريشــه كنى آنها مى شود. محققان 
با توجه به اينكه نويدبخش بودن هر 2 اين 
روش ها در ايمنى درمانى ســرطان، سرگرم 
انجــام آزمايش هاى بالينى بر روى انســان 

هستند.

 در همين حين كه شركت هاى مختلف 
به دنبال تجهيز آشــپزخانه ها با وســايل 
هوشــمند هستند، ســازندة چاپگرهاى 3 
 (Foodini) بعدى غذايى با نام فودينى
آينده اى را مجسم مى كند كه در آن لوازم 

خانگى كمترى نياز خواهد بود. 
 ،(Lyntte Kucsma) لينت كيوســما
بنيان گذار و مدير ارشــد بازاريابى شركت 
 (Natural Machines) نچرال ماشينز
و سازندة دســتگاه فودينى مى گويد: شما 
كه  بود  خواهيد  آشــپزخانه هايى  شــاهد 
عملكرد، لوازم و تجهيزات آنها مى توانند 

كارهاى مختلفى انجام دهند.
بــا قــراردادن مــواد اوليــه مختلف در 
چاپگرهاى غذايــى 3 بعدى مى توان غذا 
را در شــكل ها و اندازه هاى مختلف ارائه 
نمود. براى مثال، كاربران مى توانند خمير 

تازه را درون فودينى قرار دهند و پاستا را 
چاپ كنند!

بــه گــزارش عصــر آى ســى تى، ســاخت 
فودينــى نزديــك بــه 4 هــزار دالر هزينــه 
ــالم ترى  ــاى س ــة غذاه ــراى تهي دارد و ب
ــدون  ــتا ب ــا پاس ــر، چيپــس ي ــر كراك نظي
اســتفاده از مــواد نگهدارنــده كاربــرد 

ــد داشــت.  خواهن
 كودكان 5 ساله هم تلفن دارند

طبق گزارشى جديد از اينديپندنت، حدود 
نيمى از كودكان 5 تا 10 سال تلفن همراه 
پژوهشــى  گروه  يافته هاى  طبــق  دارند. 
چايلدوايز كــه در امور كودكان تخصص 
دارد، 47 درصد كودكان اين گروه ســنى 
هم اكنون داراى تلفن هســتند درحالى كه 
اين شاخص در ســال گذشته 38 درصد 

بود. 

پرينترهاى آشپز هم رسيد!

ارمغان فناورى براى درمان سرطان
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پاداش ويژه  شهرآورد براى آبى پوشان 
 براى افزايش انگيزه بازيكنان اســتقالل در ديدار شــهرآورد روز 

پنجشنبه، پاداش ويژه اى در نظر گرفته شد. 
عضو هيأت مديره باشگاه استقالل به ايرنا گفت: آرزوى قلبى من است 
كه استقالل در شهرآورد روز پنجشنبه به پيروزى برسد و براى اينكه 

انگيزه اعضاى تيم باال برود، پاداش ويژه اى را در نظر گرفته ايم. 
عبدالرضا موسوى اظهار كرد: براى برطرف شدن مشكالت مالى باشگاه 
استقالل و بهبود اوضاع اقتصادى برنامه هايى دارم كه اين برنامه ها را در 

هيأت مديره تصويب و به صورت اجرايى در خواهيم آورد. 
وى خاطرنشان كرد: باشــگاه بزرگ استقالل شايسته بهترين اتفاقات 
اســت و با تالش دسته جمعى ســعى خواهيم كرد بهترين اتفاقات را 

براى اين تيم رقم بزنيم. 
موســوى گفت: شــيخ دياباته بازيكن تأثيرگذارى است و اميدوارم 
شــرايط به گونه اى رقم بخورد كه بتواند در شــهرآورد براى استقالل 

به ميدان رود. 

گوارديوال مغلوب آقاى خاص شد
 تيم فوتبال تاتنهام با هدايت «خوزه مورينيو» در ديدارى تماشايى 
برابر شــاگردان «پپ گوارديوال» در تيم منچسترسيتى به برترى 2 بر 

صفر دست يافت. 
يكشنبه شب در آخرين و حساس ترين ديدار هفته بيست وپنجم ليگ 
برتر فوتبال باشگاه هاى انگليس، تاتنهام در خانه خود برابر سيتى قرار 

گرفت و با عملكرد درخشانى كه در نيمه دوم داشت، پيروز شد. 

بليت فروشى شهرآورد 92 آغاز مى شود
 بليت فروشــى الكترونيكى ديدار 2 تيم پرسپوليس و استقالل در 

شهرآورد 92 از ساعت 8 صبح ديروز (دوشنبه) آغاز  شد. 

اينتر پس از 3 هفته پيروز شد. 
A باشــگاه اينتر ميالن يكشنبه شــب در هفته بيست و دوم سرى 

ايتاليا برابر اودينزه قرار گرفت و ميزبانش را با 2 گل شكست داد. 
اينتر پس از 3 هفته توانست 3 امتياز كامل بازى را در سرى A به دست 

آورد. اين تيم با 51 امتياز در جايگاه دوم جدول است. 

پيروزى بارسلونا با دبل فاتى

 بارسلونا به لطف گل هاى مهاجم 16 ساله اش توانست لوانته را در 
الليگا شكست دهد. 

بارســلونا يكشنبه شب در هفته بيســت و دوم الليگا در نيوكمپ به 
مصاف لوانته رفت و 2 بر يك مهمانش را شكست داد. 

آنســو فاتى ابتدا در دقيقه 30 با پاس مســى دروازه لوانته را باز 
كــرد و تنها يك دقيقه بعد باز هم با پاس مســى گل ديگرى را 
به ثمر رســاند. در نيمه دوم كه لوانتــه به دنبال جبران نتيجه بود 
توانســت در وقت هاى اضافه اختالف را به حداقل برســاند اما 
تأثيرى در نتيجه نهايى نداشــت. بارســا با 46 امتياز در جايگاه 

دوم جدول قرار دارد. 

لغو مسابقات واترپلو انتخابى المپيك 
به خاطر كرونا؟

 شيوع ويروس «كرونا» در جهان موجب شد تا برگزارى مسابقات 
واترپلوى انتخابى المپيك به ميزبانى قزاقســتان در هاله اى از ابهام قرار 

بگيرد.
به گزارش مشرق، قزاقستان ميزبان مسابقات واترپلوى انتخابى المپيك 
اســت؛ مسابقاتى كه از روز چهارشنبه 23 بهمن ماه تا روز يكشنبه 27 
بهمن ماه برگزار خواهد شــد. در اين دوره از مسابقات تيم هاى ايران، 
چين، كره جنوبى و قزاقســتان با هم رقابت خواهند كرد. تيم برتر اين 
دوره از مسابقات جواز حضور در رقابت هاى المپيك 2020 توكيو را 

كسب مى كنند.
با توجه به اتفاقات گذشــته و شــيوع ويروس كرونا در سراسر جهان 
برگزارى مســابقات واترپلوى انتخابى المپيك هم در هاله اى از ابهام 
قرار گرفت. هرچند تا به امروز هيچ موردى از آلوده شــدن به ويروس 
كرونا در قلمرو قزاقســتان ثبت نشده است، اما مسئوالن اين كشور به 

شدت احساس خطر مى كنند.

