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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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نامزد یازدهمین دوره
 انتخابات مجلس شورای اسالمی 

مردم شریف شهرستان های 
همدان، فامنین و قهاوند

شیرویه
جعفرینسب

بازار

توزیع

@hamedanpayam

ساعت حوزه انتخابیه
آغاز 

نظرسنجی

ساعت پایان 
نظرسنجی 
)روز بعد(

12:0000:00همدان و فامنین

13:0001:00مالیر

14:0002:00نهاوند

15:0003:00بهار و کبودراهنگ

16:0004:00رزن و درگزین

17:0005:00تویسرکان

18:0006:00اسدآباد
اعالمنتایجوتحلیلدادهها:هرروزساعت11:00

 امید است با شرکت در این 
نظرسنجی و معرفی به دوستان

ما را همراهی کنید.

به منظور ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در میان کاندیداها و مردم شریف 
استان، رسانه دیجیتال همدان پیام اقدام به برگزاری یک نظرسنجی 

به شرح در جدول زیر نموده است.
»رسانهدیجیتالهمدانپیام«

شور انتخاباتی پایین در شهرستان

کاندیداهایمالیربابنربهمجلسمیروند
دبیر ستاد انتخابات 

استان همدان:
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دراستان
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  18:45

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

گزارش مالی به مردم
 ردصالحیت یک ســوم نمایندگان مجلس دهم به دلیل دارابودن 
پرونده های مالی و اقتصادی دلیل حساســیت افکار عمومی بر این 
موضوع شــد تا شــفافیت مالی و دارایی ها در این دوره از انتخابات 

مطالبه اصلی و مهم مردم از داوطلبان باشد.
1.اینکه مردم اطمینان پیدا کننــد داوطلبی که رأی می آورد به دنبال 
سوءاســتفاده از جایگاه نمایندگی و جمع کردن اموال و دارایی های 
نامشروع نیســت، به تالش داوطلبان برای اقناع انتخاب کنندگان در 

این زمینه بستگی دارد.
2. ظاهر افراد و داوطلبان، شاخص خوبی برای قضاوت نیست و در 

ایران که ظاهرسازی رواج دارد، این شاخص اصال کارآمد نیست.
در دادگاه هــای مبارزه با فســاد داوطلبان، افرادی بــا ظاهر موجه 
و بــا نمادهای مذهبی و ارزشــی بودند که در مــوردی اعتراض به 
چادرپوشــی یک متهم، واکنش قــوه قضائیه را به دنبال داشــت تا 

اصراری بر چادر به عنوان پوشش متهم نداشته باشد.
البته این ریا بالی  عجیبی اســت کــه در جامعه رواج دارد اما ریا و 
ظاهرســازی ابزار دست متخلفان است و دلیلی بر نادرستی ارزش ها 

و نمادها نیست.
3. در انتخابات های گذشته ایران برخی داوطلبان لیست دارایی خود 
و خانواده خود را منتشر کردند که بیشتر به طنز و لطیفه تبدیل شد.

این نوع برخورد افکار عمومی نشان داد که مردم فرق کار تبلیغاتی با 
کار مستند را می دانند و حاضر نیستند کار تبلیغاتی را به عنوان کاری 

مستند بپذیرند و عامل آن را تشویق کنند.
4. در ایــن دوره از انتخابات عزم جدی برای پیشــگیری و مبارزه 
بــا ورود پول های کثیف به انتخابات در مرحله نظارت و بررســی 

صالحیت ها در 2 هیأت اجرایی و نظارت دیده شده است.
اما پیگیری این مهم در مرحله تبلیغات بســیار ضروری است تا در 
این مرحلــه داوطلبی از اموال خود یا با حمایــت دیگرانی با نیات 
خاص، پول پاشی و خرید رأی و ... نداشته باشد و دموکراسی را با 

پولکراسی عوض نکند.
5.ابالغ قانون شــفافیت مالی داوطلبان انتخابات، اقدام مهم دیگری 
اســت که در این مرحله برای پیشگیری از ورود پول های کثیف در 

انتخابات، انجام شده است.
این اقدام بسیار مهم است، هرچند این قانون در این دوره کامل اجرا 
نخواهد شد اما مراحل مهمی از آن چون معرفی نماینده مالی ازسوی 
داوطلبان به فرمانداری و رصد حســاب اعالم شده برای هزینه های 

انتخاباتی از بسیاری خاصه خرجی ها پیشگیری خواهد کرد.
در اســتقبال از این قانون اســت که برخی داوطلبــان اموال خود و 
خانواده را اعالم می کنند که البته باید با اجرای این قانون مستند شده 

و از انتخابات بعد به صورت مستند اعالم شود.
6. گزارش اموال و دارایی مسئوالن به مردم نباید تنها به داوطلبان و 
آن هم در آستانه انتخابات موکول شود بلکه این گزارش باید مستند 
و پس از راســتی آزمایی توســط ناظرین قانونی در فواصل مشخص 

مثال 2ساله به مردم ارائه و مردم خود در این زمینه قضاوت کنند.
اکنون افرادی لیست هایی از دارایی خود و خانواده خود ارائه می کنند 
که احساس می شود شــاید عرصه انتخابات را با عرصه جمع آوری 
کمک های مردمی و گلریزان اشتباه گرفته اند،حال اگر این افراد رأی 
آورند آن وقت اســت که گزارش 2 سال بعد آنها، خواندنی خواهد 

بود.
اگــر می خواهیم رد نمایندگان صالحیت شــده مجلــس آینده با 
اســتناد بــه پرونده های اقتصــادی دوبرابر مجلس فعلی نشــود، 
باید نظارت مردم بر دارایی ها و شــفافیت امــوال و دارایی ها را 
جــدی بگیریم تا نظــارت جمعی مانع تخلــف در مهم ترین نهاد 

شود. کشور  تصمیم گیری 

نصب سازه های موقت تبلیغات انتخاباتی 
در ۱۲۰ نقطه شهری همدان

 معاون خدمات شهری شهردار همدان از آماده سازی و نصب سازه های موقت تبلیغات 
انتخاباتی در 120 نقطه شهری همدان خبر داد. 

به گزارش مهر، وحید علی ضمیر با اشــاره به برنامه ریزی و آماده سازی و نصب سازه های 
موقت تبلیغاتی در 120 نقطه شــهری، در فضایی معادل 5 هزار متر مربع در ســطح شهر 
همدان گفت: شــهرداری همدان همواره به عنوان متولی اصلی حفظ و پاکیزگی ســیما و 
منظر شــهری؛ تالش خود را برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان همدانی در دستور 

کار دارد. 
وی ادامه داد: این سازه ها از جنس داربست و گونی و سازه های فلزی بوده و این فضاها 
به صورت عادالنه و به تفکیک در اختیار داوطلبان انتخاباتی مجلس شورای اسالمی قرار 

می  گیرد. 
علــی  ضمیر  عنوان  کرد: این ســازه  ها در مکان های مهم و پرتردد شــهر همچون میادین 
اصلی شهر، بلوارهای پرتردد، مساجد  و تقاطع های اصلی شهر نصب شده و از ستادهای 
انتخاباتی نامزدها درخواســت می شــود به منظور جلوگیری از الصاق پوستر و تراکت در 
ســطح جداره ها و مبلمان شهری و تخریب منظر شهر به ویژه با توجه به نزدیک شدن به 
ایام پایانی ســال؛ ضمن اکران تبلیغات خود در این سازه ها، از تخریب جداره های شهری 

خودداری کنند. 
وی با بیان اینکه این سازه ها به صورت یک بار مصرف مورد استفاده قرار می گیرد، یادآور 
شد: ســازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شــهرداری همدان در 48 ساعت پس از 

برگزاری انتخابات، تمام این سازه های موقت را جمع آوری خواهد کرد. 
معاون خدمات شــهری شــهرداری همدان افزود: از نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی، به عنوان کاندیدای پارلمان قانون گذاری، انتظار می رود ضمن 
رعایــت قانــون و خودداری از الصاق پوســتر، تراکت و پــالکارد در مکان هایی به جز 
مکان های تعریف شده، در حفظ و پاکیزگی سیما و منظر شهری سهیم باشند و با تبلیغاتی 

که مغایر با قوانین تبلیغات انتخاباتی باشد، برخورد قانونی انجام خواهد شد. 

شناساییرأیدهندگان
الکترونیکیشد

کشف محموله شیشه در همدان
 رئیــس پلیس مبارزه بــا موادمخدر فرماندهی انتظامی اســتان از 
موفقیت مأموران این نیرو در یک عملیات که به کشــف 5 کیلوگرم 

ماده صنعتی شیشه در ورودی همدان منجر شد، خبر داد. 
محمــد تقــی حاجیلویی در گفت وگو بــا ایرنا اظهار کــرد: پس از 
دریافت گزارش هایی مبنی بر اینکه یک باند قصد انتقال یک محموله 
روانگردان شیشه از مســیرهای همدان را دارند شناسایی اعضای این 

باند در دستور کار قرار گرفت. 
وی افزود: این باند محموله ماده مخدر را در تهران بارگیری کرده بودند 
که در ورودی شهر همدان در تور ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 

افتاده و تمامی اعضای آن دستگیر شدند. 
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان همدان بیان 
کرد: در این عملیات 2 دستگاه خودرو توقیف و به مقر انتظامی منتقل 
شــد که در بازرســی از آن محموله هروئین جاسازی شده کشف و 

ضبط شد. 
حاجیلویــی افــزود: در این عملیات عالوه بر 2 دســتگاه خودرو، 4 
قاچاقچی دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده تحویل مراجع قضایی 

شدند. 
ــدود  ــدر ح ــا موادمخ ــارزه ب ــتای مب ــالجاری در راس ــه س 10 ماه
5/5 تــن انــواع موادمخــدر در ایــن اســتان کشــف و ضبــط شــد و 
ــیکلت  ــتگاه موتورس ــتگاه خــودرو و 31 دس ــن 84 دس ــر ای عالوه ب

توقیــف شــده اســت. 
انهــدام ۷6 بانــد تهیــه و توزیع موادمخــدر و دســتگیری 6 هزار 
مصرف کننده و توزیع کننده خرد از دیگر اقدام های انجام شــده پلیس 

مبارزه با موادمخدر همدان در سالجاری است. 

 مسئول امور مشارکت های مردمی مجمع 
خیرین ســالمت از مســاعدت 232 میلیون 
ریالی به بیماران سخت درمان همدان خبر داد.
حمید شاکری صفت در گفت وگو با فارس از 
برگزاری یکصدوهشتادوپنجمین جلسه امور 
مددکاری مجمع خیرین سالمت همدان خبر 
داد و اظهار کرد: در این جلسه پرونده 6 بیمار 

بررسی شد.
وی با اشــاره به مســاعدت بالعوض 120 
میلیون ریالی مجمع خیرین سالمت همدان 
بــه بیمــاران افــزود: 80 میلیون ریــال وام 
قرض الحسنه در اختیار بیماران قرار می گیرد.

شاکری صفت با بیان اینکه 32 میلیون ریال از 
ســایر مراکز برای این بیماران تخفیف گرفته 
شد، خاطرنشان کرد: در این جلسه تصویب 
شد2 بیمار زیرپوشش طرح سخاوت و یک 
بیمار نیز زیرپوشــش »طــرح مهربانی« قرار 

گیرد.
وی با اشاره به اینکه در مجموع 232 میلیون 
ریال به بیماران سخت درمان مساعدت شد، 
گفت: روز گذشــته یکصد عــدد لباس نو 

بین خانواده های زیر پوشــش مجمع خیرین 
سالمت همدان توزیع شد.

شــاکری صفت به توزیع بن کارت تهیه مواد 
غذایی بین ۷0 خانواده بیماران سخت درمان 
دارای سوءتغذیه اشاره کرد و افزود: ۷0 کیلو 
گوشت گوسفندی بین ۷0 خانواده نیازمند در 

قالب نذر قربانی توزیع شد.
وی خاطرنشــان کرد: بیمــاران گروه هدف 
مجمــع خیرین ســالمت همــدان بیماران 
ســخت درمان مبتــال بــه ســرطان نیازمند 
بزرگسال، کودکان ناشنوا و کم شنوا، کودکان 
دارای بیماری قلبی، کــودکان دارای اختالل 
رشــد، کودکان دارای بیماری حاد چشــمی 
و کودکان دارای شــکاف لب و کام نیازمند 

هستند.
شاکری صفت با بیان اینکه این اقدام خیر در 
نزد خداوند منان بی اجر نخواهد ماند افزود: 
خیرین می توانند کمک های خود را به شماره 
کنند  واریــز  کارت 603۷۹۹11۹۹5280۹6 
یا بــرای راهنمایی با شــماره 382۷8084 و 

382۷8083 تماس بگیرند.

آغازعملیاتاجرایی
مجتمع

»کشتوصنعت
یاس«درهمدان

 عملیــات اجرایی مجتمع »کشــت و 
صنعت یــاس« با ســرمایه گذاری بخش 
خصوصــی در اراضی بخش شــراء آغاز 

شد.
 به گــزارش روابط عمومــی فرمانداری 
همــدان، آئین کلنگ زنی ایــن مجتمع با 
حضور معاون امور اقتصادی اســتانداری 
همدان، فرماندار و تنی چند از مدیران در 
اراضی روستای دولت آباد از توابع بخش 

شراء شهرستان همدان برگزار شد.
فرماندار شهرســتان همدان در این مراسم 
اظهار کرد: در این مجتمع ســرمایه گذار 
بخــش خصوصی اجرای 8 طرح با اعتبار 
460 میلیارد تومان و اشــتغالزایی مستقیم 

300 نفر پیش بینی کرده است.
حســین افشــاری افزود: فاز نخست این 
مجتمع شــامل 2 طرح گلخانه 5 هکتاری 
و پرورش شــترمرغ هزار قطعه ای است 
که مجوزهای الزم توســط مجری طرح 
گرفته شــده و عملیات اجرایی آن امروز 

آغاز شد.
وی با اشاره به ضرورت اجرای این گونه 
طرح ها در کشــور تصریح کــرد: اجرای 
طرح گاوداری 6 هزار رأسی نیست توسط 
شــرکت شســتا در این بخش در دست 
پیگیری اســت که این 2 طــرح می تواند 
موجب ایجاد اشتغال، کارآفرینی و رونق 

تولید در این منطقه شود.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان نیز 
گفت: اســتان همدان به مثابه یک کارگاه 
تولیــد و فعالیــت در بخش های مختلف 

اقتصادی و سرمایه گذاری است.
با تأکید مدیریت  افزود:  ظاهر پورمجاهد 
ارشد اســتان مبنی بر تسریع و تسهیل در 
کار ســرمایه گذاران همه برنامه ریزی ها و 
پیگیری ها برای انجام طرح های اشــتغالزا 

متمرکز شده است.
مجتمــع »کشــت و صنعت یــاس« با 
در  خصوصی  بخــش  ســرمایه گذاری 
اســتان های خراســان جنوبــی، تهران 
و هرمــزگان پیــش از ایــن طرح های 
در  اجــرا کرده و  را  موفقی  تولیــدی 
ایــن مجتمع در همدان  فازهای بعدی 
اسب،  پرورش شــتر،  طرح هایی چون 
گوســفندپرواری  و  بز  داشــتی،  میش 

است. شده  پیش بینی 

1.برگزاری مناظره های انتخاباتی در همدان با ابهام مواجه شده است. 
گویا حضور داوطلبانی با یک اندیشه در این برنامه ها استفاده از عنوان 
مناظره را با ابهام مواجه کرده اســت. گفتنی است در مناظره 2 اندیشه 

متفاوت از سوی مناظره کنندگان به نقد کشیده می شود.
2. تعــدادی از داوطلبــان عضو ائتالف اصولگرایــان می خواهند در 
انتخابات و رقابت بمانند. گویا آنها برای دستیابی به این هدف به چالش 
نه به لیست، پیوسته اند!  گفتنی است در ائتالف ها پس از مشخص شدن 

لیست، داوطلبان دیگر به نفع افراد نهایی انصراف می دهند.
3. یکی از داوطلبان انتخابات از تهران شعار روحانی باید برود را برای 
تبلیغات انتخاب کرده اســت. گویا این داوطلب عضو جبهه پایداری 
است. گفتنی است پیش بینی می شود دولت در سال آخر فعالیت رابطه 

خوبی با مجلس آینده نداشته باشد.
4.مواضع داوطلبان جا مانده از رقابت درحال روشن شدن است. گویا 
این داوطلبان با اعالم حمایت از داوطلبی که به مواضع آنها نزدیک تر 
اســت همچنان به رقابت انتخاباتی ادامه می دهند. گفتنی است با این 
روش و حمایت چهره های ردصالحیت شــده، احتمال چهره شــدن 

برخی افراد ناشناس انتخاباتی در حوزه های انتخابیه همدان می رود.
5. برخی فعاالن سیاســی اســتان دچار خودبزرگ بینی شده و اقدام 
به انتشار لیســت کرده اند. گویا مردم منتظر اعالم نظر آنها برای رأی 
به داوطلبان مدنظر آنها بوده اند! گفتنی اســت این لیســت ها بیشتر در 

گروه های مجازی که این افراد مدیر آنها هستند منتشر شده است.