بازى هاى المپيك 2020 لغو مى شود؟
 لغو بازى هاى المپيك شــايعه بوده و در حد گمانه زنى اســت به 

صورت رسمى چيزى نشده  است.
به گزارش مشــرق، كيكاووس سعيدى، دبيركل كميته ملى المپيك 
با بيان اين مطلب درباره شيوع ويروس كرونا و اينكه اين موضوع 
بازى هــاى المپيك را تحــت تأثير قرار داده، آيــا اين موضوع را 
رصــد كرده ايد، عنوان كــرد: كمتر از 6 ماه به مســابقات مانده و 
تمام تالش هاى وزارت ورزش، كميته ملى المپيك و فدراسيون ها 
معطوف به اين اســت كه بتوانيم بيشترين سهميه را بگيريم و يك 
كاروان مقتدر را اعزام كنيم. صحبت هاى شــنيده شــده گمانه زنى 
بوده و به صورت رســمى چيزى اعالم نشده است، بنابراين جاى 

نيست.  نگرانى 

چهارمين كارگاه آموزشى المپيك 2020
 چهارمين كارگاه آموزشــى ويژه سرپرســتان و مربيان اعزامى به 
بازى هاى المپيك 2020 توكيو امروز ســه شنبه 15 بهمن ماه در كميته 

ملى المپيك برگزار مى شود.
به گزارش ســايت كميته ملى المپيك، چهارمين كارگاه آموزشى ويژه 
سرپرســتان و مربيان اعزامى به بازى هــاى المپيك 2020 توكيو صبح 

امروز در سالن جلسات كميته ملى المپيك برگزار مى شود.
در اين كارگاه تمرينات فانكشنال، مسئوليت هاى حقوقى سرپرستان و 
مربيان در المپيك 2020 براى سرپرســتان و مربيان اعزامى به المپيك 

توكيو ارائه خواهد شد.
تاكنــون 3 دوره كارگاه هــاى آموزشــى درباره علم تمريــن، تغذيه، 
روانشناسى ورزشى، برنامه نويسى ساليانه تمرينات، آشنايى و چگونگى 
اســتفاده از امكانات IT دهكده بازى ها و... براى سرپرستان و مربيان 

اعزامى به بازى هاى المپيك توكيو برگزار شده است.

 درخشش كاراته كاران همدانى 
در مسابقات غرب كشور 

 مسابقات كاراته قهرمانى غرب كشور به مناسبت دهه مبارك فجر و 
گراميداشت سردار سليمانى برگزار شد كه كاراته كاران استان با كسب 
عناويــن مختلف در دو بخش بانوان و آقايان به مقام قهرمانى دســت 

يافتند. 
 اين دوره از مسابقات با حضور چند استان غربى كشور در سبك هاى 
آزاد و كنترلى با حضور 740 ورزشــكار در رده هاى ســنى مختلف از 
خردســال تا بزرگســال و اوزان متفاوت در محل سالن 6 هزار نفرى 

شهيد سپهبد سليمانى برگزار شد. 
اين مســابقات در بخش آقايان با حضور گسترده 420 شركت كننده از 
3 استان به ميزبانى اســتان همدان برگزار شد كه به ترتيب استان هاى 

همدان، لرستان و كردستان مقام هاى نخست تا سوم را كسب كردند. 
 در مسابقات بانوان هم 320 نفر حضور داشتند كه همدان مقام نخست 
را كســب كرد و استان هاى لرستان و كردستان در رده هاى بعدى قرار 

گرفتند. 
در اين مراسم از قهرمانان سال 98 استان و همچنين داوران شركت كننده 

و مربيان اين رشته در استان تجليل به عمل آمد. 
رئيس هيأت كاراته استان در اين باره گفت: مسابقات چند جانبه غرب 

كشور براى نخستين بار است كه در ايران با اين شرايط برگزار مى شود 
و اداره كل ورزش و جوانان در اين راستا حمايت هاى به سزايى انجام 

داده است. 
محمد زنگنه خاطرنشان كرد: همزمانى برگزارى مسابقات در سبك هاى 

كنترلى و آزاد از نكات قابل توجه اين رويداد به شمار مى رود. 
وى در پايان اســتقبال خوب از اين مسابقات را دليلى براى برگزارى 
اين چنين مســابقاتى در آينده برشــمرد و ادامــه داد: عالوه بر خود 
ورزشــكاران حضور گسترده خانواده ها از نكات مثبت برگزارى اين 
مسابقات است كه نشــان دهنده اقبال عمومى در برگزارى اين چنين 

مسابقات است.

21 بهمن آغاز ليگ قهرمانى آسيا
 مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان باشگاه هاى آسيا فصل 2021-

2020 از هفته آينده آغاز مى شود و نمايندگان كشورمان به مصاف 
حريفان آسيايى خود خواهند رفت. 

در منطقه غرب آسيا كشورهاى ايران، عربستان و امارات هر كدام 
با 4 نماينده بيشــترين سهميه را دارند و 4 ســهميه ديگر قطر 2
تيم، ازبكســتان و عراق نيز هر كدام با يــك تيم در اين رقابت ها 

حضور دارند. 
21 بهمن مــاه را آغاز اين  ﴾AFC﴿ كنفدراســيون فوتبال آســيا
رقابت هــا اعالم كرده و پس از كش و قــوس فراوان نمايندگان 
كشــورمان بايد بازى هاى رفت خود را در خانه حريفان برگزار 
كنند و در ديدارهاى برگشــت ميزبان هســتند هر چند بازى با 
تيم هاى عربستان رفت و برگشت در كشور ثالث برگزار خواهد 

شد. 
شــيوع بيمارى كرونا فوتبال شرق آســيا را تحت تأثير گذاشته و 
كنفدراسيون فوتبال آسيا AFC فعًال ميزبانى تيم هاى چينى را لغو 
كرده و نمايندگان چين بايد بازى هاى رفت را ميهمان باشند تا در 
ديدارهاى برگشت و به شــرط فروكش كردن اين ويروس براى 

ميزبانى چين تصميم گرفته شود. 
در نخســتين هفته اين رقابت ها استقالل با الشرطه عراق در كربال 
روز دوشــنبه 21 بهمن ماه ديدار مى كند شــهر خــودرو با الهالل 
عربســتان در كويت بازى خواهد كرد و سه شــنبه 22 بهمن هم 
پرسپوليس با الدحيل قطر و سپاهان با العين امارات ديدار خواهند 

كرد. 
برنامه كامل هفته نخست 

دوشنبه 21 بهمن ماه 
الشرطه عراق.............................................................. استقالل ايران 
الوحده امارات......................................................... االهلى عربستان 
پاختا كور ازبكستان........................................ شباب االهلى امارات 
................................................... شهر خودرو ايران  الهالل عربستان

دوشنبه 22 بهمن ماه 
الدحيل قطر............................................................ پرسپوليس ايران 
التعاون عربستان....................................................... شارجه امارات 
.................................................................. السد قطر  النصر عربستان
العين امارات................................................................ سپاهان ايران 

مديركل ورزش و جوانان استان همدان در آستانه دهه فجر انقالب اسالمى، اين ايام اهللا را تبريك گفت.

پيام مديركل ورزش و جوانان استان همدان
 به مناسبت فجرچهل و يكم انقالب اسالمى 

بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل ورزش و جوانــان اســتان همــدان، درپيــام تبريــك مديــركل ورزش و جوانــان اســتان همــدان 
آمــده اســت: 

به نام اعظمى كه عظيمى چون خمينى آفريد
ــا مالئــك در هــم  ــر تــو كــه بخشــنده تــر از آفتــاب در آســمان ابديــت تابيــدن گرفتــى و ب ــر تــو اى روح خــدا ســالم ب ســالم ب

آميختــى.
ســالم بــر فجــر و ســالم بــر فجــر آفرينــان ميــدان عشــق، پرهــاى بافتــه را بگشــا كــه تنديســى بــه لطافــت نســيم روى امــام، 
چونــان تمثيلــى جانــدار از ايــن ديــار مــى گــذرد و بــا تبســمى پــاك، عشــقى بــى آاليــش را از دروازه ى شــرق عبــور مــى دهــد 

تــا خورشــيدى را بــه طلوعــى دوبــاره فراخوانــد.
انقالب اسالمى سرآغاز تحوالت بزرگ و بنيادين در ايران، منطقه و جهان است. 

انقالبــى كــه بــه روايــت معمــار كبيــر انقــالب حضــرت امــام خمينــى(ره) «معجــزه قــرن» و « انفجــار نــور» بــود و فرارســيدن دهــه 
فجــر فرصــت مغتنمــى بــراى بازخوانــى دســتاوردهاى عظيــم انقــالب در حــوزه هــاى گوناگــون خصوصــا نقــش جوانــان در تحــوالت 
بنيــادى مــى باشــد. انقــالب اســالمى ايــران نقطــه عطفــى در تاريــخ پرفــراز و نشــيب ايــن مــرز و بــوم بــوده و دشــمنان لحظــه اى 
از دسيســه عليــه ايــن نظــام مقــدس دســت نكشــيده انــد كــه همــه ى آنهــا بــه حــول و قــوه ى الهــى و اتحــاد و همدلــى مــردم و 

مســؤولين نقــش بــر آب شــده اســت.
اينجانــب ضمــن گراميداشــت يــاد و خاطــره بنيانگــذار جمهــورى اســالمى ايــران حضــرت امــام خمينــى(ره)و فرزنــدان گرانقدرشــان 
و شــهدا و همچنيــن تبريــك فرارســيدن چهــل و يكميــن فجــر انقــالب اســالمى«« فجــر فاطمــى »» را بــه امــت هميشــه در صحنــه، 
شــهيدپرور و واليتمــدار دارالمجاهديــن ديــار هكمتانــه، جامعــه بــزرگ ورزش و جوانــان كــه وارثــان فــرداى ايــران هميشــه اســالمى 

خواهنــد بــود، تبريــك و تهنيــت عــرض مى كنــم.
پرهــاى بافتــه را بگشــا تــا بــراى محشــريان پلــى از پيغــام عبوديــت ســازيم و ســرود پيــروزى و آمــدن آفتابــى ســرخ را همگــى 

بــه يــك آهنــگ بخوانيــم.

ن

گل ها: مسعود رمضانى (59 و 78) براى پاس 
و شايان غالمى (24) براى شهداى رزكان

اخطار: رضا كاشــفى، امين كاشفى، مصطفى 
(پــاس)،  شــيرزادى  ايمــان  و  قيصــرى 

محمداسماعيل نظرى (رزكان)
اخراج: بهنام عسگرخانى (رزكان)

داوران: وحيد زمانى، مجتبى ظاهرى و مهران 
عكاشه بابادى

تيم پاس: محمد صابــرى زاده، عارف اكبرى، 
مهدى نصيرى، سهيل رفيع زاده (پوريا ميرزايى 
68)، بهزاد ســلطانى، مســعود رمضانى، رضا 
كاشفى، امين كاشفى، حميد حيدرى، حسين 
جودكى (مصطفى قيصرى 14، ايمان شيرزادى 

54) و رضا ايار
سرمربى: على قربانى

ســعيد  بختيارى،  عبــاس  رزكان:   شــهداى 
اســماعيلى، آبتين محمدعلــى، فريور محبى، 
فالح  سليمان  (ميالد  نظرى  محمداســماعيل 
88)، محمدرضــا مواليــى، مهــرزاد عقيقى 
(ابوالفضل زمردى 77)، ســجاد غالمى (سيد 
محمدرضا هاشمى54)، شايان غالمى و على 

اميرى
سرمربى: جمشيد شاه محمدى

همدان ورزشگاه شــهيد حاجى بابايى مريانج 
هفته هفدهم رقابت هاى ليگ دسته دوم كشور 

جام آزادگان
 هفته هفدهم رقابت هاى ليگ دســته دوم 
روز گذشــته با انجام چند بازى در شهرهاى 
مختلف دنبال شــد كه در يكى از اين ديدارها 
تيم پاس همدان ميزبان شــهداى رزكان كرج 

بود.
بــازى با ميــدان دارى تيم پاس آغاز شــد و 
شاگردان على قربانى براى كسب پيروزى قدم 
به ميدان گذاشــتند اما يــك تعويض اجبارى 
برنامه هاى  جودكى  حســين  آسيب ديدگى  و 

قربانى را مختل كرد.
پاســى ها در دقيقــه 24 بــازى بــا يك گل 
نيمه خودى از حريف خود عقب افتادند. پاس 
اشــتباه حميد حيدرى به دهانه دروازه پاس با 
تيزهوشى شايان غالمى همراه شد تا وى زننده 

نخستين گل بازى باشد.
پس از اين گل پاس بــراى جبران گل خورده 
تالش كرد اما راه به جايى نبرد و حمالت اين 
تيم يكى پس از ديگرى از دست رفت و نيمه 

نخست را پاس با شكست به پايان رساند.