 مســئول کمیتــه فنــاوری اطالعــات ســتاد 
ــی  ــت تمام ــد اس ــدان معتق ــات هم انتخاب
شــعب اخــذ رآی ایــن اســتان )هــزار و 28۷ 
ــز  ــه دســتگاه احــراز هویــت تجهی شــعبه( ب

می شــوند.
گفت وگــو  در  میرزایــی  محمدحســن 
دســتگاه ها  ایــن  کــرد:  بیــان  ایرنــا  بــا 
ــتم  ــا سیس ــن( ب ــط )آنالی ــورت برخ به ص
ــوده  ــط ب ــور مرتب ــس« وزارت کش ــا بی »دیت
و اســتعالم هویتــی رأی دهنــدگان را در 

می دهــد. پاســخ  زمــان  کمتریــن 
وی اضافــه کــرد: بــا اســتفاده از این دســتگاه 
بــا  دادن  تکــراری، رأی  از رأی  می تــوان 
ــان و رأی دادن  ــنامه متوفی ــتفاده از شناس اس
افــراد زیــر 18 ســال جلوگیــری کــرد زیــرا 
ــه  ــتعالم ب ــد اس ــت، ُک ــراز هوی ــگام اح هن

ــرد. ــق نمی گی ــف تعل ــن 3 طی ای
شــبکه  و  اطالعــات  فنــاوری  مدیــرکل 
ــادآوری کــرد:  دولــت اســتانداری همــدان ی
پیش تــر 65 دســتگاه احــراز هویــت در 
ایــن  بخشــداری های  و  فرمانداری هــا 
ــتفاده  ــا اس ــوان ب ــا بت ــد ت ــتان مســتقر ش اس
از آن نســبت بــه آمــوزش بــه کاربــران ایــن 

دســتگاه ها اقــدام کــرد.
میرزایــی افــزود: هفتــه آینــده 2 تمریــن 
)مانــور( در برخــی از شــعب اخــذ رأی ایــن 

ــی  ــزان آمادگ ــی می ــدف بررس ــا ه ــتان ب اس
دســتگاه های  از  بهره گیــری  در  پرســنل 

ــود. ــزار می ش ــت برگ ــراز هوی اح
وی بیــان کــرد: بــرای هــر شــعبه اخــذ رأی 
2 تــن به منظــور اســتفاده از دســتگاه احــراز 
ــورت  ــا در ص ــد ت ــوزش دیدن ــت آم هوی
ــر  ــا، دیگ ــی از آنه ــت یک ــا غیب ــتگی ی خس

کاربــر بتوانــد تکالیــف پیش بینی شــده را 
ــد. ــام ده ــوب انج ــو مطل به نح

ــتاد  ــات س ــاوری اطالع ــه فن ــدول کمیت مس
ــک  ــر ی ــرای ه ــت: ب ــدان گف ــات هم انتخاب
از هــزار و 28۷ شــعبه اخــذ رأی ایــن اســتان 
یــک دســتگاه احــراز هویــت پیش بینــی 
ــبت  ــد نس ــن 10 درص ــر ای ــالوه ب ــده ع ش

بــه شــعب موجــود، دســتگاه مــازاد تحویــل 
گرفتــه می شــود.

ــازاد  ــتگاه های م ــح داد: دس ــی توضی میرزای
بخشــداری های  و  فرمانداری هــا  در 
داده  قــرار  رأی  اخــذ  شــعب  نزدیــک 
ــن  ــاز جایگزی ــورت نی ــا در ص ــود ت می ش
دســتگاه احــراز هویــت معیــوب شــود.

مساعدت۲3۲میلیونریالی
بهبیمارانسختدرمانهمدان

»همدان پیام« جمعه ها هم منتشر می شود
 با توجه به آغاز تبلیغات انتخاباتــی کاندیداها، روزنامه »همدان پیام« 
تا پایان انتخابات هر روز منتشــر می شــود. امروز جمعه، روزنامه در 8 
صفحه با پوشش اخبار اســتان و انتخابات منتشر شد. در روزهای آینده 
نیز عــالوه بر چاپ 12 صفحه ای همراه با گــزارش تکمیلی و تبلیغات 
و ســایر محتوای انتخاباتی، چــاپ عصر نیز خواهد داشــت. روزنامه 
 امروز جمعه در ســطح اســتان توزیع و در ســایت اینترنتی به آدرس:

 www.hamedanpayam.com قــرار گرفتــه و فردا با روزنامه 
شنبه به مشترکان روزنامه ارسال خواهد شد. 
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واحد مسکونی طرح »جهاد همبستگی« 
در نهاوند افتتاح شد

 1۹ واحد مســکونی طرح »جهاد همبستگی« توسط سپاه نهاوند 
به بهره برداری رسید

دیروز و باحضور فرمانده ســپاه انصارالحســین)ع( استان همدان از 
1۹ واحد بازسازی شــده که در جریان سیل ابتدای سالجاری دچار 

آسیب دیدگی شده بودند، بهر ه برداری شد.
به گــزارش فارس، فرمانده ســپاه نهاوند در این بــاره گفت: برای 
بازســازی این تعداد از واحدهای مسکونی که مربوط به مددجویان 
کمیته امداد و بهزیســتی هســتند بیش از یک میلیارد و 300 میلیون 

تومان هزینه شده است.
علی مختاری افزود: به دنبال ســیل اوایل سالجاری در این شهرستان 
تعمیر و بازســازی 40 واحد به سپاه نهاوند سپرده شد که 21 واحد 
تعمیری تحویل مالکان شــد و 1۹ واحد نوســازی شده را نیز روز 

گذشته تحویل دادیم.
در این مراســم فرمانده سپاه انصارالحســین)ع( استان همدان اظهار 
کرد: به دنبال جاری شــدن سیل امسال تعمبر و بازسازی 500 واحد 

آسیب دیده به سپاه استان واگذار شد.
مظاهــر مجیدی افــزود: از این تعداد تاکنــون 250 واحد مرمت و 

بازسازی و تحویل صاحبان آن شده است.
وی افزود: در ارتباط با مابقی واحدها نیز که نیاز به بازســازی دارند 

در حال انجام کار هستیم که به زودی تحویل مالکان خواهد شد.
فرمانده ســپاه انصارالحسین)ع( اســتان همدان افزود: در شهرستان 
تویســرکان کار جابه جایی یک روســتا که در اثر رانش زمین دچار 
مشکل شده بود توسط ســپاه در حال انجام است که در این روستا 

44 واحد مسکونی ساخته می شود.

شرکت ۳۷۵ داوطلب مالیری در المپیاد علمی
اعالم نتایج نیمه دوم اسفند

 مدیر آموزش وپرورش شهرســتان مالیر با اشاره به شرکت 3۷5 
داوطلــب در المپیادهای علمی مالیر گفت: نتایج این آزمون ها نیمه 

دوم اسفندماه اعالم خواهد شد.
هــادی ســلگی در گفت وگو با فارس اظهار کرد: شهرســتان مالیر 
پایلوت برگزاری المپیاد علمی است و دانش آموزان جوکار و سامن 

نیز برای شرکت در آزمون ها به مالیر می آیند.
وی با اشــاره به شرکت 3۷5 داوطلب در المپیادهای علمی مالیر در 
ســال تحصیلی جاری گفت: نتایج این آزمون ها، نیمه دوم اسفندماه 

اعالم خواهد شد.
مدیــر آموزش وپــرورش شهرســتان مالیــر افــزود: در ایــام نــوروز 
ــرای  ــتانی ب ــه شهرس ــدگان مرحل ــی برگزی ــتای آمادگ و در راس
شــرکت در المپیادهــای اســتانی کالس هــای آمادگــی برگــزار 

ــد شــد. خواه
ــر  ــی در ام ــد و تعال ــت رش ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
بهداشــت و ســالمت دانش آمــوزان تصریــح کــرد: ایــن امــر 
ــد  ــورد تأکی ــرورش م ــی آموزش وپ ــی از ارکان اصل ــوان یک به عن

ســند تحــول بنیادیــن آموزش وپــرورش اســت.
ــه رشــد شــاخص های بهداشــتی در مــدارس  ــا اشــاره ب ســلگی ب
از افزایــش تعــداد مــدارس 5 ســتاره مالیــر از 13 مدرســه بــه 18 
ــی  ــال تحصیل ــه س ــبت ب ــی ۹8-۹۷ نس ــال تحصیل ــه در س مدرس

قبــل خبــر داد.
ــروج ســالمت در رشــد  ــدارس م ــرد: ایجــاد م وی خاطرنشــان ک
شــاخص های بهداشــتی عمــوم جامعــه به عنــوان یــک ابــزار 
کارآمــد مطــرح اســت کــه بــا تــالش و همــکاری بیــن دســتگاهی 
کارشناســان مرکــز بهداشــت بــا مــدارس شهرســتان محقــق شــده 

اســت.
مدیــر آموزش وپرورش شهرســتان مالیر گفت: بــا افزایش تعداد 
مدارس 5 ســتاره و کاهش مدارس صفر ســتاره سطح بهداشت و 

سالمت در مدارس افزایش یافته است.

انفجار منزل مسکونی 
در روستای آبمشگین

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: انفجار منزل مســکونی ناشی 
از نشت گاز در روستای آبمشگین از توابع شهرستان کبودراهنگ به 

مصدومیت مرد 60 ساله منجر شد.
مدیــر اورژانس پیش بیمارســتانی شهرســتان کبودراهنــگ با بیان 
این مطلــب افزود: فرد مصــدوم ابتدا به بیمارســتان امام رضا)ع( 
کبودراهنگ منتقــل و پس از هماهنگی به دلیل شــدت جراحات و 

سوختی به یبمارستان بعثت همدان منتقل شد.
داوود مرادی افزود: طبق گفته مصدوم او وارد منزل شــده و پس از 
روشن کردن کلید برق انفجار رخ داده که این اتفاق موجب تخریب 

و ریزش آوار بر روی این فرد می شود.
وی خاطرنشــان کرد: پیش از رســیدن نیروهای امدادی، مصدوم 
توسط همســایگان از زیر آوار خارج و تحویل پرسنل اورژانس 
115 شــد و پس از انجام اقدامات پیش بیمارســتانی و با تشخیص 
40 درصد ســوختگی درجه یــک و 2 در ناحیه دســت و پا به 

اعزام شد. بیمارستان 

نبود تاکســی های ویژه خواجه رشــید به مهدیــه به ویژه روزهای 
بارندگی و سرما، مشکالت زیادی برای شهروندان ایجاد کرده است، 
به طوری که ســاعت 8 صبح تاکســی در این مســیر نیست و عالوه 
بر این کرایه این مســیر هزار و 300 تومان مصوب شــده است که 
رانندگان هزار و 500 دریافت می کنند و در مواقعی که مســافر هزار 
و 200 پرداخــت می کند اعتراض دارند که باید کرایه کامل باشــد 
پس اگر 100 تومان مبلغی هســت که مشــکل راننده را حل می کند 
200 تومان هم مشکل مردم را حل می کند. از مسئوالن تقاضا مندیم 

نظارت جدی اعمال کنند.
* شهروندی با حضور در دفتر همدان پیام 

تا به حــال ده ها نفر بر اثر ایجــاد گودال هایی در جــاده دارانی علیا 
روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تویسرکان در استان همدان 

جان خود را از دست داده اند. 
گودال هایــی در جاده دارانی ایجاد شــده که موجــب انحراف و 
واژگونی خودروهای عبوری می شــود. چند شــب گذشته نیز این 
چاله ها موجب انحراف وانت بار و برخورد آن به گاردریل و سقوط 
در رودخانــه شــد که در این تصادف یک جــوان جان خود را از 
دســت داد. تا به حال ده ها نفر جان خود را در این جاده مرگ از 

دست داده اند. 
عاجزانه تقاضامندیم مدیران مربوطه مشکل را حل کنند.

* احمدی در تماس تلفنی

فروردین ۹6 بود که شــهر مالیر به واسطه هنر منبت کاران خوش ذوق 
به عنوان شــهر ملی منبت کشور ثبت شد اما این عنوان برای شهری با 

دارا بودن 5 هزار کارگاه مبل و منبت کافی نیست.
از دســت اندرکاران میراث فرهنگی انتظار داریم بیشتر به این موضوع 

بپردازند.
* همایی از مالیر

اعزام دانش آموزان کبودراهنگی
 به جنوب 

ــر و  ــوز دخت ــزار و 100 دانش آم ــش از ه ــام: بی ــگار همدان پی ــگ- خبرن  کبودراهن
پســر از شهرســتان کبودراهنــگ بــه مناطــق عملیاتــی جنــوب کشــور اعــزام شــدند. 

فرمانــدار ســپاه ناحیــه کبودراهنــگ بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: بیــش از هــزار و 100 
دانش آمــوز در غالــب کاروان هــای راهیــان نــور امســال از شهرســتان کبودراهنــگ بــا 
ــی  ــه مناطــق عملیات ــدس ب ــاع مق ــا ســیره شــهدا 8 ســال دف هــدف آشــنایی قشــر ب

جنــوب کشــور اعــزام شــدند.