با شروع نيمه دوم شاگردان قربانى براى جبران 
بــازى بِد نيمه اول قدم به ميدان گذاشــتند و 
هنــوز دقايقى از بازى نگذشــته بود كه بهنام 
عسگرخانى مدافع حريف اخطار دوم خود را 
دريافت كرد و از زمين بازى اخراج شــد. 10

نفره شدن شهداى رزكان كرج فرصت مناسبى 
بود تا پاس از نفرات اضافى خود نهايت سود 

را ببرد و نبض بازى را در دست بگيرد.
در دقيقــه 59 بازى سفيدپوشــان همدانى به 
گل تساوى دســت يافتند. سانتر خوب حميد 
حيدرى در درون محوطه جريمه به مســعود 
رمضانى رســيد و اين مهاجم خوش قدوباال 
به زيبايى و درحالتى شبيه به آكروبات توپ را 
به طاق دروازه حريفه چسباند تا بازى مساوى 

دنبال شود.
پس از ايــن گل پاس روحيه مضاعف گرفت 
و حمالتــى را روى دروازه حريــف تدارك 
ديد و ســرانجام در دقيقه 78 پاس به گل دوم 
رسيد. سانتر زيباى بهزاد سلطانى از يك ضربه 
ايســتگاهى با ضربه سر رمضانى همراه شد تا 

ايــن مهاجم با دبل خود پيروزى شــيرينى را 
براى پاس كسب كند.

در ادامــه بازى حمالت نه چنــدان خطرناك 
حريــف راه به جايى نبرد و تيــم پاس موفق 
شد 3 امتياز شيرين خانگى را با دبل رمضانى 
جشــن بگيرد و با كامبكى كه زد همچنان در 

كورس قهرمانى باقى ماند.
على اصغر مدير روستا مربى سابق پاس ومدير 
فنى شهداى رزكان از نزديك شاهد اين بازى بود.
درحالى كه پاس با يــك گل از حريف عقب 
بود بــا ورود حاجى بابايى به ورزشــگاه به 
گل مساوى دســت يافت تا وى اين گل را به 

خوش قدم بودن خود ربط بدهد.
ديگر تيم اســتان اين هفته در اهواز به مصاف 
فوالد نوين اين شهر رفت و در اين بازى مقابل 

ميزبان خود با يك گل شكست خورد.
در اين بازى شــاگرادن هــادى گل محمدى 
نتوانســتند بازى قابل قبولى ارائه بدهند و در 

نهايت بازى را واگذار كردند.
اين شكست براى شهردارى گران تمام شد و 

اين تيم حاال هم از كورس مدعيان جدا شد و 
هم با خطر ســقوط به دسته سوم روبه رو شد 

و پس از اين شهردارى بايد براى بقا بجنگد.
در ديگــر ديدارهــاى گروه نخســت آواالن 
كاميــاران برابر مس نوين كرمــان بدون گل 
متوقف شــد. تيم استقالل مالثانى صدرنشين 
رقابت هــا در يك بازى نزديك و پرگل موفق 
شــد 3 بر 2 تيم كاســپين قزوين را شكست 
دهد. در حســاس ترين بازى هفته تيم شهيد 
قندى با يك گل از سد خيبر خرم آباد گذشت 
خيبرى ها در اين بازى پس از شكست عوامل 
صداوســيماى يــزد را موردمحبت خود قرار 
دادند. شهردارى آستارا با 2 گل اترك بجنورد 
را مغلوب ساخت و دو تيم اميد گناوه و ميالد 
مهرتهران نيز به تساوى 2 بر 2 رضايت دادند. 
در اين بازى ميثم زمانى بازيكن همدانى يكى 

از گل هاى اميدگناوه را به ثمر رساند.
با گذشت 17 هفته از اين رقابت ها تيم استقالل 
مالثانــى با 37 امتياز به تنهايى در صدر جدول 
قرار دارد و مدعى شــماره يك صعود به شمار 
مى رود و تيم شهيد قندى يزد و خيبر خرم آباد 

با 34 و 33 امتياز در تعقيب استقالل هستند.
در انتهــاى جدول نيــز اروند خرمشــهر و 
شهردارى فومن خطر سقوط را كامال احساس 
مى كنند و اميد گناوه و كاسپين قزوين نيز با 17

امتياز روى لبه تيغ گام برمى دارند.
اما در گروه دوم شــهردارى بم در يك بازى 
پرگل شهداى بابلســر را 5 بر 3 شكست داد. 
شهردارى بندرعباس با نتيجه 4 بر يك بعثت 
كرمانشاه را با شكســت بدرقه كرد. چوكاى 
تالــش صدرنشــين رقابت ها بــا 2 گل ملى 
حفارى اهواز را شكســت داد. نفت اميديه 2
بر يك سردار بوكان را مغلوب كرد و ديدار دو 
تيم نفت وگاز گچســاران با مس شهر بابك و 
شهردارى ماهشهر با ايران جوان بوشهر بدون 

گل مساوى شد.
در گروه دوم تيم چــوكاى تالش با 32 امتياز 
يكه تاز جدول اســت و تيم پاس همدان با 29
امتيــاز همچنان در تعقيب چوكا مى باشــد و 
تيم هاى مس شهر بابك و سردار بوكان نيز با 

24 امتياز به طور مشترك سوم هستند.
در انتهاى جدول نيز تيم هاى شهداى بابلسر، 
ملى حفارى اهواز، شهردارى بندرعباس، نفت 
اميديه و بعثت كرمانشــاه كابوس ســقوط را 

بيش از ديگر تيم ها احساس مى كنند.

با شكست شهردارى زنگ خطر براى اين تيم به صدا در آمد

3 امتياز شيرين پاس با دبل رمضانى
پاس همدان 2 ............................................................................................................................. شهداى رزكان كرج يك

 نــود و دوميــن شــهرآورد 
فوتبال كشــورمان روز پنجشنبه 
هفته جارى در ورزشگاه آزادى 
تهران بين دو تيم پرســپوليس و 

استقالل برگزار مى شود.
اهالى  براى  هميشــه  ديدار  اين 
فوتبــال از حساســيت بااليــى 
داوران  و  اســت  برخــوردار 
كشــورمان نيز قضاوت در اين 
خاطره انگيز  خود  براى  را  ديدار 
و مهــم مى دانند و هــر داورى 

آرزوى ايــن را دارد كه قضاوت شــهرآورد 
بزرگ كشور را در كارنامه خود داشته باشد.