ــزود:  ــور اف ــان ن ــای کاروان راهی ــد اعزام ه ــه دوره جدی ــاره ب ــا اش ــی ب ــود بداغ محم
ــن  ــه ای ــارک فجــر ب ــه مب ــام ا... ده ــوس در ای ــب 8 اتوب ــوز پســر در قال 350 دانش آم

مناطــق اعــزام شــدند.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن کاروان هــا بــه مــدت 4 روز از یادمان هــای شــهدای 
ــه و  ــهر، علقم ــع خرمش ــجد جام ــد کار، مس ــر 8، ارون ــلمچه، والفج ــن، ش فتح المبی

ــد. ــد می کنن ــزه بازدی ــهدای هوی ــان ش یادم
ــتن  ــده نگهداش ــج و زن ــهادت را تروی ــب ش ــتمرار مکت ــه اس ــان الزم ــی در پای بداغ
ــگ  ــده فرهن ــور احیاکنن ــان ن ــرد: اردوهــای راهی ــاد شــهدا دانســت و خاطرنشــان ک ی

ــت. ــالمی اس ــالب اس ــان انق ــت و گفتم ــهادت، مقاوم ش

«سحریوسفی «

  از ۷۷ کاندیداهایــی کــه از طیف های 
مختلف سیاســی که برای رقابت در ماراتن 
یازدهم شــورای اسالمی  انتخابات مجلس 
در حوزه انتخابیه مالیر ثبت نام کرده بودند 
ســرانجام 26 کاندیدا توانســتند مهر تأیید 
شــورای نگهان را بگیرنــد و وارد عرصه 
رقابــت انتخاباتی برای تصاحب 2 کرســی 
ســبز بهارستان شــوند. اما نکته قابل توجه 
در انتخابات مجلس یازدهم حضور پرشور 
جوانــان پرانــرژی و با انگیزه ای اســت که 
هدف اصلی از وارد شدن در گود انتخابات 
را عمل به فرمایــش مقام معظم رهبری در 
بیانیه گام دوم انقالب در جوان گرایی عنوان 
می کردنــد و دیگر اینکــه از ایجاد طرحی 
نــو برای مجلس ســخن می گفتنــد، تغییر 
معــادالت انتخابات با حضــور این جوانان 
در کنــار چهره های قبلی البته چندان دور از 

ذهن نیست. 
 در لیست منتشر شده از سوی شورای نگهبان 
اســامی برخی چهره های شــناخته شــده و 
شاخص سیاسی به چشم نمی خورد و می توان 
گفت اصالح طلبان تقریباً هیچ کاندیدایی برای 
این دوره از انتخابات در مالیر ندارند از سوی 
دیگر شــورای ائتالف نیروهــای انقالبی که 
رقبای اصلیشــان در انتخابات حضور ندارند 
از اکنون خود را پیــروز میدان می دانند و در 
بیانیه ای 2 کاندیدا منتخــب خود را به مردم 

معرفی کرده اند. 
و اما زنگ تبلیغات رسمی انتخابات از بامداد 
روز پنجشــنبه 24 بهمن آغاز و در ساعت 8 
صبح روز پنجشنبه مورخ یک اسفند یعنی 24 
ساعت پیش از شروع اخذ رأی پایان می یابد 
و این رویداد سیاسی بزرگ کشور از ساعت 
8 صبح روز جمعه دوم اسفند ماه رقم خواهد 
خورد، رویدادی که تبلور عینی مشارکت مردم 

در تصمیمات و سرنوشت کشورشان است. 
روز گذشته در شهرستان مالیر نیز همزمان با 
سراسر کشور، تبلیغات رسمی انتخابات کلید 
خورد. رنگ و بوی انتخابات امسال مالیر اما 
چهره ای کاماًل متفاوت از دوره های گذشــته 
به خود گرفته اســت و دیگر خبری از پوستر 
و تراکــت و تبلیغات کاغذی نیســت و تنور 
تبلیغات و بحث های انتخاباتی هنوز آنطور که 

باید هنوز داغ نشده است. 
در نقاط مختلف شهر، بنرهای متحد الشکلی 
که عکــس و اطالعات کاندیداها را شــامل 
می شــود نصب کرده اند و دیگر از کاغذهای 
رنگی که پشــت شیشــه های مغازه ها و در و 
دیوارها بود خبری نیست. مردم حین گذر از 
خیابان دقایقی را در مقابل بنرها می ایستند و 
اسامی کاندیداها را نظاره می کنند و به راه خود 

ادامه می دهند. 
در گزارش میدانی که روز نخســت تبلیغات 
انتخابات از سطح شهر داشتیم، اکثر قریب به 
اتفاق مردم از شیوه تبلیغات این دوره رضایت 
داشتند و آنرا گامی مثبت در پرهیز از اسراف 

و تلف شدن منابع کشور می دانستند. 
 مهدیان   فرهنگی بازنشســته، یکی از افرادی 
بود که در مقابل بنر تبلیغاتی کاندیداها ایستاده 
بود با وی به گفت وگــو پرداختیم تا نظرش 
را در مورد شــیوه تبلیغــات و انتخابات این 
دوره جویا شــویم؛ وی گفت: شاید اینگونه 
در مصرف کاغذ صرفه جویی شود امام هزینه 
زیســت محیطی بنر و مهمتر از آن مشخص 
نبودن برنامه های کاندیداها آســیب بیشتری 

دارد. 
مهدیان با ابراز نارضایتی از انتخابات امســال 
بیان کرد: جامعه مردم ساالر باید اجازه حضور 
احــزاب مختلف در انتخابــات را بدهد، این 
شــیوه انتخابات ســبب نارضایتــی عمومی 
می شود و انســان های شایسته و تأثیرگذار را 

از دست می دهیم. 
وی بــا اظهار تأســف از اتفاقات گذشــته 
کشــور گفت: بزرگترین معیار نماینده اصلح، 
نماینده اســت که متأســفانه  مردمی بــودن 
نمایندگان ما اینگونه نیســتند، چرا نمایندگان 
مجلس در اتفاقات گذشــته اظهارنظر و حتی 

اظهار تأسف نکردند؟
یکی دیگر از افرادی که با او گفت وگو کردیم 
کارگری بود که حدود 50 ســالی داشت، او 
نیز از شرایط فعلی کشــور ناراضی بود و به 
پالستیک گوشــت قرمزی که در دستش بود 
اشــاره کرد و به خبرنگار ما گفت: 150 هزار 
تومان بابــت خرید این حجم کم گوشــت 
هزینه کرده ام ، درآمد پایینی که دارم در برابر 
هزینه های سرسام آور زندگی ام کفایت نمی کند 
اما به رغم تمام فشارهای اقتصادی وظیفه خود 
می دانم به دستور مقام معظم رهبری عمل کنم 
و در انتخابات شــرکت کنم، در حال سبک و 
ســنگین کردن نامزدهای انتخاباتی هستم تا 
با کســب آگاهی بیشتر، نماینده ای که کارآمد 

باشد را انتخاب کنم. 
»روشــن« جوانی بــود که هنــوز مصمم به 
شرکت در انتخابات نبود و دلیل آنرا وضعیت 
کشور و بی کفایتی نمایندگان عنوان و مالک 

انتخابش بــرای نماینده اصلح را اینگونه بیان 
کرد: نماینده باید شــجاع باشد، در بین مردم 
حضور داشــته باشد، از نیازهای جامعه مطلع 
باشد و به دنبال منافع شخصی نباشد. در این 
بیــن فرد دیگری جلو آمــد و به خبرنگار ما 
گفت: من به خاطر خون ســردار سلیمانی و 
شهدایی که برای این انقالب داده ایم قطعاً در 
انتخابات شرکت می کنم و امیدوارم با انتخاب 
نمایندگانی قوی مجلسی قوی و در رأس امور 

ایجاد کنیم. 
حاال ایــن کاندیداها یک هفته مهلت دارند تا 
تبلیغات خود را انجام دهند و به ارائه اهداف، 
برنامه ها و دیدگاه های خــود بپردازند، حال 
باید منتظــر ماند تا دید اقبال عمومی مردم به 
سمت کدام کاندیدا بیشتر خواهد شد و کدام 
کاندیداها خواهند توانســت از گود انتخابات 
پیروز بیرون بیایند و صندلی سبز بهرستان را 

تصاحب کنند. 

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: نشست 
مشــترک ســتاد انتخابات هیــأت اجرایی و 
سفارشات و بازرســی بر انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شــورای اسالمی به منظور تعیین 
اعضای شــعبات اخــذ رأی در کبودراهنگ 

برگزار شد. 
فرماندار شهرستان کبودراهنگ در این نشست 
با اشاره به شــعار انتخابات امسال در انتخابات 
گام دوم انقــالب، قانونمــداری و بی طرفی و 
انســجام ملی، گفت: اصل بی طرفــی اجرای 
قانون انتخابات، فراهم سازی زمینه های حضور 
حداکثری مردم در پــای صندوق های رأی، از 
وظایف اصلی مجریان برگزاری انتخابات است. 
حجت ا... مهدوی افــزود: ملت بزرگ ایران و 
مردم همیشه در صحنه کبودراهنگ با حضور 
گســترده خود در انتخابــات یازدهمین دوره 
مجلس شواری اسالمی پیام مکتب شهید حاج 
قاســم سلیمانی را به جهان منعکس می کنند و 

با شکوه تر از سال های گذشته به صحنه می آیند 
و با مشارکت باال حمایت همه جانبه خود را از 
آرمان های ارزشمند امام خمینی)ره( و رهبری 
مقام معظم رهبری و شــهدای گلگون کفن به 

منصه ظهور خواهند گذاشت. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اینک در سرآغاز 
گام دوم انقالب در حالی به استقبال انتخابات 
می رویم که بار دیگر حضور حماسی و سرشار 
از شــور جای جــای شهرســتان قهرمان خیز 
کبودراهنگ، تابلویی زیبا از رشادت، مردانگی، 
غیرت و اتحاد را به نمایش خواهد گذاشــت 
و یکــی از بی نظیرترین حماســه های مردمی 
را خلــق خواهد کرد و قطعــا این وحدت و 
یکپارچگی نشــانگر حفــظ، تثبیت و تقویت 

انقالب شکوهمند اسالمی خواهد شد. 
در پایان این نشســت پــس از بحث و تبادل 
نظر بین اعضاء، اعضای شــعب اخذ رأی در 

شهرستان کبودراهنگ تعیین شدند. 

شور انتخاباتی پایین در شهرستان

کاندیداهایمالیر
بابنربهمجلسمیروند

اعضایشعباخذرأی
درکبودراهنگتعیینشدند



C M Y K

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

جمعه  25 بهمن ماه 1398  شماره 3693

4

خبر

سیاست
 siasat@hamedanpayam.com

يادداشت

خبر

بایدها و نبایدها در تبلیغات کاندیداها
انتخابــات مجلس شــورای  نامزدهــای یازدهمیــن دوره   
اســالمی در سرتاســر کشــور تبلیغات انتخاباتی خود را برابر 

کردند. آغاز  قانون 
ماده 65 قانون انتخابات کدام اقدامات را در تبلیغات جرم می داند؟

مطابق ماده 65 قانون انتخابات مصادیق زیر در فعالیت های تبلیغاتی 
انتخابات توســط نامزدها، احزاب و گروه ها و اشــخاص حقیقی و 
حقوقی جرم است و متخلفان عالوه بر مجازات های مقرر در قوانین 
مربوطه به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسالمی به استثنای حبس 

نیز محکوم می شوند:                                      
1- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی

2- دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها
3- هرگونــه تخریب، هتــک حرمت و حیثیت نهادهــا، افراد و یا 

نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی
4- نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه جرم شناخته 

شده است.
5- دیوارنویسی

6- تخریب یــا پاره کردن عکس و دیگر آثــار تبلیغاتی نامزدها در 
مهلت قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق شــده و یا قرار 

گرفته باشد.
۷- نصب یا توزیع تمامی اقالم و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شــده 

بدون رعایت مفاد این قانون و بدون نام و هویت تهیه کننده
8- اســتفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا 

موازین شرع
۹- اخالل و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض 

به ستادهای انتخاباتی نامزدها
10- اســتفاده از کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج 

از محیط سخنرانی
11- اســتفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی 

در تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی
 فضای مجازی هم برای رصد تخلفات تبلیغاتی پایش می شود.

گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط 
هیــأت اجرایی حــوزه انتخابیه اصلی بررســی و درصورت اثبات 
تخلف، موضوع به رئیس ســتاد مرکزی نامزد تذکر داده می شــود و 
همزمان، موضوع به هیأت نظارت حوزه انتخابیه نیز ارجاع می شود و 
همین گزارش ها ممکن است صالحیت تأییدشده داوطلب نمایندگی 

را که به عرصه رقابت انتخاباتی راه یافته است رد کند.
رئیس ســتاد انتخابات کشــور درباره تخلفات انتخاباتی نامزدها در 
فضای مجــازی تصریح کرد: در فضای مجــازی حتی کار به جایی 
رسیده است که لوگوی ســتاد انتخابات کشور هم به صورت جعلی 
استفاده شده است که ما با پلیس فتا مکاتبه کردیم و خواستار پیگیری 

این موضوع نیز شدیم.
جمال عرف ادامه داد: ما در ســتاد، کمیته ای داریم که درحال پایش 
فضای مجازی است و اگر به تخلفات برسند، منتقل می کنند و ستاد 
پیشــگیری هم این موضوع را دنبال می کند. همین کار را شــورای 
نگهبان هم انجام می دهد؛ بنابراین تالش خواهیم کرد فضا قانونمند 
باشد؛ ولی قطعا تخلفاتی صورت می گیرد که با متخلفان هم برخورد 

خواهد شد.

حضور در انتخابات
 پیروزی جمهوریت نظام است

 رأی آوردن اصالح طلــب یا اصولگرا زیاد مهم نیســت بلکه 
اصــل انتخابات اهمیت دارد که موجــب تقویت نهاد جمهوریت 
می شود برگزاری انتخابات نشانه زنده بودن امید در سپهر سیاسی 

ایران است.
ســخنگوی حــزب نــدای ایرانیــان حضــور در انتخابــات را 
پیــروزی جمهوریــت نظــام قلمــداد کــرد و گفــت: ایــن انتخابــات 
پیــام محکــم و گویایــی بــه خــارج از کشــور منتقــل مــی کنــد کــه 
ــی از نظــام جمهــوری اســالمی اســت.  ــی از پشــتیبانی مردم حاک
ــن حضــور مردمــی  ــم میانگی ــه داری ــی ک ــا وجــود همــه انتقادات ب
ــای  ــی در فض ــن و مثبت ــام روش ــه پی ــد همیش ــات مانن در انتخاب
ــی در  ــهاب الدین طباطبای ــید ش ــت. س ــد داش ــی خواه ــن  الملل بی
ــردم در  ــور م ــه حض ــاره ب ــا اش ــت: ب ــا، گف ــا ایرن ــو ب گفت وگ
ــرای  ــن مشــارکت ب صحنه هــای مختلــف و ســرمایه اجتماعــی ای
ــه مســئوالن  ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــوری اســالمی، اب ــام جمه نظ

ــد. ــرمایه را بدانن ــن س ــدر ای ق
وی درباره ترکیب مجلس آینده گفت: ممکن اســت مجلس بعدی 
نســبت به مجلس کنونی در برخی مواضع رویکرد تندتری داشــته 
باشــد ولی معدل مجالس مهم اســت که فکر می کنم معدل مجلس 
آینده همراه و همگام با فضای عمومی کشــور خواهد بود و فضایی 

غیرعقالنی و نگران کننده نخواهیم داشت.
وی درباره سبد رأی اصالح طلبان و برخی پیش بینی ها درباره پیروزی 
طیف اصولگرا گفت: به شکست اصالح طلبان معتقد نیستم، شکست 
به چه معنی؟ اگر در انتخابات شرکت کنیم و درمورد مطالبات مردم 

حرف بزنیم، خود نوعی پیروزی است.
طباطبایی حضور در انتخابات را پیــروزی جمهوریت نظام قلمداد 
کرد و گفت: چه اصالح طلب چــه اصولگرا، اگر رأی نیاورند، مهم 
نیست، مهم اصل انتخابات است که موجب تقویت این نهاد می شود 
و صرف برگزاری انتخابات خود نشــانگر زنده بودن امید در سپهر 

سیاسی ایران است.
این فعال اصالح طلب ادامه داد: فارغ از بحث فراکســیون اکثریت یا 
اقلیت بودن در مجلس یازدهم، اگر در پروسه انتخابات پیش از آن که 
دنبال دعوا باشــیم، هدفمان مطرح کردن مطالبات مردم باشــد، هر 
گروهی که پیروز مجلس شود، تعهدی برایش نسبت به این مطالبات 

ایجاد می شود، که مکلف و موظف به پیگیری است.

نظارت بر نمایندگان مستمر باشد
فیض ا... مظفرپور  «

 بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی 
نظارت بر انتخابات استصوابی است و شامل تمامی مراحل انتخابات 

می شود.
این نظــارت در حد فاصل شــروع ثبت نــام کاندیداها تا بررســی 
صالحیت هــا و روز برگزاری انتخابــات و پس از اعالم نتایج و تأیید 
صالحیت انتخابات را شــامل شــده و آن گونه کــه در مورد یکی از 
کاندیداهای راه یافته به مجلس از حوزه انتخابیه اصفهان در دوره گذشته 
اتفاق افتاد تــا مرحله تصویب اعتبارنامه های نمایندگان در مجلس را 

شامل می شود.
موضــوع نظارت بر نمایندگان مجلس آنچنان مهم اســت که مجلس 
شــورای اسالمی برای نظارت بیشــتر بر عملکرد و رفتار نمایندگان 
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس هشتم تشکیل داد. اگرچه 
عملکرد این هیأت نشــان دهنده ضعف عملکــرد و کارآمد نبودن آن 
از زمان تأســیس تاکنون اســت ولی اصل موضوع نظارت مستمر بر 

عملکرد نماینده را تأیید می کند.
عملکرد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از آنجایی زیر سؤال می رود 
که ۹0 نفر از نمایندگی فعلی مجلس ردصالحیت شــدند و براساس 
آنچه کدخدایی ســخنگوی شــورای نگهبان اعالم کــرد عمده دلیل 
ردصالحیــت آنها انجام فعالیت های ناســالم اقتصادی و زدوبندهای 
پشت پرده و دخالت در کارهای اجرایی و انجام کارهایی که خارج از 
وظایف نمایندگی و دور از شأن نمایندگی مجلس بوده است. باکمال 
تأســف 6 نفر از نمایندگان عضو فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 

جزو ردصالحیت شدگان هستند.
و ایــن موضوع از طرفی مردم را نســبت به اقدام قاطع شــورای 
نگهبان در ردصالحیت آنها امیدوار کرده که باید با فســاد در هر 
رده و مقامی مبارزه کرد و نظارت شــورای نگهبان جدی اســت 
و معنای اســتصواب همین اســت یعنی در هر جا تشخیص داده 
شود اسنادی علیه فردی که می خواهد عهده دار نمایندگی مجلس 
شــود مرتکب کار خالف و فساد شده اســت باید جلو او گرفته 
شــود اگرچه شــورای نگهبان درباره نمایندگان فعلی و ادامه کار 
آنهــا کاری نمی تواند بکند و نه تنها شــورای نگهبــان بلکه قوه 
قضائیه نیز به دلیــل مصونیت نمایندگان در مــواردی از محاکمه 

آنان خودداری می کند تا دوران نمایندگی آنها به اتمام برســد.
ولی باید دانست جرم عمومی برای نماینده و وزیر و... تفاوتی در برابر 

قانون ندارد و قانون ا عمال می شود.
این روزها که پایان مرحله رسیدگی به صالحیت کاندیداها در شورای 
نگهبان اســت. اخباری به گوش می رســد که برخی کاندیداها پس از 
تأییدصالحیــت اولیه به دلیل انجام رفتارهــای خالف قانون ازجمله 
تبلیغات زودهنگام و یا رسیدن گزارشــات جدید درباره آنها مجددا 
به وسیله شورای نگهبان ردصالحیت شده اند البته عکس این قضیه نیز 
صادق است و افرادی که ردصالحیت و یا احراز نشده اند با ارائه اسناد 
جدید دوباره تأییدصالحیت شــده اند. این همان نظارت مستمر است 
که باید ازطرف مردم و رســانه ها نیز در طول 4 ساله دوره نمایندگی 
فرد ادامه یابد تا افراد راه یافته به مجلس خود را مصون از نظارت ندانند 
و درمنظر و در رأی مــردم ببینند و اگر خطا کنند در دوره بعدی هم 
به وسیله شورای نگهبان به عنوان چشم بینای نظام و هم ازطرف مردم 

ردصالحیت خواهند شد.

ترکیه و سوریه خویشتن دار باشند
 ما از دو طرف می خواهیم خویشــتن دار باشــند تا شرایط از این 

وضعیت فعلی بدتر نشود. 
مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه درباره تحوالت گذشــته در منطقه 
ادلب ســوریه و برخی نگرانی ها از گســترش درگیری بین سوریه و 
ترکیه گفت : در ادلب ســعی داریم کمک کنیم که وضعیت پیش آمده 
به وضعیت بدتری تبدیل نشــود و در این مورد به طور خصوصی به 
دوستانمان در سوریه و ترکیه پیام دادیم و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل نیز اعالم آمادگی کرده اســت که ایران برای کمک آماده است تا 
از یک طرف اختالف بین ســوریه و ترکیه بیش از این افزایش نیابد 
و از طرفی این وضعیت به غیرنظامیان آسیب نزند. بنابراین امیدواریم 

وضعیت بین 2 کشور بدتر از این نشود. 
به گزارش ایســنا، حمیدرضــا دهقانی پوده دربــاره وضعیت منطقه 
تصریح کرد: منطقه مورد بحث تحت تســلط جبهه النصره اســت که 
طبق قطعنامه های سازمان ملل یکی از دو گروه تروریستی معرفی شده 
است. بین ترکیه و ســوریه توافق سوچی امضا شده که بر اساس آن 
باید از مناطق غیرنظامی عقب نشینی صورت گیرد و بین مناطق نظامی 
و غیرنظامی تفکیک انجام شود و جاده ها باز شود که انجام این موارد 

از سال 2018 تاکنون به طول انجامیده است. 

گفت وگوی وزرای خارجه آمریکا و عربستان 
درباره ایران

 وزرای امور خارجه آمریکا و عربســتان ســعودی در دیدار خود 
درباره آنچه که »لزوم مقابله با ایران« خوانده شد به گفت وگو پرداختند. 
به گزارش ایسنا، مورگان اوتاگوس با صدور بیانیه ای و با اشاره به دیدار 
روز چهارشنبه مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا با فیصل بن فرحان 
بــن عبدا... اظهار کرد که آن دو مقام ارشــد درباره »مقابله با رفتارهای 
بی ثبات کننده نظام ایــران« به گفت وگو پرداخته اند.  وی در بیانیه خود 
آورده است: وزیر امور خارجه بر اهمیت شراکت و همکاری آمریکا و 

عربستان در مقابله با تهدیدات ایران تأکید کرده است. 
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ب آمریکا معافیت عراق از تحریم گاز و برق ایران را 

تمدید کرد
 به نقل از 2 مقام عراقی، آمریکا معافیت عراق از تحریم گاز و برق ایران را 

برای 45 روز دیگر تمدید کرده است. 
به گزارش ایرنا، 2 مقام عراقی گفتند: واشنگتن به شرطی این معافیت را تمدید 
کرده اســت که بغداد جدول زمانی برای کاهش وابستگی خود به واردات گاز 

از ایران را تهیه کند.  
این 2 مقام عراقی اضافه کردند: آمریکا این احتمال را مطرح کرده است که اگر 
این جدول زمانی ارائه شــود، معافیت ها تا دوره ای طوالنی تر نیز تمدید شود.  
این مقام های عراقی به شرط منتشر نشدن نامشان با خبرگزاری آسوشیتدپرس 

صحبت کردند. 
وزارت خارجه آمریکا درباره این خبر اظهار نظری نکرده است. 

طرح معامله قرن، نکات مثبتی دارد
 طــرح رئیــس جمهــور آمریــکا بــرای صلــح میــان فلســطین و رژیــم 
ــه،  ــطینی را برانگیخت ــای فلس ــه گروه ه ــراض هم ــه اعت ــتی، ک صهیونیس

ــی در خــود دارد.  عناصــر مثبت
ــد  ــرح دونال ــعودی از ط ــت س ــاور دول ــر مش ــارس، وزی ــزارش ف ــه گ ب
ــت در  ــری مثب ــت: عناص ــرد و گف ــت ک ــطین، حمای ــه فلس ــپ علی ترام
ــروع  ــرای ش ــی ب ــد اساس ــه می توان ــود دارد ک ــپ وج ــح ترام ــرح صل ط

ــد.  ــرات باش مذاک
ــد  ــاع می کن ــرن دف ــه ق ــی از معامل ــر ســعودی در حال ــر وزی ــادل الجبی ع
کــه فلســطینی ها به عنــوان اصلی تریــن طــرف ایــن طــرح، آن را رد 
ــون از ایــن طــرح اســتقبال نکــرده  ــد. هیــچ گــروه فلســطینی تاکن کرده ان

ــد.  ــع گرفته ان ــا آن موض ــت ب ــس در مخالف و بالعک

عالوی با ماندن الحشد الشعبی موافق است
 محمد توفیق عالوی نخست وزیر مکلف از ماندن و ابقای الحشد الشعبی 

حمایت می کند. 
یکی از نمایندگان فراکســیون الفتح در پارلمان عراق روزگذشته در گفت وگو  
با ایرنا خاطرنشــان کرد: هرچند عالوی تاکنون موضع روشــن خود را درباره 
الحشد الشعبی بیان نکرده، اما اطمینان داریم که وی با ماندن این نیروی داوطلب 

مردمی موافق است. 
حنین قدو همچنین اخبار مربوط به احتمال سلب اعتماد فراکسیون »سائرون« 
)مورد حمایت مقتدا صدر( از دولت عالوی را شــایعه دانست و بیان کرد: در 
این مرحله به مصلحت عراق نیست که از نخست وزیر جدید سلب اعتماد شود. 
وی افزود: فراکســیون های شیعه در پارلمان عراق عموما به صورت مشروط از 

نخست وزیری محمد توفیق عالوی حمایت کرده اند. 

 یک میلیون و 404 هزار و ۷30 
نفر از مردم این استان دارای شرایط 
رأی دادن هســتند که از این تعداد 
۷01 هــزار و 843 نفر مرد و ۷02 

هزار و 88۷ تن زن هستند.
دبیر ســتاد انتخابات استان همدان 
اظهارکــرد: 63 هــزار و 5۹1 رأی 
اولــی در پــای صندوق های رأی 
حضور می یابند که از این تعداد 32 
هــزار و 510 تن مرد و 31 هزار و 

81 تن زن هستند.
الماســی گفت: هزار و  ابوالقاسم 
2۷8 شعبه اخذ رأی در این استان 

پیش بینی شده است. 
2۹۷ شعبه اخذ رأی در شهرستان 
همدان، 55 شــعبه در فامنین، 1۹۹ 

شعبه در مالیر، ۷۷ شعبه در رزن، 45 شعبه در 
درگزین،143 شعبه در کبودراهنگ، 114 شعبه 
در بهار، 100 شــعبه در تویسرکان، 14۷ شعبه 
در نهاوند و 110 شعبه در اسدآباد درنظر گرفته 

شده است.
وی ادامه داد: پس از بررسی صالحیت داوطلبان 
نمایندگــی در هیأت های اجرایــی، نظارت و 
شورای نگهبان و انصراف برخی کاندیداها در 

نهایت 1۷3 داوطلب در این دوره از انتخابات 
باقی ماندند.

الماســی افزود: 64 داوطلب در حوزه انتخابیه 
همــدان و فامنیــن، 2۷ داوطلــب در بهار و 

کبودراهنــگ، 18 داوطلــب در 
نهاوند، 11 داوطلب در تویسرکان، 
 26 اســدآباد،  در  داوطلــب   ۷
داوطلب در مالیر و 1۹ داوطلب 
به رقابــت  در رزن و درگزیــن 

می پردازند.
وی ادامــه داد: 20 هــزار نفــر 
در اســتان همــدان کار اجرایی 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی را برعهده دارند و 
تمامی شعب و مجریان از آمادگی 
انتخابات  برگــزاری  برای  کامل 

برخوردار هستند.
گفتنی است: استان همدان با یک 
میلیون و ۷60 هزار نفر جمعیت، 
10 شهرستان و ۷ حوزه انتخابیه 
اصلــی دارای ۹ کرســی در مجلس شــورای 

اسالمی است.
انتخابات مجلس شــورای  یازدهمیــن دوره 

اسالمی دوم اسفند سالجاری برگزار می شود.

محمد ترابی «

 پــس از تأییــد صالحیت هــای داوطلبان 
ورود بــه یازدهمین دوره مجلس اســالمی 
توســط شــورای نگهبان، کاندیداهای تأیید 
صالحیت شــده می توانند تبلیغات خود را در 
مهلت قانونــی و در چهارچوب قانونی انجام 

دهند.
مهلت رسمی تبلیغات کاندیداهای مجلس از 
بامداد پنجشنبه 24 بهمن آغاز و در ساعت 8 
صبح روز پنجشنبه 1 اسفند، یعنی 24 ساعت 

پیش از شروع رأی گیری به پایان می رسد.
بــه همین منظور برای جویا شــدن از فضای 
انتخاباتی نخستین روز تبلیغات به سطح شهر 
رفتم. میدان آرامگاه بوعلی یکی از مکان های پر 
رفت وآمد شهر اســت که همیشه مورد توجه 
کاندیداها برای نصب تبلیغات و برپایی ستاد 
تبلیغاتی بوده اســت. میــدان آرامگاه بوعلی 
نسبت به ادوار انتخاباتی گذشته شکل تازه ای 
از تبلیغات را به خود گرفته بود. دیگر خبری از 
تراکت ها و تبلیغات که پشت شیشه مغازه ها و 
بر روی دیوار ها نصب شده باشد، خبری نبود. 
شهرداری برای داوطلبان مجلس جایگاه های 

دور  در  تبلیغــات  نصــب 
آرامگاه تدارک دیده است.