ازگوشــه و كنار شــنيده مى شــود كه بيژن 
حيــدرى داور بين المللى همدان براى دومين 
بار كانديداى قضاوت در شهرآورد شده است 
و آن طور كــه برخــى خبرگزارى ها مدعى 
هســتند كه انتخاب حيدرى براى اين ديدار 

حتمى است.
بيژن حيــدرى از داوران ممتاز و تحصيلكرده 
استان و كشــورمان مى باشــد كه متخصص 
ارتوپد اســت و بــه همراه بــرادر خود پيام 
حيدرى تنها داوران بين المللى اســتان همدان 
مى باشند كه از داوران خوب ليگ برتر كشور 

به شمار مى روند.
اين براى دومين بار اســت كه بيژن حيدرى 
شــهرآورد تهران را قضاوت مى كند، حيدرى 
اوليــن بار در ســال 1396 اولين تجربه خود 
را در قضاوت شهرآورد به ثبت رساند كه آن 
بازى در هفته دهم ليــگ برتر فصل 96-97 
انجام شــد اين بازى شــهرآورد 85 بود كه 
چهار ابان با برترى يك بر صفر پرســپوليس 
به پايان رســيد حيدرى در شهرآورد 83 نيز 

داور چهارم بود.
بيــژن حيــدرى متولــد 30 تيــر 1359 در 
شهرستان اسدآباد اســت وى از سال 1378 
داورى را شــروع كرد و در سال 85 موفق به 

كسب درجه ملى شد.

مسابقات فوتسال محالت و 
روستايى در مالير 

 مســابقات فوتســال محالت و روستايى 
شهرســتان مالير به مناسبت گراميداشت دهه 
فجر، با قهرمانى تيم هاى شهداى خلبان و شهيد 
حاج قاسم سليمانى در سالن وليعصر(عج) به 

پايان رسيد. 

به همت هيأت روســتايى و بازى هاى بومى 
محلى شهرســتان مالير مســابقات فوتسال 
محالت و روســتايى به مناسبت گراميداشت 
دهه مبارك فجر مزين به نام ســپهبد سليمانى 
در سالن ورزشى وليعصر(عج) در اوايل هفته 

دوم از بهمن ماه سال جارى برگزار شد. 
تعــداد 9 تيم از محالت شهرســتان مالير و 

روســتاهاى بخــش مركزى اين شهرســتان 
در 2 رده ســنى نونهــاالن و نوجوانان در اين 
دوره از مســابقات شركت كردند و در نهايت 
تيم هاى شــهداى خلبان و سردار شهيد حاج 
حسن تاجوك در رده ســنى نونهاالن پس از 
ارائه ديدارهايى جذاب و ديدنى و شكســت 
حريفان خود به ترتيب به مقام هاى قهرمانى و 

نايب قهرمانى اين مسابقات دست پيدا كردند 
و تيم هاى شهيد حاج قاسم سليمانى و شهيد 
ابومهدى المهندس در رده سنى نوجوانان پس 
از انجام بازى هايى ســخت و نفس گير از سد 
حريفان سرسخت خود گذشتند و با اقتدار به 
ترتيب مقام هاى قهرمانى و نايب قهرمانى اين 

مسابقات را از آن خود كردند.

بيژن حيدرى داور شهرآورد شد
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باباطاهر

برنامه نقشه گوگل فريب خورد
 اگر چه امكانات مختلف برنامه نقشه گوگل، زندگى بسيارى از ما 
را متحول كرده، اما به گفته محققان آلمانى مى توان اين برنامه را براى 

ارائه اطالعات نادرست فريب داد.
به گزارش مهر، يكى از قابليت هاى برنامه نقشــه گوگل نشــان دادن 
جريان ترافيك در خيابان هاى مختلف است. گوگل براى تصميم گيرى 
در اين زمينه و نمايش اطالعات از داده هاى تلفن هاى همراه و ميزان 
تجمع آنها در هر منطقه استفاده مى كند و همين امر را مى توان به عنوان 

يك نقطه ضعف براى فريب گوگل به كار گرفت.
سيمون وكرت براى بررسى ميزان دقت نقشه گوگل در زمينه نمايش 
شدت ترافيك، 99 گوشى همراه هوشمند را در يك منطقه خاص از 

شهر برلين قرار داد.

توئيتر حساب كاربرى ناشر اخبار جعلى 
كرونا را بست

توئيتر حساب كاربرى وب سايتى به نام «زيرو هج» كه درباره ويروس 
كرونا ادعاهايى بدون دليل و مدرك منتشــر كرده بود را به طور دائم 
مســدود كرد.به گزارش مهر، فقط فيس بــوك و گوگل با اطالعات 
جعلى درباره ويروس كرونا مقابله نمى كنند. شــبكه اجتماعى توئيتر 
نيز به نظر مى رسد در اين زمينه دست به كار شده است. درهمين راستا 
اين شــبكه اجتماعى حساب كاربرى يك سايت مالى و ترويج كننده 
نظريه هاى توطئه به نام «زيرو هج» ( Zero Hedge) را به طور دائم 
مسدود كرده است.اين وب سايت گزارشى را به اشتراك گذاشته بود 
كه در آن بدون دليل و مدرك ادعا شده بود دانشمندان چينى در ايالت 

ووهان ويروس كرونا را به عنوان يك اسلحه ابداع كرده اند.

سيگنال واى فاى 10 بار قوى تر مى شود
 محققان يك سطح هوشمند ساخته اند كه شامل 3 هزار آنتن كوچك 

است و مى تواند سيگنال واى فاى را با 10 بار قدرتمندتر كند.
به گزارش ايسنا، در حال حاضر نصب سيستم هاى ارتباطات بى سيم 
در دســتگاه هاى كوچك چالش برانگيز است. زيرا هنگامى كه فضاى 
كمى براى آنتن بى سيم وجود دارد، حفظ سيگنال خوب كار مشكلى 

است.
درهمين راستا محققان دانشــگاه MIT CSAIL راه حلى يافته اند، 
آنها يك سطح هوشــمند به نام RFocus ساخته اند كه مى توان از 
آن به عنوان آينه يا لنز اســتفاده كرد تا ســيگنال هاى راديويى را در 
دســتگاه موردنظر متمركز كرد. اين روند قدرت ســيگنال را 10 بار 

بيشتر مى كند.

ژاپن ويروس كرونا را در آزمايشگاه ساخت
«انستيتو ملى بيمارى هاى عفونى ژاپن» ويروس كرونا را در آزمايشگاه 
ايزوله و كشــت كرده اســت كه با اســتفاده از اين ويروس مى توان 

واكسن و دارو براى بيمارى عفونى را ساخت.
به گزارش ايســنا، «انســتيتو ملى بيمارى هاى عفونى ژاپن» به طور 
موفقيت آميز ويروس كرونا را در آزمايشــگاه ايزوله و كشــت كرده 

است.
محققان براى اين منظور از ويروس كرونا در بدن يك شهروند ژاپنى 

استفاده كردند كه به اين بيمارى مبتال بوده است.
پژوهشــگران با استفاده از اين ويروس ايزوله شده مى توانند واكسن 
و دارو براى بيمارى كرونا بسازند. عالوه برآن چنين اقدامى به توليد 

كيت هاى شناسايى سريع بيمارى مسرى كمك مى كند.