ولی ایــن تابلوهــای محل 
نصب تبلیغــات از تبلیغات 
نمایندگان تقریبا خالی بود و 
تنهای نیمی از آن به صورت 
پراکنده مورد اســتفاده قرار 
گرفته شــده بــود. آرامگاه 
بوعلی را که دور زدم، دیدم 
یکی دیگــر از این تابلوهای 
تبلیغــات  نصــب  محــل 
روبه روی بانک کشــاورزی 
وجــود دارد که وضع تعداد 
نصب تبلیغات از آن یکی هم 

کمتر بود. به دنبال پیداکردن ستاد های تبلیغاتی 
به بنــگاه معامالت ملکی در بین النهرین رفتم. 
یکی از اعضای بنــگاه از اجاره چندین مغازه 
و دفتر برای ســتاد انتخاباتی در اطراف میدان 
آرامگاه خبر داد و اظهــار کرد: چندین مغازه 
و دفتر در اطــراف آرامگاه به کاندیداها اجاره 
دادیم اما هنوز شــروع بــه فعالیت نکرده اند. 
تقریباً هر دوره به همین شکل است، روزهای 

ابتدایی ستاد ها فعالیت چندانی را ندارند.
مجتبــی طبقیان با اظهار رضایت از اســتفاده 
نکردن از تراکت ها و تبلیغات کاغذی در این 
دوره افزود: به نظرم این مسأله برای جلوگیری 
از اسراف منابع ملی کشور می تواند مؤثر باشد 
و خوب اســت که این روند در روزهای آتی 

هم ادامه داشته باشد.
با این حــال می توان گفت که روز نخســت 

تبلیغــات داوطلبان مجلس آنچنان رنگ وبوی 
انتخاباتی نداشت. البته گاهی شاهد این هستیم 
که در مهلت  زمان تبلیغات نمایندگان مجلس 
در ادوار گذشته، روز نخست تبلیغات نسبت 
به روزهای پایانی از شــور و هیجان کمتری 
برخوردار اســت. انتظار می رود در روزهای 
آتی فضای انتخاباتی در سطح شهر به صورت 

جدی تر و رقابتی تر ادامه پیدا کند.

تنورسردتبلیغاتانتخاباتیدراستان

 وزیر کشور با بیان اینکه در وزارت کشور 
گروه های بازرسی از یک ماه پیش فعال شده 
و فعالیت های نامزدها را زیر نظر دارند، گفت: 
اگر مواردی وجود داشــته باشــد که از قانون 
تخلف شــده، ما به مقامــات ذی ربط معرفی 

می کنیم.
حاشــیه  در  رحمانی فضلــی  عبدالرضــا 
که  کشور  سراســر  اســتانداران  نشســت 
در وزارت کشــور برگزار شــد، در جمع 
خبرنــگاران گفــت: با توجه بــه اینکه از 
برای  انتخاباتــی  تبلیغــات  امــروز  صبح 
شروع  اسالمی  شــورای  مجلس  انتخابات 
شــده، در این جلســه از اســتانداران که 
در اســتان ها اجرای انتخابــات را برعهده 
دارند، تشــکری داشتیم و هم اینکه درباره 
مشــارکت، نحوه مشارکت، اجرای قانونی 

و امنیت در انتخابات تبادل نظر داشــتیم.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: طبق گزارشی 
که امروز ارائه شد، از لحاظ امنیتی و تدارکاتی 
امکانات مهیاســت و عوامل اجرایی نیز کاماًل 

آموزش دیده و آمادگی کامل دارند.
رحمانی فضلی گفت: یکی از مسائل محوری 
جلســه امروز، موضوع افزایش مشارکت بود؛ 
هرچند این موضوع در دســتور کار مستقیم 
وزارت کشور نیست و کسانی که تریبون دارند 
و احزاب باید در این زمینه فعال باشند ولی با 
توجه به نقش هماهنگی که استانداران دارند، 
توصیه شد که فضای هماهنگی و مشارکتی و 
دعوت از گروه های مرجع در اســتان ها انجام 

شود.
وی با اشــاره به اجــرای قانــون هزینه های 
انتخاباتی نامزدها که چند روز گذشــته ابالغ 

شد، اظهار کرد: این قانون به تازگی ابالغ شده 
و به راحتی و به صورت کامل اجرا نخواهد شد 
زیرا نمایندگان باید یک حســاب باز کرده و 
حسابرس داشته باشند و این نیازمند به سلسله 
اقدامات حسابداری اســت ولی آنچه وظیفه 

وزارت کشور است را ابالغ کردیم.
وزیر کشور گفت: تعیین منابع الزم سرانه هر 
نامزد در انتخابات نیز در حال بررســی است. 
چون زمان کوتاه است نمایندگان شاید نتوانند 

این را به صورت کامل اجرا کنند.
وی در مورد تعــداد رأی دهندگان و همچنین 
برنامه وزارت کشــور برای امــکان برگزاری 
دور دوم انتخابــات، اظهار کرد: در گذشــته 
معاون سیاســی وزارت کشــور تعداد دقیق 
رأی دهنــدگان را اعالم کرده کــه این تعداد 
حدود 5۷ میلیون نفر هستند. اگر انتخابات به 

دور دوم بکشــد، ما 2 جمعه پشت سرهم در 
فروردین ماه را به شورای نگهبان اعالم کرده ایم 
و هر روزی که توســط شورای نگهبان معین 

شود، ما آمادگی داریم.
وزیر کشور درباره موضوع نظارت بر تخلفات 
احتمالــی نامزدها نیز گفت: امیدواریم تخلفی 
صورت نگیرد و ما در وزارت کشور گروه های 
بازرســی داریم کــه این گروه هــا از یک ماه 
گذشته فعال شده و فعالیت های نامزدها را زیر 
نظر داشــتند. تا امروز تخلفی مشاهده نشده و 
مردم عزیزمان نیز به ما گزارش می دهند و اگر 
مواردی باشد که از قانون تخلف شده باشد ما 
به مقامات ذی ربط معرفی می کنیم. قوه قضاییه 
نیز یک گروه پیشگیری در این باره شکل داده 
که هم شــورای نگهبان و هــم قوه قضاییه در 

این باره فعال خواهند بود.

تالش دولت در راستای حل 
مشکالت با تکیه بر توان 
داخلی است

 در شرایطی قرار داریم که آمریکا با تمام 
توان فشــار وارد می کند، تالش جدی دولت 
بر این اســت که با تکیه بر داخل مشکالت 

را حل کند. 
به گزارش ایســنا، رئیس دفتر رئیس جمهور 
روزگذشته با بیان این که وضعیت شاخص های 
تولید و خودکفایی نســبت به ســال گذشته 
خیلی بهتر شده اســت، اظهار کرد: دشمنان 
فکــر می کردند که با اعمال فشــار و تحریم 

علیه ایران، ملت را تســلیم می کنند، اما آن ها 
این ملت را نشــناخته و تاریخ آن را مطالعه 
نکرده اند و اکنون خودشان عقب نشینی کرده 
و به دنبال مذاکره بدون پیش شرط هستند که 
مــا نمی پذیریم.  محمود واعظی  بیان کرد: با 
وجود سخت بودن تهیه مواد اولیه تجهیزات 
و منابع مالی، کار مهمی در پتروشیمی انجام 
شــده و ظرف 2 ســال، خط انتقال اتیلن از 
میاندواب به تبریز رســید؛ اکنــون اتیلن به 
راحتی به پتروشیمی تبریز منتقل می شود و در 
صورتی که بیش از این، خوراک مجتمع های 
پتروشیمی خیلی گران تمام می شد با این روند 

3۹ تا 50 درصد ارزان تر خواهد شد. 

بغداد برای خرید سامانه 
»اس ۴۰۰« اقدام نکرده است

 عراق تاکنون برای خرید سامانه موشکی 
»اس 400« روســیه هیچ درخواســتی ارائه 
نکرده اســت.  سفیر روســیه گفت: با توجه 
به رخدادهای گذشته، عالقه به خرید سامانه 
موشــکی »اس 400« روسیه در عراق بیشتر 
شــده، اما هنوز صحبت کردن درباره عملی 

ملموس در این باره زود است.
بــه گــزارش ایرنا، ماکســیم ماکســیموف 
خاطرنشــان کــرد: ارتش عــراق متقاعد و 
عالقه مند به اســتفاده از ســالح های روسیه 

است، زیرا این سالح ها در میادین نبرد کارایی 
و کیفیت خود را نشان داده اند. 

وی افــزود: روســیه همچنــان بــه ارتقــا 
توانمندی های دفاعی عــراق کمک می کند، 
به ویژه اینکه تسلیحات روسی مناسب برای 
همه ارتش های جهان از جمله بخش پدافند 
هوایی است.  سفیر روســیه تأکید کرد: اگر 
درخواست جدی درباره سامانه های موشکی 
»اس 400« از عراق دریافت کنیم به طور جد 
به آن توجه می کنیم.  ماکســیموف همچنین 
گفت: مســکو در انتظار سفر دوستان عراقی 
برای بازدید از نمایشــگاه تسلیحات روسیه 

موسوم به »ماکس و آرمیا 2020« است. 

رحمانی فضلی: 

متخلفان انتخاباتی را به مقامات ذی ربط معرفی می کنیم

دبیر ستاد انتخابات استان همدان:

173نفردراستانهمدان
تأییدنهاییانتخاباتشدند
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رسید کارت هوشمند ملی برای دریافت خدمات بانکی 
معتبر است

 حدود ۹ میلیون و 300 هزار نفر در نوبت گرفتن کارت هوشــمند ملی قرار دارند 
بر این اساس، رسید صدور کارت هوشمند برای دریافت خدمات بانکی معتبر است و 

افراد با ارائه این رسید می توانند از این خدمات بهره مند شوند. 
ســخنگوی ســازمان ثبت احوال کشــور گفت: تاکنون 55 میلیون و 620 هزار نفر از 
واجدین شــرایط دریافت کارت هوشمند ملی مراحل تکمیل ثبت نام کارت هوشمند 
ملی را انجام داده اند. سیف ا... ابوترابی در گفت وگو با ایرنا افزود: بانک ها موظف هستند 
برای ارائه خدمت بانکی به مشــتریان خود به صورت برخط از ثبت احوال اســتعالم 

هویتی بگیرند و به مراجعان خود خدمت الزم را ارائه دهند. 

۲۷ درصد سرطان ها در بین زنان ایرانی 
مربوط به سرطان پستان است

 در سال 2018 حدود 110 بیمار جدید مبتال به سرطان در کشور شناسایی شدند که 
5۹ هــزار نفــر از آنها مرد و 51 هزار نفر نیز زن بودند و از این تعداد، 13 هزار و ۷۷6 

بیمار جدید مبتال به سرطان پستان بودند. 
دبیر علمی پانزدهمین کنگره بین المللی ســرطان پســتان گفــت: 12/5 درصد از کل 
ســرطان ها و 2۷ درصد از سرطان ها در بین زنان ایرانی مربوط به سرطان پستان است 
و به عبارتی، شــایع ترین سرطان در بین زنان، ســرطان پستان است. به گزارش ایرنا، 
حمیدرضا میرزایی اظهار کرد: ســرطان پستان زنانی را مبتال می کند که بیشتر در سنین 

فعال و آماده به کار هستند. سن ابتال به سرطان پستان در کشور کاهش یافته است.

تکذیب دستور ممنوعیت فروش بادکنک از سوی ناجا
 پیرو خبر منتشــره درباره ممنوعیت فروش بادکنک در روز خاص هیچ گونه نامه یا 

دستوری از سوی پلیس یا ارگان دولتی دیگری به اتحادیه نداشتیم. 
به گزارش ایرنا، رئیس اتحادیه صنف خرازی فروشــان با بیان این مطلب و با تأیید بر 
تکذیب این موضوع گفت: برابر روال سنوات گذشته و تصمیمات داخلی این اتحادیه 

به اطالع اعضا رسیده و آنان موظف به رعایت ضوابط مقرر هستند. 
حســین دکمه چی افــزود: در ایام مبارک دهه فجر تعداد زیــادی بادکنک برای انجام 
مراسم برگزاری سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی توزیع شده که خبرنگاری 
از اینجانب پیگیر کمبود بادکنک در بازار شــده بود و به وی اعالم کردم هیچ کمبودی 

در این باره وجود ندارد. 

مدیریت زنان، شکوفایی می آورد اگر... 
 مدیر تأمین منابع داخلی و تولید مشــترک یک شــرکت غذایی و 
برنده جایزه جهانی زنان پیشــرو در مسیر توسعه پایدار، معتقد است 
زنان مدیــر در محیط کار با خود طرز تفکری می آورند که در فضای 
ســالم فارغ از جنسیت شــکوفا می شــود اما ایجاد این فضا نیاز به 

زمینه های الزم دارد. 
غزال نعمتی در گفت وگو با ایرنا، با تأکید بر اینکه وقتی زنان موفق و 
توانمند به عنوان الگو معرفی شــوند فضای شغلی برای زنان در سطح 
مدیریت بزرگتر هم باز می شــود، ادامه داد: خوشــبختانه بحث روز 
شرکت های جهانی فراهم کردن شرایط بهینه برای قرارگرفتن زنان در 

پست های مدیریتی است. 
وی تصریح کرد: اعتماد در موفقیت زنان در محیط های شــغلی بسیار 
تأثیرگذار اســت. ضمن این که دیده شدن توانمندی زنان و استفاده از 
تجربیات سایر کشــورها در افزایش این توانمندی، می تواند به عنوان 
دانشــگاه عمل کند. وقتی دانش و ابزار و اطالعات را در اختیار زنان 

قرار دهیم اعتماد به نفس آنان افزایش می یابد. 
نعمتی که دامپزشــک و دارای مدرک دکترای صنایع غذایی از دانشگاه 
تهران است و به دلیل عالقه به کار شهر خود را ترک و در دامداری های 
استان قزوین مشغول به فعالیت شده است، درباره چگونگی منتخب 
شــدن به عنوان مدیر برتر و برنده جایزه جهانی زنان پیشرو در مسیر 
توســعه پایدار را اینگونه توضیح داد: با دامداری ها کار کردیم و برای 
زنان دامدار، براســاس آنچه خود از نیازهایشان عنوان کردند کالس 

زبان، آموزش و ورزش برگزار کردیم. 
وی ادامــه داد: پس از آن، پروژه »رایز« را بــا همکاری وزارت جهاد 
کشــاورزی، محیط زیســت و دامدارها و با هدف افزایش استاندارد 
لبنیات ایران، باال بردن سطح کیفی شیر تولید داخل، منبع یابی مسئوالنه 
و پایداری زیســت محیطی و بهبود شرایط کار و کیفیت زندگی برای 
زنانی که در دامداری ها کار می کنند، اجرایی کردیم. در این مســیر ۷ 
دامداری با 42 هزار رأس دام و تولید روزانه ۷50 تن شیر را در برنامه 
داریم و توانســتیم از این طریق عالوه بر افزایش کیفیت مواد لبنی و 

دامی، اشتغال زنان در این مسیر را توسعه دهیم. 
این مدیر ارشد با ابراز خرســندی از این که تمام دامداری های کشور 
به دلیل این که شــیر این دامداری ها خیلی تغییر کــرده و باال رفته و 
مشــتری های آنها زیاد شــده اســت جویای این کار هستند، گفت: 
ســرمایه گذاری بر روی چیزهایی که هنوز به عنوان اســتاندارد برای 
کشور نیست کمی سخت است اما سرمایه گذاری بر روی این امر که 
به پویایی و افزایش کیفیت منجر شد، بسیار خوشایند و مشوق ما در 
ادامــه راه بود. ضمن این که در ادامــه راه با دامداری ها بر روی آب و 
ســپس روی کودی که داخل دامداری ها تولید می شد کار و مدیریت 

پسماند کردیم. 
وی، فضــای مردانه دامداری هــا را مانعی برای رشــد و ترقی خود 
نمی داند و گفت: این پرســش که دامداری کاری مردانه اســت و کار 
در فضای مردانه ثقیل و سنگین است بسیار مطرح می شود اما با توجه 
به تجربه های خود به صراحت می گویم اذیت شدن در فضای مردانه 

نه تنها معنایی ندارد بلکه یک رشد خاصی ایجاد می کند. 
وی درباره همراهی هم جنســان خود هم گفت: همراهی و همکاری 
جنیست نمی شناسد اما در کل زنان با راهنمایی و هدایت به موقع خود 

می توانند همنوعان خود را در باال رفتن از پله های ترقی یاری کنند. 
برنده جایزه جهانی زنان پیشــرو در توســعه پایدار یادآور شــود: 
هرگونه برخورد جنســیتی مانع رشد می شــود پس فراموش نکنیم 
وقتی هدف مشــخص باشــد و همه بر اســاس هدفی گام بردارند 

جنسیت معنا ندارد. 
فرهنگوتفکراشتغالزناننیازبهاصالحاتدارد

 نعمتی در بخشــی دیگر از این گفت وگو، با تأکید بر این که در دوران 
گذاری قرار داریم که باید فضا برای حضور و مشارکت زنان به عنوان 
نیمــی از جمعیت جهان در عرصه های مختلف فراهم شــود، گفت: 
این چالش فقط شــامل حال ایران نمی شــود و با بررســی آمارهای 
حضور زنان در کشورهای مختلف شاهد هستیم که با توجه به تمامی 

پیشرفت ها، فضای مساوی برای زنان و مردان برقرار نیست. 
وی راهکار رسیدن به این فضای فراجنسیتی را تنوع تفکر و فرهنگ 
عنوان و خاطرنشــان می کند: باید به جایی برســیم که به سادگی فضا 
برای رشــد مادران امروز و فرزندان آینده فراهم شــود؛ هر چه مادر 

تحصیل کرده تر باشد، پرورنده نسل بهینه ای خواهد بود. 
این مدیر ارشــد، بزرگترین دغدغه زنان شــاغل را مســئولیت های 
همسرداری و فرزندآوری دانست و تأکید کرد: زنان با توجه به این که 
در زندگی شــخصی دارای مسئولیت هایی غیر از اشتغال هستند و در 
واقع مســئولیت همسرداری و فرزندآوری بر دوش آنان است، نیاز به 
فراهم شدن شــرایطی همچون مرخصی زایمان، ساعت کاری کمتر 
و همــکاری کارفرما دارند که امروزه ضــرورت توجه به این نیازها 

دوچندان است. 

وطن امروز: لوکس نشین ها مالیات می دهند
 تعرفه مالیات لوکس هنوز تنظیم نشده!!

مردم ساالری: مردم به نماینده شجاع نیاز دارند
 می شه با، بادیگارد هم شجاع شد!!

کیهان: تبادل آتش ســنگین میان ســوریه و پیشروی ها در ادب ادامه 
دارد

 آماده می شن برنامه چهارشنبه سوری برگزاری کنن!!
کسب وکار: بی اعتباری مدارس دانشگاهی و کاهش تعداد دانشجویان
 بهتره که، کاهش بی کاری فارغ التحصیالن را خواهیم داشت

همدان پیام: انتخابات کلید خورد
 کلیدی که همه قفل هارو باز می کنه

اعتماد: چرا در فیلمسازی جایی برای پیرمردها نیست
 هست ولی مثل پدر پنجعلی همش می خوان برن مشهد

همشهری: انتقاد کنید اما با صندوق قهر نکنید
 احتمااًل نیاز باشه روی صندوق شاخه گل بذارید برای اونایی 

که قهرن
تجارت: هاچ بک  با نان، اضافه بخرید

 چه اشانتیون گرونی
همدان پیام: مرغ با نرخ تنظیم بازار نمی پرد

 بندازیدش تو جیپاس بازار
قدس: 20 فرمان برای آینده اقتصاد ایران

 ترس از اینه که فرمانها پیش از حرکت قفل بشن!!
عصــر آزادی: وزیر کار از برآورده شــدن آرزوی 28 ســاله جامعه 

کارگری ایران در هیأت دولت خبر داد
  چه شاهکاری آرزوها دست نیافتنی روی کاغذ آمد!!

اصالحات: کاهش اعتماد اجتماعی، آسیب  اجتماعی
 داری تزریق امید رو خنثی می کنی؟!!

شهروند: به هر صورتی که هست باید پای صندوق برویم
 با چی بریم، چرا بریم؟؟

همدان پیام: رقابت بیش از ۷ هزار نفر برای ورود به مجلس
 مسابقه2 شروع شد!!

راهنماهای بالینی مالک خرید خدمات سالمت 
توسط سازمان های بیمه گر است

 راهنماهــای بالینی و اســتانداردهای ابالغی درباره تشــخیص و 
درمان هر بیماری، مالک عمل برای خرید خدمات ســالمت توســط 

سازمان های بیمه گر است. 
مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری سالمت، استانداردها و تعرفه های وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این استانداردها بر اساس 
شرایط کشور بومی سازی می شوند. راهنماهای بالینی دستورالعمل هایی 
اســت که بر اســاس آخرین اطالعات علمی، راهنماهای بالینی سایر 
کشــورها و آخرین چاپ کتب و مقــاالت درباره هر بیماری طراحی 
و ارائه می شــود. به طور مثال برای یک بیماری ســرطان مشــخص، 
آخرین اطالعات روز دنیا از کتب و مقاالت مختلف جمع آوری شده 
و دســتورالعمل آن طراحی می شود که در تشخیص و درمان بیماران 

باید مد نظر قرار گیرد. 
عبدالخالــق کشــاورزی در گفت وگو با ایرنا دربــاره راهنماهای 
بالینی افزود: اســتانداردها و راهنماهــای بالینی مالک عمل برای 
خرید خدمات ســالمت توسط سازمان های بیمه گر است و درباره 
همه این استانداردها، راهنماهای بالینی و پروتکل ها با انجمن های 
علمی و بورد تخصصی و گروه های آموزشــی در دانشــگاه های 
علوم پزشکی مکاتبه شده و نظر این اساتید دریافت شده و سپس 

ابالغ می شود. 
مزایایطراحیوتدوینراهنماهایبالینی

کشــاورزی درباره مزایای طراحی و تدوین استانداردها و راهنماهای 
بالینــی گفت: یکی از مزایــای طراحی و تدویــن راهنماهای بالینی 
این اســت که ضمن برخورداری از تجربیات اســاتید پیشکسوت و 
صاحب نظر در تمام کشــور، فرایند درمان بیماری ها به هم نزدیک و 
از به روزترین اطالعات علمی موجود با در نظر گرفتن شرایط بومی و 

سیاست های سالمت کشور استفاده می شود. 
مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری سالمت، استانداردها و تعرفه های وزارت 
بهداشت افزود: بستر اصلی تدوین راهنماهای بالینی، آخرین اطالعات 
و الگوهای جهانی اســت، اما در قسمت هایی بر اساس شرایط کشور، 

بومی سازی انجام می شود. 
تعداداستانداردهاوراهنماهایبالینیابالغشده

کشــاورزی ادامه داد: سال آینده قرار است تا حد امکان و با همکاری 
ســازمان بیمه سالمت، تعدادی از اســتانداردها را به صورت تعریف 
شده بر سیستم های HIS بیمارستانی پیاده سازی کنیم تا وقتی بیمار به 
بیمارستان مراجعه می کند، بر اساس راهنماهای بالینی برای او تجویز 
انجام شــود و سازمان های بیمه گر هم بر همین اساس خرید خدمات 

سالمت را انجام بدهند. 
ضمانتاجرایراهنماهایبالینی

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری سالمت، استانداردها و تعرفه های وزارت 
بهداشت درباره ضمانت اجرایی راهنماهای بالینی گفت: جامعه علمی 
و همکاران ما در کشــور از این دستورالعمل ها که حاوی جدیدترین 
اطالعات علمی اســت، اســتقبال کرده و تالش می شــود چکیده و 
خروجی راهنماهای بالینی تبدیل به برنامه شــود و در سیســتم های 
HIS بیمارستان ها و نرم افزار رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری در 
سازمان های بیمه گر قرار گیرد و اگر مراحل درمان بر اساس راهنماهای 
بالینی طی شــده باشد، هزینه مربوطه توسط سازمان بیمه گر پرداخت 

می شود. 

 انتخابــات در هر جای جهــان، به نحوی 
آسیب ها و آفت هایی دارد. انتخابات در جامعه 
ما نیز از این امر مستثنی نیست و تا به حال با 

برخی آسیب ها مواجه بوده است. 
فرارسیدن و نزدیک شدن به انتخابات بهانه ای 
اســت تا به برخی آفــات تبلیغاتی انتخابات 
پرداخته شــود. مدتی اســت کــه نامزدهای 
انتخاباتی به طــرق مختلف و از هر موقعیت 
و هر وســیله ای برای معرفــی خود به مردم، 
اســتفاده می کنند و می تــوان گفت، این نوع 
معرفی و تبلیغات، رســم و قاعده شده است 
که پیش از ثبت نام و فرارسیدن تبلیغات رسمی 
و قانونی، نامزد ها، به هر شکلی که می توانند و 
یا توان دارند نسبت به معرفی زودهنگام خود 
اقدام و فعالیت های تبلیغاتی را آغاز می کنند، 

که این خود نیزجای بحث دارد. 
با عنایت به اینکه مجلس شــورای اســالمی 
در رأس امور و عصاره وخانه ملت به شــمار 
مــی رود، از یک ســو و اهمیــت موضوع و 
شــرایط ویژه جهانــی و تاریخی از ســوی 
دیگر، انتخابــات یازدهمین دوره مجلس را، 
با حساسیت ویژه ای روبه رو کرده است. امید 
اســت در ســال رونق تولیــد، همچنان مثل 
گذشته مردم مسلمان و انقالبی ما در انتخابات 
شــرکت کنند و امید های دشــمنان انقالب 

اسالمی را به یأس و ناامیدی تبدیل کنند. 
 طبق گزارش های مردمی خبرنگار همدان پیام، 
اظهارات مردمی به برخی آسیب های تبلیغات 

انتخاباتی در ذیل اشاره می شود:
سرداری که یکی از شهروندان همدانی است 
و در یکــی از مدارس همدان تدریس می کند 
در این باره به خبرنگار ما می گوید: با توجه به 
 اینکه در دیدگاه مشترک و اساسی همه، بهترین 
و برترین افراد نــزد خداوند، پرهیزگارترین 
افراد هستند، متأسفانه، گاهی انتخابات و آراء 
در استان به طور ناخودآگاه و در برخی موارد 
آگاهانه رنگ و بــوی قومی، فرقه ای و حتی 
فامیلی و طایفه ای به خود می گیرد، نگاهی به 
تبلیغات انتخاباتی درگذشــته، این موضوع را 

به خوبی روشن می سازد. 
وی در ادامه، آسیب دیگر تبلیغات انتخاباتی 
را، خرج های بی حدوحصر و اسراف برخی 

نامزد های انتخاباتی می داند، که نشان از ثروت 
آنان دارد. چون امروزه تبلیغات یکی از ارکان 
مهم در پیام رســانی اســت و نقش پیچیده و 
ظریفــی را در انتقال پیام بــه مخاطبان دارد. 
به راحتی می توان گفت تبلیغات در مخاطبان 
تأثیر گذاشته و ناخواسته آنان را در مسیر منافع 

و مقاصد کاندیدا قرار می دهد. 
یکی از دانشــجویان علوم سیاسی که تمایلی 
به معرفی خود نــدارد این چنین گفت: یکی 
دیگر از آسیب ها در تبلیغات انتخاباتی، قول ها 
و وعده هایی است که نامزد های انتخاباتی در 
ایام تبلیغات، بــه مردم می دهند و با توجه به 
اینکه جامعه و برخی اقشار مردم به نوعی از 
مســائل مادی و اقتصادی رنج می برند و یا با 
برخی محرومیت ها مواجه می باشند، متأسفانه 
برخی افــراد قول ها و وعده های آنان را قبول 
می کنند و این مورد این آســیب را تشــدید 
می کنــد، درحالی کــه می دانیــم نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی 2 وظیفه مهم دارند 
که در قانون اساسی نیز مشخص شده است. 

یــک: تهیه، تنظیــم و تصویــب قوانین، دو: 
نظارت بر قوانین 

پــس کارهای اجرایی بر عهــده آنها نبوده و 

کارهــای اجرایی و عمرانی برای شــهرها و 
روســتا ها وظیفه دســتگاه های اجرایی و قوه 

مجریه است. 
آسیب شناســي نســبت به مقوله انتخابات را 
در دو جنبــه مي توان بررســي کــرد، اول از 
حیــث انتخاب کننــدگان و دیگــر از لحاظ 

انتخاب شوندگان. 
 یکی دیگــر از شــهروندان همدانی که از 
فعاالن سیاســی و فرهنگی اســت، در این 
باره این چنیــن بیان کرد: معنــي انتخابات 
در نظام سیاســي کشــور همــان تأثیر رأي 
مستقیم یا غیرمســتقیم مردم، در امور کشور 
اســت، از این رو هر چه آگاهي مردم نسبت 
به مسائل سیاســي و اجتماعي بیش تر باشد 
انتخاب درست تري را خواهند کرد، به تعبیر 
دیگر الزمه ي انتخاب اصلح، رشــد فرهنگي 
و آگاهي هاي اجتماعي اســت، براي افزایش 
دانش و بینش سیاســي مردم باید سال هاي 
متوالي فعالیت فرهنگي مستمر انجام شود و 
صرف شور و هیجان مردم در زمان انتخابات 
 نمي تواند حضور سیاســي آن هــا را نهادینه 
کند،  بنابراین اگر شــناخت مردم نســبت به 
کاندیداها بر اثر حجم باالي تبلیغات باشــد، 

ممکن است نظر آن ها پس از رأي دادن تغییر 
کند. 