فيس بوك به دنبال انتخاب مجدد ترامپ است
 جرج سوروس سرمايه دار مشهور آمريكايى خواستار جايگزينى 
مارك زاكربرگ مديرعامل فيس بوك شــد و ادعــا كرد وى به طور 

مخفيانه در تالش براى انتخاب مجدد دونالد ترامپ است.
به گزارش مهر، ســوروس با انتشار مقاله اى در روزنامه نيويورك 
تايمــز تصريح كرده كــه زاكربرگ و ترامــپ مخفيانه با يكديگر 
متحــد شــده اند و از همين رو فيس بوك چشــم خود را بر روى 
تبليغات سياسى دروغين به نفع ترامپ بسته است و آنها را حذف 

نمى كند.
به نوشته سوروس، زاكربرگ به دنبال كسب سود و منفعت مالى است 
و از همين رو به جاى كنترل انتشار اخبار دروغين به نفع ترامپ نسبت 

به اين موضوع بى توجه است.

شديم جمله پياده چو او سواره رسيد
 «بيكارى» بر خالف تبليغات بدگويان، خيلى هم چيز خوبى اســت 
تمام ايده هاى بكر و اختراعات و اكتشــافات در عوالم بيكارى كشف و 
مشــهود مى شــوند، همين جناب نيوتن اگر از سر بيكارى زير درخت 
سيب ننشسته بود جاذبه كشف نمى شد، انيشتين اگر از سر بيكارى نرفته 
بود آمريكا، انرژى هســته اى به وجود نمى آمد، اگر مسئوالن شهر از سر 
بيكارى به گونه اى چند باره در برخى معابر قير نمى ريختند يك عده اى 
بيكار مى شــدند و چندين عائله سر زمستان خط فقر را به عنوان لحاف 

بر خود مى كشيدند.
 (خدايى شما خودت را به جاى مسئوالن شهر بگذار آيا راضى مى شوى 
با اين وضع بودجه و اعتبارات، كلنگ پروژه هاى كالن را بر زمين بزنى و 
تا چند دهه شهر و شهروندان را زخمى كنى؟ حتما خير، پس ديگه انقدر 

به پر و پاى مسئوالن نپيچيد، نان خود را بخوريد و شكر خدا كنيد.)
اصال شــما فرض كن ما از ســر بيكارى يك طرحى شــبيه به منطقه 
گردشگرى واتيكان يا محوطه باستانى آكروپليس در ذهنمان بود و خيال 
داشتيم در تمام طول مسير پياده راه ميز و صندلى چينيم و گردشگران به 
همراه خلق ا... بيايند و تا خروسخوان هى پول خرج كنند و لذت ببرند، 
حاال چرا يقه ما را چسبيده ايد كه پروژه نيمه كاره مانده؟ به ما چه؟ برويد 
يقــه ميراث فرهنگى را بگيريد كه 2 تا گردشــگر بر نمى دارد بياورد تا 

هتل ها و مغازه ها رونق بگيرند، ما چه گناهى داريم؟
به شتر گفتند چرا گردنت كج است؟ گفت كجايم راست است!؟ خوب 
شما گردشگر داخلى و توريست خارجى بياوريد ما روى خيابان اكباتان 
را پيــاده و زير آن را ســواره مى كنيم، چه باك، االنــم اگر از اين وضع 
خوشت نمياد، بيوين برات ميشه؟ ترشى خوبه يا ليته؟ كلنگ ماخاى يا 
تيشــه؟ اين كه نمى شود مديران شهرى هم چوب را بخورند هم پياز را 
و پول هم بدهند، به ما چه كه در گنجه بازه؟ به ما چه كه ُدم خر درازه؟ 

شاعر مى فرمايد: «جامى چه بقا دارد در رهگذر سنگى».
تازه شــم حاال چه اشكالى داره اسمش پياده راه باشد اما ماشين هم از آن 
عبور كند زمين كه به آسمان نمى رسد! شاعر مى فرمايد: «با چنين اوضاع 

خيط قافيه/ باز هم بايد بگم يا كافيه؟».

■ دوبيتى باباطاهر 
الهى دل بال بى دل بال بى                                           گنه چشمان كره دل مبتال بى
اگر چشمان نكردى ديده بانى                              چه داند دل كه خوبان در كجابى

■ حديث:
امام على(ع):

همانا شما براى آخرت آفريده شده ايد ، نه براى دنيا  و براى ماندگارى آفريده شده ايد ، 
نه براى نابودى.  

غرر الحكم : ج 3 ص 96 ح 3843

زين
درج

س 
كرف

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

راهن
بود  

 ك
وند

 نها
  

ان
سرك

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

4 3 5 7 6 6 4 4 8 4 6 4
-7 -10  -7  -6  -8  -8  -8  -9  -5  -4  -5 -8
30 30 35 35 35 30 30 30 25 25 30 35

■ قد  س1......... ............... اژدر- مطرب- بنيامين
■ قد  س2......... ................. اژدر-مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1 ......  جهان با من برقص- چشم و 

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

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

ممنوع
■ آزادي تويسركان: كلوپ همسران - تپلى و من 

تجربه شهرهاى خالق را دريابيد
مديران4 «شهر خالق» در گردهمايى فعاالن 

توريستى تشريح كردند
 قرار بود همدان هم به واسطه غذا يا مهارتى عنوان شهرهاى خالق را كسب 
كند اما از غافله جا ماند. حاال مديران 4 شهر خالق اصفهان، سنندج، رشت و 
بندرعباس با حضور در گردهمايى فعاالن توريستى، 8 شاخص و پيش شرط 

تبديل شدن به يك شهر خالق را موردارزيابى قرار دادند.
كميسيون گردشــگرى اتاق بازرگانى ايران نخستين نشست مديران و فعاالن 
گردشگرى 4 شــهرخالق در جهت به اشتراك گذاشــتن و تبادل اطالعات، 
عملكردها و چشــم اندازهاى اين شــهرها به منظور دستيابى به توسعه پايدار 
گردشگرى و رونق اقتصادى با عنوان «توسعه گردشگرى در شهرهاى جهانى 
خالق در ايران» برگزار كرد. ضمن بررسى اقدامات و عملكردها براى پيوستن 
به شهر خالق و مطرح كردن چالش ها و مشكالت پيش رو به عنوان موانع اصلى 
درجهت رسيدن به شهر توريست زا، برنامه هاى گوناگونى در سطح محلى، ملى 
و بين المللى همچون برگزارى نمايشگاه ها، جشنواره ها و فستيوال ها، ساخت 
آكادمى ها، كنفرانس هاى بين المللى، ســاخت سايت هاى مجازى براى معرفى 
برند شــهرى خالق به حداقل دو زبان، تشكيل بازارهاى محلى، نشر كتب و 
مجالت برند شهرى و تشكيل كميســيون شهرهاى خالق ايران با مشاركت 
بخش خصوصى پيش بينى شده است. به گزارش «دنياى اقتصاد» اين گردهمايى 
فرصتى است براى حداقل هزار شهر ايران كه پتانسيل و ظرفيت هاى كافى براى 
ارائه خالقيت هاى خود را دارند كه براى پيوستن به رنكينگ يونسكو با استفاده 
از تجربه 4 شــهر خالق در مسابقه دستيابى برند شهر خالق كه هر چهارسال 
يكبار توسط سازمان يونسكو برگزار مى شود، شركت كنند. اگرچه سهميه هر 
كشــور در هر دوره 2 شهر است اما فرصت رقابت و توسعه اقتصاد محلى و 

رونق گردشگرى در شهرها را به وجود مى آورد.