آموزش مردم براي پذیرش نظام شورایي در 
امور اجتماعي و اداره کشــور باید از مدارس 
شروع شود و در دانشــگاه ها تقویت شود و 
سپس به فرهنگ عمومي جامعه تبدیل شود. 
در این میان نقش احزاب و گروه های سیاسي 

مهم است. 
متأسفانه بسیاري از گروه هاي سیاسي صرفا 
براي حضــور در انتخابات و کســب رأي 
مردم همزمان با انتخابات شــکل مي گیرند 
و سپس رسالت اجتماعي خود را فراموش 
مي کنند و این یک آســیب جدي است که 
در نظام انتخابات کشــور مــا وجود دارد، 
پیروز پــس از پیروزي  نیز احــزاب  گاهي 
در انتخابات، حزب یــا جمعیت نیز تعطیل 
مي شــود یا دچار انشعابات مختلف شده و 
در نهایت کارآیي خود را از دست مي دهد، 
از این گذشــته، برخي جریانات سیاســي 
نیز با هر نوع شــکل گیري احزاب سیاسي 
مخالفند، همه اینها، آســیب هایي اســت که 
موجب مي شود جامعه از نظر رشد سیاسي 

دچار رکود شود. 

NEETبمب
خطرناک
برایآینده
 امــروزه هر کشــوری برای رســیدن 
به رفاه و توســعه الزم اســت یک سری 
پیش بینی ها در زمینه اقتصادی و اجتماعی 

باشد.  داشته 
در این راستا وجود یک جمعیت جوان و 
پویا بسیار مهم است. جوانانی که با انگیزه 
و تالش کار می کنند و در مســیر توسعه 

برمی دارند. کشور گام 
یکی از معضالتی که امــروزه نه تنها ایران 
بلکه تمام کشــورهای دنیــا را در بر گرفته 
مســأله بیکاری اســت. جمعیت بیکار به 
گروهی گفته می شود که قادر به یافتن شغل 
نیســتند؛ یعنی مهارت و تخصص دارند اما 
نمی توانند شغل مناسب پیدا کنند. اما امروزه 
مبحثی جدی تر از بــی کاری وجود دارد و 
آنهم مبحث NEET اســت، NEET با 
بیکاری متفاوت اســت و در واقع بیکاران 
مهارت آموز در این گروه لحاظ نمی شوند؛ 
 NEET به تعبیری ســاده تر بایــد گفت
اصطالحی است که به جمعیت جوانان 15 
تا 24 ساله ای اطالق می شود که نه مشغول 
تحصیل هستند و نه مشغول مهارت آموزی 

و نه جایی مشغول به کار هستند.
بر اســاس مطالعات مختلف در کشورهای 
جهان این جوانان بیشتر در معرض بزه کاری، 
اعتیــاد، ارتکاب جرم و... قرار می گیرند. بر 
طبق آخرین آماری که در ســال ۹۷ مطرح 
شــد از بین حدود 10 میلیون جوان ایرانی 
 NEET حدود 30 درصد آن ها را جمعیت
تشــکیل می دهد؛ درحالی کــه این آمار در 
کشورهای توســعه یافته چیزی حدود 2 تا 
10 درصد اســت. این آمار نگران کننده در 
ایران هم فشــاری سنگین مالی به خانوارها 

وارد می کند و هم در زمینه ارتکاب جرم و 
بزهکاری نگران کننده است.

 NEET مفســران معتقدند که شــاخص
نشان دادن واقعیت  برای  معیار  مناسب ترین 
اقتصادی کشــور اســت و چیزی که بیشتر 
از همــه نگران کننــده اســت ناامیــدی و 
بی انگیزگی این جوانان به آینده و کار است  
و از طرفی نبود بستر مناسب برای آموزش 

و مهارت آموزی آنهاست.
به اعتقاد فورالنگ که یک محقق اســت و 
در این حوزه تحقیقات جامع داشته است 
برای کاهش بی کاری جوانان باید پیش از 
هر چیز عواملی که ســبب بروز مشکالت 
برای ورود جوانان بــه بازار کار و یافتن 
شــغل مناســب و مهارت آموزی شــود، 
شناسایی شــوند، وقتی این عوامل به طور 
افراد متخصص  دقیق و حرفه ای توســط 
شناســایی شــود سیاســت گذاران کشور 
مبنایی بــر چگونگی مداخله در بازار کار 
بــه منظور متعادل کردن عرضه و تقاضا در 

داشت. اختیار خواهند 
NEET بیشتر از اینکه توسط افراد حوزه 
اقتصادی بررسی شود، توسط جامعه شناسان 
بررسی شــده و وزارت کار هم چندسالی 
است که آمار کلی و خام این حوزه را منتشر 
می کند. اما در سیاست گذاری کشور چندان 
به طوری که  قــرار نمی گیــرد،  مورد بحث 
دولت هــا در ایران هنــگام انتخابات وعده 

چندین میلیون اشــتغالزایی را می دهند اما 
بررسی های آخرین آمارها نشان می دهد در 
دوره 11 ساله که شامل سال های 86 تا ۹۷ 
است شاغالن کشوری فقط2/8 میلیون نفر 
افزایش یافته که حاکی از اشتغالزایی خالص 

ساالنه 215 هزار نفری است.
بیشترین آمار NEET در کشور ما مربوط 
به اســتان های سیستان و بلوچستان با 48/2 
درصد، گلستان با 44 درصد و هرمزگان با 

43/8 درصد است.
ایــرانپسازآفریقــاباالترین

NEETرادارد.
ســازمان  آماری  داده هــای  بررســی های 
بین المللی کار )ILO( در این زمینه نشــان 
می دهد که باالترین نرخ مربوط به کشــور 
ترینیدادوتوباگو در آمریکای جنوبی اســت 
و پــس از آن زیمبابوه و یمن به ترتیب در 
جایگاه دوم و ســوم قرار دارند. اما جایگاه 
ایران رتبه 2۷ جهان است که طبق داده های 
آمــاری وزارت کار و داده هــای ســازمان 
بین المللی کار 2۹/۷ درصد اســت که الزم 
به ذکر اســت این آمار مربوط به ســال ۹۷ 
اســت به عبارتی از 10 میلیون و 46۷ هزار 
نفر جوان ســن 15 تا 24 ساله بیش از 3/1 
میلیون نفر NEET هســتند کــه آماری 

نگران کننده است.
در۵۰شهرســتاننرخبیکاری

بیشاز17درصداست

یکی از مشــکالت پژوهش های اقتصادی 
آمار مفصل  نبود  اجتماعی کشــورمان،  و 
و دقیق در حوزه اشــتغال و کار اســت، 
توســعه یافته  کشــورهای  در  درحالی که 
آمارهــا و بررســی ها مفصلــی در زمینه 
بــی کاری و در هر ناحیه انجام شــده که 
می توان با توجه بــه آن تصویر بهتری از 

وضعیت اشتغال و بی کاری داشت.
با توجه به آماری که در سرشــماری سال 
۹5 به دست آمد، بیشــترین بیکاری مربوط 
به شهرستان های کرمانشاه است و کمترین 

آمار مربوط به شهرکرد است.
3عاملافزایشجمعیتNEETها

در ســطح جهان 3 مؤلفه به نام های نحوه 
گذر از تحصیل بــه کار، طرد اجتماعی و 
اقتصاد سیاسی به عنوان اصلی ترین عوامل 
باید  که  می شوند  NEETشدگی حساب 
بــه این 3 مؤلفه در کشــور به طور جدی 

توجه شود.
امــا در آخر باید گفت آینده هر کشــوری 
در دســت جوانان است، اگر بستری فراهم 
شــود که جوانــان مهــارت بیاموزند و در 
زمینــه ی خاصی تخصص پیــدا کنند و از 
همــه مهمتر مرتبط با مهارت خود شــغلی 
پیدا کنند، می توانند در آینده کشــور مؤثر 
باشــند. آینده ایران را جوانان پویا، باانگیزه 
و امیدوار می ســازد که الزمه ی آن بهادادن 

جوانان است.

آسیبشناسیتبلیغاتیانتخابات
مجلسشورایاسالمی

افزایش هزار نفری ظرفیت خوابگاه های 
دانشگاه فنی وحرفه ای

 تا مهر ســال آینده هزار نفر به ظرفیت خوابگاه های دانشجویی این 
دانشگاه اضافه می شود. 

معاون دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای اعالم کرد: با توجه به مشکالت 
مالی که دانشگاه دارد بیش از 12 میلیارد تومان برای بهسازی، بهبود و 
تجهیز خوابگاه های دانشجویی دانشــگاه سرمایه گذاری شده و تا ترم 
مهر آینده شاید 5 خوابگاه جدید به خوابگاه های دانشگاه اضافه شود. 

رضــا مهــدی در گفت وگــو بــا مهــر، ادامــه داد: پیش بینــی مــا 
ــگاه  ــای دانش ــت خوابگاه ه ــه ظرفی ــر ب ــزار نف ــه ه ــت ک ــن اس ای

ــود.  ــه ش ــده اضاف ــر آین ــا مه ــه ای ت فنی و حرف
وی افزود: بیشــترین چالش حوزه دانشجویی تغذیه و خوابگاه است. 
سرانه غذایی هر پرس غذا در هر وعده، در سایر دانشگاه های سراسری 

8 هزارتومان است،
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در مقابل بخشش مالیاتی از کارفرمایان 
بخواهیم شغل ایجاد کنند

 الزم اســت مشــکالت و نیاز های جامعه کارفرمایی و کارگری 
بررسی شود، یعنی برای مثال دولت عنوان کند به ازای دریافت نکردن 
مالیات یا یارانه انرژی کارفرما متقبل به ایجاد شغل و استخدام کارگران 

شود.
 یک فعال صنفی کارگری در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه مشکالت 
حــوزه کار باید در نشســت هایی بــا حضور نماینــدگان کارگران، 
کارفرمایان و دولت بررسی شود، عنوان می کند: اگر قرار است تحولی 
در حوزه اشــتغال ایجاد شود صرف اینکه عنوان شود قرار است فالن 
تعداد شــغل ایجاد کنیم، بــدون این که راهکاری عملی ارائه شــود، 

فایده ای ندارد.
ابوالفضل اشــرف منصوری ادامه می دهد: الزم اســت مشــکالت و 
نیاز های جامعه کارفرمایی و کارگری بررســی شود، یعنی برای مثال 
دولت عنوان کند به ازای دریافت نکردن مالیات یا یارانه انرژی، کارفرما 
متقبل به ایجاد شــغل و استخدام کارگران شود. در مقابل، نمایندگان 
کارگری نیز باید افراد مستعد و آماده به کار را شناسایی و معرفی کنند.

وی با بیان اینکه اگر شورای عالی اشتغال محلی برای طرح این مباحث 
و ارزیابی نیاز های کارگران و کارفرمایان باشــد، مثمرثمر خواهد بود، 
می گوید: در غیر این صورت برگزاری جلســه سودی ندارد. در ایران 
جلسه زیاد برگزار می شــود، اما نتیجه مناسبی حاصل نمی شود. الزم 

است در جلسات مشکالت بررسی و راهکار های عملی ارائه شود.
وی تصریح می کند: برای مثال در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال 
ایجاد 53۷ هزار فرصت شغلی پیش بینی شده است. باید دقیقا عنوان شود 
که این میزان شــغل چگونه و با اجرای چه برنامه هایی ایجاد می شــود. 
همان طور که عنوان شد راهکار های ساده ای برای برخی مشکالت هست. 
بایــد در ازای حمایت هایی که صورت می گیــرد مطالبه گری کرد و از 

کارفرمای حمایت شده انتظار داشت که سرپرستان خانوار را به کار گیرد.
اشرف منصوری می گوید: ما شــاهد این هستیم که کارفرمایان واهمه 
دارند که نیرویی را اســتخدام کنند و به دلیل شرایط اقتصادی مجبور 

به تعدیل آن شوند. 

افزایش ۴ درصدی مصرف گاز در همدان

 مدیرعامل شرکت گاز استان همدان از افزایش 4 درصدی مصرف گاز نسبت به مدت 
مشابه سال پیش خبر داد.

عبــدا... فیاض اظهار کرد: با توجه به افزایش مصرف گاز در همدان، از مشــترکان تقاضا 
می شــود برای استفاده همه هموطنان در فصل سرما از این نعمت طبیعی و خدادادی، در 

مصرف گاز، نهایت صرفه جویی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه مصرف گاز امروز همدان نسبت به 21 و 22 بهمن ماه 5/5 درصد افزایش 
یافته است به فارس گفت: مصرف گاز همدان نسبت به 20 بهمن 8 درصد افزایش داشته 

است.

مدیرعامل شــرکت گاز استان همدان خاطرنشان کرد: مصرف کنونی گاز نسبت به مدت 
مشابه سال پیش افزایش 4 درصدی داشت.

وی با بیان اینکه افت فشــار و قطعی در همدان نداشتیم، گفت: توصیه می شود مشترکان 
کاهش مصرف و بهینه و رعایت دمای 18 تا 21 درجه را داشته باشند.

فیاض اضافه کرد: مناطقی که فعال مورد اســتفاده نیســت، تأسیســات گرمایشــی 
را خاموش کــرده و درجه حرارت را پایین بیاورند تا شــاهد افزایش بیهوده گاز 

نباشیم.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان در هنگام باد دودکش های منازل را کنترل کنند تا حوادثی 

در این زمینه رخ ندهد زیرا در چند روز گذشته مشکالتی را در این مورد شاهد بودیم.