مريم مقدم »
 پايان مجلس دهم از راه رســيد و پاى انتخابات 

ديگرى براى مجلس يازدهم به ميان آمد.
از روزى كــه ثبت نام كانديــداى مجلس پيش روى 
رسمى شد، پرونده به دســت ها راهى شدند تا يكى 
پس از ديگرى با ثبت نام مشخصات اوليه خود به عنوان 

كانديداى قابل بررسى وارد گود قضاوت شوند.
روزهــاى اول اشــتياق جامعه محلى براين مســأله 
متمركز بود كه چه كســى از كجــا خود را قابل طرح 

براى يك رقابت انتخاباتى تشخيص داده است.
برخــى به اتــكاى اعتماد به نفس شــخصى، عده اى 
به اتكاى يك حزب يا گــروه و برخى ديگر به دليل 
توصيه هاى اطرافيان راهى محل ثبت نام كانديدا شدند.

ليست ثبت نام ها كه پر شد، گزينش اصلح ها و روال 
تأييد صالحيت شده ها قسمت ديگر ماجرا شد.

اينكه چه كسى و به چه دليل رد يا تأييد مى شود، يا به 
اقبال شخصى اش بستگى دارد يا به ردپاى رفتارها و 
گفتارهايش به هر ترتيب تا اينجاى كار همه مراحل 
يكى پس از ديگرى سلســله وار طى شد تا با ريزش 
برخى ثبت نام كننده ها ميدان رقابت واقعى براى تأييد 
صالحيت شده ها شكل تعيين شده اى پيدا كند. كار كه 
به اينجا رسيد، ديگر پاى رزومه و شعارهاى انتخاباتى 

و ژست هاى تبليغاتى به ميان آمد.

آنها كه از ســابقون اين عرصه هســتند به قولى بلد 
كار هســتند راهشــان تقريبا، هموارتــر و رأى هاى 

پيش بينى شده شان مشخص تر است.
و آنها كه تازه وارد هستند به اتكاى مشاوران تبليغاتى 
خــود، مى گردند تــا بهترين و برترين شــعارها و 

برنامه هاى انتخاباتى را براى خود انتخاب كنند.
حــال درنظــر بگيريــد كانديدهاى همــدان با چه 
فاكتورهايى براى عرض انــدام در اين ميدان رقابت 
روبه رو خواهند بود.پيش از هر چيزى مشــاوران آنها 
به دنبال مطالبى مى روند كه بيشــتر مورد اقبال جامعه 

محلى و برنامه ريزان استان باشد. 
 هيچ همدانى در فراكســيون گردشگرى 

عضو نبود
آنچه بيشــتر از هر چيز بين برنامه هاى نمايشــى و 
همايشى براى كانديدا خودنمايى خواهدكرد بحث ها 
و سوژه هاى داغ به روز است. در ميان سوژه هاى روز 
اما موضوع گردشگرى چندسالى است بيشتر از ديگر 

موضوعات خودنمايى مى كند. 
اين عنوان گردشــگرى گويا يك برچسب دلچسب 
است كه قرار است اگر روى هر گفتار و رفتارى قرار 

بگيرد و آن را خوش بر و روتر نشان دهد.
بررســى اين مطلب را مى توان بــا نگاهى به اظهار 
نظرات گاه به گاه و شــعارها و فريادهاى نمايندگان 

مردم همــدان در مجلس دهم پشــت تريبون هاى 
سخنرانى هايشان دريافت. شعارهايى كه اگرچه بخش 
اعظم آن را عنوان گردشگرى يدك مى كشد اما هرگز 
نه به ثمر رســيد و نه به نتيجه و در همان حد شــعار 

باقى مى ماند.
حاال كه مجلس دهم به خط پايان نزديك مى شود، الزم 
است نگاهى اجمالى داشته باشيم به حضور و فعاليت و 
پيگيرى نمايندگان مردمى كه با شعار گردشگرى سبد 

وعده هاى خود را براى مردم پر كردند. 
در بين 13 كميســيون تخصصى و كميســيون هاى 
مشترك و 59 فراكسيون هاى پيشنهادى مجلس دهم 
وقتى نگاهى اجمالى به حضــور 9 نماينده همدانى 
معطوف مى شود، نتايج چيزى جز اين نيست كه در 
حوزه گردشگرى اگر تا امروز نتوانسته ايم در استان 
همدان به جايگاه شايسته خود دست پيدا كنيم كوتاهى 

نمايندگان نسبت به اين حوزه بى ارتباط نبوده است.
تا امروز خبــرى از جذب بودجه اى قابل توجه، ثبت 
يك جاذبه جهانى، تسهيل در ايجاد زيرساخت هاى 
حمل ونقل ريلى، روى روال آمدن پايگاه حمل ونقل 
هوايــى و موارد ديگر اينچنينى بــراى همدان نبوده 

است.
بى راه نيســت اگر بگوييم، تمام اين خروجى ناموفق 
زاييده كم كارى هايى اســت كه به شعارهاى گفتارى 

بيشتر مزين بود تا عملكرد رفتارى.
ادعاهايى كه نمى توانست در تيترهاى شعارى به ثمر 
برسد همچنان ادعا ماند. حرف هايى كه نيازمند برنامه 
و پاى كار بودن نمايندگان مردم در مجلس شــوراى 

اسالمى در اين حوزه بود. 
وقتى به عضويت نمايندگان همدانى در كميسيون ها 
و فراكســيون ها نظرى مى افكنيــم در مى يابيم، هيچ 
نماينده اى از همدان حتى در فراكســيون گردشگرى 
عضو نيست و خروجى عضويت آنها در كميسيون ها 

اغلب يك عالمت سؤال قابل تأمل است.
 همدان  و سهم ناچيز از وزارت گردشگرى
 وقتى هيچ نماينده اى از همدان نتوانســت در ازاى 
رأى دادن به وزارتخانه شــدن ميراث فرهنگى سهمى 
بــراى همدان بخواهد؛ چگونــه مى توان منتظر يك 
خروجــى تأثيرگذار در حوزه گردشــگرى پايتخت 

تاريخ و تمدن ايران زمين باشيم.
آن روزهــا كــه ميــراث فرهنگى صنايع دســتى و 
گردشــگرى در قد و قامت يك سازمان به روزمرگى 
خــود در پايتخت ادامه مى داد، رئيس اين ســازمان 
به عنوان نماينده معين اقتصاد مقاومتى استان همدان 
انتخاب شــد و در اين مدت هم يكــى دو بارى به 
همدان ســفر كرد، اما پس از آنكه على اصغر مونسان 
از جايگاه رئيس ســازمان اســبق ميراث فرهنگى به 

وزير فعلى وزارتخانه ميراث فرهنگى ارتقا پيدا كرد 
و رأى هاى موافق نمايندگان همدان را براى اين ارتقا 
گرفت، هرگز مســافر همدان به عنوان معين اقتصاد 
مقاومتى نشــد، چه رسد به پاســخ به سهم خواهى 
احتمالى نمايندگان همدانــى در زمان موافقت آنها 

براى وزارتخانه شدن ميراث فرهنگى...!
نگارنده اين مطالب را مطرح كرد تا شايد يك بار هم 
شده، كانديدهاى مجلس يازدهم فارغ از شعار زدگى 
و هم ســو با محور اصلى توسعه اســتان همدان در 
حوزه هاى انتخابى شان با عزمى جزم به گرفتن امتياز و 
اعتبار در زمينه گردشگرى كه مى تواند ناجى اقتصاد 
مردم محلى شهرهاى اســتان همدان باشد به ميدان 

بيايند.
اين بار يادشــان باشد توجه به گردشگرى و انتخاب 
شعارهايى بر اين اســاس براى تكميل كردن ژست 
انتخابات نيست و قرار است تمركز آنها براى پيشبرد 
اهداف در زمينه بهره گيرى اقتصادى از گردشــگرى 
باشــد و بس. اينبار سهم خواهى مردم مطالعه شده تر 
و علمى تر به ميدان قضاوت رســانه ها خواهد آمد و 
اميد آن داريم اين بار منتخبان مردم در مجلس يازدهم 
به دور از شعار بر اساس شعور مردمى كه به نمايندگان 
منتخب رأى مى دهند، برنامه محورتر پاى كار بيايند و 

محور اصلى توسعه استان را جدى بگيرند.

همدانى ها در كدام كميسيون و فراكسيون عضو بودند؟

نمايندگان 
خارج از
 گود گردشگرى
■گردشگرى برچسب دلچسب  براى شعار انتخاباتى

حميد رضا حاجى بابايى
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 

عضو گروه دوستى سوريه و لبنان
رئيــس فراكســيون نماينــدگان واليــى و عضو 

فراكسيون هاى ايثارگران
دفاع و اقتدار ملى

فرش و صنايع دستى
فرهنگيان

قرآن و عترت
وحدت و تقريب مذاهب اسالمى

احد آزادى خواه
عضو كميسيون فرهنگى

عضو گروه دوستى انگلستان، ايرلند، پرتغال، اتيوپى 
و زيمباوه

عضو فراكسيون هاى امر به معروف و نهى از منكر
تمدن نوين اسالمى

توسعه صادرات
حج و زيارت

حمايت از صنايع نساجى
دفاع و اقتدار ملى

روابط عمومى
عدالت خواهى

غذا و دارو

 محمد كاظمى
نايب رئيس كميسيون قضايى و حقوقى

عضو گروه دوستى فرانســه، رومانى، ساحل 
عاج، مالى و ناميبيا

عضو فراكســيون هاى پيشــگيرى از جرايم و 
آسيب هاى اجتماعى

حج و زيارت
دفاع و اقتدار ملى

شفاف سازى اقتصاد و انضباط مالى
فرش و صنايع دستى

محيط زيست و توسعه پايدار
معدن و صنايع معدنى

ورزش

حسن بهرام نيا
عضو كميسيون انرژى

عضــو گروه دوســتى انگلســتان، ايرلند، 
پرتغال، اتيوپى و زيمباوه

عضو فراكسيون هاى ايثارگران
دفاع و اقتدار ملى

روابط عمومى
معدن و صنايع معدنى

مقابله با تحريم ها
نفت و نيرو

وحدت و تقريب 
مذاهب اسالمى

محمدعلى پورمختار
عضو كميسيون قضايى و حقوقى

عضو گروه دوستى آذربايجان، اوكراين، 
سيرالئون و آفريقاى جنوبى

رئيس فراكسيون مقابله با تحريم ها 
عضو فراكسيون هاى اشتغال و توليد

امر به معروف و نهى از منكر
پيشگيرى از جرايم و آسيب هاى اجتماعى

خيرين سالمت
غذا و دارو

مقابله با تحريم ها

حسن لطفى
عضو كميسون اجتماعى

عضو گروه دوستى سوريه و لبنان
عضو فراكسيون هاى 

توسعه صادرات
حج و زيارت
غذا و دارو

فرش و صنايع دستى
معدن و صنايع معدنى
مناطق كمتر توسعه يافته

رئيس كميسون مشــترك اصالح قانون 
خدمات مديريت كشورى

اكبر رنجبرزاده
عضو هيأت رئيسه مجلس

عضو كميسيون بهداشت و درمان 
عضو گروه دوستى فرانسه، رومانى، ساحل عاج، مالى و ناميبيا

عضو فراكسيون هاى 
اقدامات پيش دستانه عليه تهديدات آمريكا

توسعه صادرات
دفاع و اقتدار ملى

شفاف سازى اقتصادو انضباط مالى
عدالت خواهى

غذا و دارو
فرهنگيان

قرآن و عترت
ميراث فرهنگى، گردشگرى و مناطق آزاد

وحدت و تقريب مذاهب اسالمى

امير خجسته
نايب رئيس كميسيون اصل 90 

عضو گروه دوستى سوريه و لبنان
رئيس فراكســيون مبارزه با مفاســد اقتصادى و عضو 

فراكسيون هاى
اشتغال و توليد

ايثارگران
بنادر، دريانوردى و توسعه صنايع دريايى

توسعه روستايى
حج و زيارت

دفاع و اقتدار ملى
روابط عمومى

غذا و دارو
فرهنگيان

محمدمهدى مفتح
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات

عضو گروه دوستى مكزيك، كوبا، نيكاراگوئه،آرژانتين و كانادا
عضو فراكسيون هاى اشتغال و توليد

امر به معروف و نهى از منكر
ايثارگران

بنادر، دريانوردى و توسعه صنايع دريايى
تمدن نوين اسالمى

خيرين سالمت
دفاع و اقتدار ملى

شاهد
عدالت خواهى

فرش و صنايع دستى
فرهنگيان

معدن و صنايع معدنى

ليست كميسيون ها و فراكسيون هاى كه نمايندگان همدانى در آنها عضو بودند