 در شــرایطی کــه آمارهای رســمی از 
افزایــش معامالت و تغییر قیمت مســکن 
حکایت دارد، واســطه های ملکی، رشــد 
محسوس قیمت در مناطق پرتقاضای شهر 
تهران را رد می کنند؛ کارشناســان نیز با رد 
فرضیه جهش قیمت مسکن در سال آینده، 
نهایت افزایش را حدود نرخ تورم پیش بینی 

می کنند.
سال گذشته عمده حجم نقدینگی به سمت 
بازارهای ارز و طال ســرازیر شــد. اما در 
هفته های گذشته شــاهد گردش نقدینگی 
به ســمت مســکن و بورس بوده ایم که با 
مقداری افزایش قیمت در این 2 بخش همراه 
بوده است. گفته می شود نقدینگی ایران در 
تابستان امسال از رقم  2 هزار میلیارد تومان 
عبور کرده و رشد آن حدود 2۷ درصد بوده 
اســت. تورم ساالنه نیز در دی ماه حدود 38 
درصد بوده، البته تورم نقطه به نقطه 26 درصد 
گزارش شده است. رشد سالیانه مسکن به 
40 درصد رسیده که این ارقام نشان می دهد 
با وجود نوسانات ماهانه، تورم نقطه به نقطه 
مسکن 14 درصد باالتر از تورم نقطه به نقطه 

عمومی است. 
به نظر می رسد بازار مسکن که به طور کلی در 
سال 13۹8 با رکود مواجه بوده و معامالت 
در 10 ماهه نخست حدود 43 درصد نسبت 
به زمان مشابه سال پیش کاهش یافته است با 
رکود تورمی دست وپنجه نرم می کند. هرچند 

در 2 ماه گذشته تعداد معامالت بیش از 100 
درصد باال رفته که عمده کارشناسان معتقدند 
تنها دلیل این اتفاق ممکن است تغییر قیمت 
بنزین، معامالت شــب عیــد و خریدهای 
ســرمایه گذاری به قصد حفظ ارزش پول 
باشــد. مطابق برآوردها بیــش از ۷۷ درصد 
معامالت بازار مســکن در همــدان از نوع 

سرمایه گذارانه است.
شرایطدشواربازاراجاره

در چنین شــرایطی رشــد قیمت مســکن 
نمی تواند دلیل منطقی داشته باشد و با توجه 
به این کــه خریدار واقعی در بازار نیســت 
قیمت ها تنها می تواند به طور اسمی افزایش 
پیدا کند. در 2 سال گذشته تورم مسکن در 
همدان حدود 200 درصد بوده، در حالی که 
تورم عمومی در این مدت حدود ۷0 درصد 
بوده اســت. بنابراین مســکن 130 درصد 
حباب دارد. ایــن روند به پرتاب متقاضیان 

واقعی از مرکز استان منجر می شود. 
با افزایش قیمت مسکن در همدان، اجاره بها 
نیز رشد داشته و به طور میانگین در همدان 
2۹ درصد و در مناطق پرتقاضا به 50 تا ۷0 
درصد رشد سالیانه رسیده که از سبقت 30 
درصدی رشــد اجاره بها در مناطق پرتقاضا 
نسبت به رشد قیمت مسکن حکایت دارد. 
خروجــی این وضعیت بــه افزایش تعداد 
خانه های خالی در همدان منجر می شــود. 
اجرای مالیات بر عایدی ســرمایه که پس از 

حدود 5 سال از مطرح شدن آن هنوز معطل 
مانده و در انتظار الیحه دول است، از سوی 
عمده کارشناسان نسخه ای برای تعادل بخشی 
به قیمت ها در بازار مسکن عنوان می شود اما 
فرهاد دژپســند، وزیر اقتصاد گفته که بعید 

است این الیحه به امسال برسد.
آمار غیررسمي از رشد حدود 25 درصدی 
قیمت مســکن در همدان در 2 ماه گذشته 
حکایت دارد. فعاالن بازار مسکن معتقدند 
با توجه به این که منطقه یک همدان شرایط 
خاص خود را دارد و با توجه به قیمت های 
باال این منطقه جزو مناطق پرتقاضا محسوب 
نمی شود، رشد قیمت آن تأثیر آن چنانی در 

دیگر مناطق نخواهد داشت. 
سؤال اغلب افراد این است که بازار مسکن 
در سال  آینده به چه سمت وسویی می رود، 
سال گذشته پیش بینی عمده کارشناسان این 
بود که رشــد قیمت مسکن در سال 13۹8 
معــادل نرخ تورم عمومــی خواهد بود که 
با مقداری اغماض، درســت از آب درآمد. 
امســال نیز باکمی تفاوت دیــدگاه، غالب 
کارشناســان در پیش بینی قیمت مسکن در 
سال 13۹۹معتقدند این بازار ظرفیت جهش 
قیمت ندارد و نهایت رشــد آن معادل نرخ 

تورم خواهد بود.
ظرفیت مسکن کارشناس: یک

رشدقیمتندارد
ســلمان خادم الملــه، کارشــناس اقتصاد 

مســکن می گویــد: مدت هاســت قیمت 
مســکن از تعادل عرضــه و تقاضا خارج 
شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی 
به شدت سرکوب شــده و بسیار کم شده 
است. قیمت مســکن در تهران به حدود 
14 میلیون  تومان در هر متر  مربع  رسیده 
و اگر متوســط درآمد خانوارهای متوسط 
را  4 تا 5 میلیون تومان در ماه فرض کنیم 
ده ها سال طول می کشــد تا یک خانواده 
بتوانــد خانــه میان متــراژ در یک جای 
متوســط شــهر خریدار کند. وجوهی که 
هم اکنون به بخش مســکن می آید ناشی از 
سرمایه گذاری است. چون با این وضعیت 
بدترین کار نگه داشــتن پول نقد اســت. 
ممکن اســت پس از افت بازار ســرمایه، 
 بخشــی از منابع به بازار مســکن حرکت 
کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد 
قیمت نخواهد بود. معتقدم نهایت افزایش 
قیمت مسکن برای سال 13۹۹ معادل نرخ 

تورم عمومی است.
یکی از مشاوران امالک فعال در همدان نیز 

گفت: بیشتر مالک هایی که خانه های خود را 
برای فروش به ما می سپارند در 2 ماه گذشته 
قیمت را تغییر نداده انــد اما به نظرم درصد 
افزایــش قیمت به انــدازه 10 درصد نبوده 
است. ما هر روز با مالکان تماس می گیریم 
و به نــدرت پیش می آید که مالک قیمت را 

افزایش دهد. 
یک مشاور امالک فعال دیگر هم گفت: مسکن 
40 درصد باال رفته اما دســتمزدها 15 درصد 
افزایش پیدا کرده اســت. این یعنی متقاضیان 
واقعی 25 درصد از قیمت عقب هســتند و 
سال آینده هم این فاصله بیشتر می شود. بنابراین 
می توان پیش بینی کرد معامالت از نوع مصرفی 
در ســال 13۹۹ کاهش خواهد یافت و بازار 
هم چنان در اختیار سرمایه گذاران باقی می ماند.
بازار به کارشناس:عدهای یک

مسکنجومیدهند
کارشــناس  پروین پور،  افشــین  هم چنین 
اقتصاد مســکن اظهار کرد: به نظــرم  بازار 
مسکن وارد رونق نشــده است. آماری که 
از افزایش معامالت در 2 ماه گذشــته ارائه 

می شــود هیجان کاذبی اســت که از طرف 
عده ای به بازار مســکن القا می شــود. یک 
عده به  شــکل هماهنگ، جــوی را مطابق 
توان خود ایجاد می کننــد و حتی خرید و 
فروش هایی بین خودشــان انجام می دهند 
تا نشــان دهند معامالت رونق گرفته است. 
خرید و فروش ها از نوع سوداگرانه است و 
سال های متمادی این وضعیت وجود داشته 

و ادامه دارد.
مهــدی غالمی، یکی دیگر از کارشناســان 
اقتصاد مســکن نیز گفت: با وجود این که 
در 2 ماه گذشــته با افزایش تعداد معامالت 
مســکن مواجه  بودیم  اما اگر شاخص 10 
ماهه را بررسی کنیم افت چشمگیر در تعداد 
معامالت را می بینیم. این افزایش معامالت 
و افزایش قیمت که در 2 ماه گذشــته اتفاق 
افتاده ناشــی از رشد  قیمت در مناطق باالي 
شهر همدان است ولی من فکر می کنم اگر 
اتفاق خاصی در ســطح کالن اقتصاد نیفتد 
افزایش شدید قیمت مسکن در ماه های آینده 

بعید است.

قیمتمسکنسال99
ازکنترلدرمیآید

آشنائی با کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
سیدمجیدموسوی

متولد:13۵۴
محلتولد:همدان

سوابقتحصیلی:
1- طلبه سطح 3 حوزه علمیه قم 

2- کارشناسی ارشد علوم قرآن و 
حدیث از دانشگاه

و فرهنگی فعالیتهای سوابق
اجتماعی:

1- جزو نفــرات برتر فعالیت های 
قرآنی از سال ۶2 تا ۶۶ 

شرکت در مسابقات کشوری قرآن 
کریم در سال  های ۶3 و۶۵

مربی جلســات قــرآن کریم در 
سال های ۶۸ تا ۷2 

پایگاه هــای  در  عضویــت   -2
مقاومت شــهید نوروزی و شهید 
غمخوار حسینی و گردان عاشورا 

3- اجرای نخســتین گروه تبلیغی 
استان همدان در سال ۷۵ 

۴- مؤســس کانون پیروان والیت 
در سال۷۵

۵- عضو فعال گردان بسیج در قم 
از سال ۷۴ تا ۸3 

۶- سخنران هیأت مذهبی از سال 
۸3

۷- مربی جلسات گفتمان دینی در 
مدارس از سال ۸۶ تا ۹۰

۸- عضو شــورای راهبردی جبهه 
فرهنگی مردمی انقالب اســالمی 

استان 
۹- عضــو کارگــروه تخصصی 

فرهنگی بسیج استان

سوابقاجرایی:
1- کارشــناس امور مبلغان اداره 
کل تبلیغات اسالمی استان همدان 

از سال ۸۴ تا ۹2
علمی  دانشــگاه  در  تدریس   -2
کاربردی بهزیستی همدان از سال 

۸۹ تا ۹2
شورای  دوره  چهارمین  عضو   -3

اسالمی شهر همدان 
فرهنگــی،  کمیســیون  عضــو 
اجتماعی، کمیسیون فنی و عمرانی 
، کمیسیون معماری و شهرسازی، 
کمیســیون بودجه و برنامه ریزی، 
کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری 

از سال ۹2 تا ۹۶

در پایان ضمن تقدیر وتشــکر از همه مردم انقالبی و شــهیدپرور شهرستان های همدان، فامنین و قهاوند و 
جورقان و مریانج و همه مردم عزیز روستاهای تابعه، نکاتی را به عرض می رسانم.

اینجانب متولد و ساکن یکی از محالت محروم همدان هستم، محله ای که طعم انواع محرومیت ها را چشیده 
و هم اکنون نیز می چشد. 

محله ای که در کنار ترمینال روســتایی حدود ۵۰ ســال قدمت دارد و تا ســال ۸۶ منازل آن از آب شرب 
بهداشتی محروم بودند. 

 محله ای که در سال ۹1 شبکه فاضالب شهری آن ایجاد شد.
محله ای که تا ســال ۸۹ در طرح فضای سبز قرار داشــت و هیچ گونه مجوز رسمی برای خریدوفروش و 

ساخت وساز نداشت !
محله ای که هم اکنون در کنارش ســکوی تخلیه زباله شــهر همدان قرار دارد و معضل بزرگتری همچون 

پارکینگ اتوبوس های درون شهری با آالیندگی بسیار باال مردم نجیب آن را آزار می دهد !
متأســفانه با وجود پرونده ای قطور در محیط زیست همدان، این سازمان نظارتی، در این باره سکوت کرده 

است. 
به واقع می توان 2۰ متری شهید مفتح )قانطور( را محروم ترین نقطه همدان نامید و با این شرایط ۴۴ سال است 

که با این مردم رنج دیده با افتخار زندگی می کنم و از نزدیک با درد آن ها آشنا هستم.
در مدت ۴ سال حضور در شورای اسالمی شهر همدان، وفادار به رأی مردم و سوگندی که یاد کردم لحظه ای 

به فکر سوءاستفاده از موقعیت خود و اسراف بیت المال نبودم.
آشنایان و بستگان خود را وارد شورا و شهرداری نکرده و برای احدی از بستگان ایجاد رانت نکردم. 

تحصیل و تدریس را کنار گذاشــته و تنها مسأله ای که برایم اهمیت داشت خدمت صادقانه به مردم عزیز 
شهرم بود.

هرگز به دنبال ثروت اندوزی نبوده و به ساده زیستی که دستور اسالم عزیز است انس گرفته ام.
رفاه و آسایش را وقتی می پسندم که همگان در آن سهیم باشند.

آرزوی قلبی ما عزت و ســربلندی اسالم و انقالب و خدمت خالصانه به مردم عزیز است،زیرا فرمایش امام 
راحل)ره( فصل الخطاب ماست که فرمودند: گمان نمی کنم هیچ عبادتی باالتر از خدمت به محرومان باشد. 
 امید آنکه در گام دوم انقالب، با حضور گسترده مردم فهیم در انتخابات و باالبردن مشارکت، شاهد تشکیل 

مجلسی انقالبی، خدمتگزار و پاک در دوره یازدهم باشیم.
به امید ظهور دولت حق 

والسالم علیکم و رحمت ا... و برکاته

بررسی نیازهای ضروری شهر، به ویژه مناطق کمتر توسعه 
یافته ســبب شــد تا چندین طرح مهم را به طور ویژه به 

تصویب رسانده و یا پیگیری نمایم. 
هرچند براثر برخی اشــکاالت در مدیریت شهری، این 
طرح ها هنوز به سرانجام نرســیده است اما با طرح آنها 
در این نوشتار، سعی در ایجاد مطالبه عمومی از مدیریت 

شهری است.
)مطالعه این قســمت برای مدیران محترم شهری توصیه 

می شود(
از مهمترین طرح های اینجانب می توان به نمونه های زیر 

اشاره کرد :
1- طرح ساخت شهرک پزشکان در همدان 

)مصوب سال ۹3(
این طرح می تواند در کنار ســاماندهی مطب پزشکان و 
تخلیه رینگ مرکزی شــهر و افزایش رفاه و رضایتمندی 
عموم مردم، همدان را به عنوان قطب پزشکی غرب کشور 
معرفی کرده و توریسم سالمت را در همدان افزایش دهد.

2- طرح ساخت مســیر دسترسی بلوار ملت به خضر و 
شهرک شهید مدنی )مصوب سال ۹2( که می تواند موجب 

شکوفایی قسمت شرقی کوی خضر و کوتاه شدن مسیر 
شهرک مدنی به مرکز شهر همدان شود.

3- پیگیــری اجرای پارک فضای ســبز ۵/12 هکتاری 
)مصوب سال ۸۹ کمیسیون ماده ۵( در منطقه پل هوایی 

قدیم )بین بلوار ملت و بلوار یدیع الزمان(
زیباســازی  و  بــر ســاماندهی  این طــرح عالوه 
ورودی های شهر می تواند در رفاه مسافران و ساکنان 
محالت خضر و مجیدآباد و گلچهره و فرخ سرشــت 

باشد. مؤثر  و... 
۴- طرح ســایت ویژه خدمات خودرو و ســاماندهی 
خیابان های منتهی به بافت تاریخی هکمتانه که می تواند 
در ساماندهی ورودی های شــهر و زیباسازی این مکان 

تاریخی نقش مهمی ایفا کند.
۵ - طرح ســایت ویژه دوچرخه ســواری بانوان و 
افزایش پارک تفریحی ویــژه بانوان در مناطق کمتر 
توســعه یافته برای توســعه ورزش و تفریح ســالم 

شهر محترم  بانوان 
۶ - ارائه و تصویب طرح جمع آوری آب های ســطحی 
جاده مزدقینه )مصوب سال ۹۴( که به رفع معضل چندین 

ساله آب گرفتگی آن منطقه شد. 
۷ - طرح ایجاد ســایت اداری شهرداری، شورای شهر و 
ســایر ادارات در مناطق کمتر توسعه یافته برای سهولت 
در دسترســی به خدمات مدیریت شهری و جلوگیری از 
ساخت ادارات و دستگاه های دولتی در مناطق توسعه یافته 

همدان 
۸ - طرح ایجاد کمپ های اقامتی مســافران محترم برای 
آســایش، رضایتمندی و افزایش زمان سفر و ماندگاری 
مسافر در همدان و ساماندهی سوئیت های اجاره ای، ویژه 

مسافران محترم
۹ - تصویب طرح پیگیری موضوعات مرتبط با وظایف 
کمیسیون فنی، عمرانی و شهرسازی )مصوب۹3/1۰/1( 
که در قالب 2۵ طرح اساسی بین اعضای محترم کمیسیون 

برای پیگیری مستمر و هدفمند به انجام رسید.
1۰ - پیگیری طرح شهر قرآنی و مسجدمحوری و تمرکز 
بیشتر مدیریت شــهری و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
برمحوریت مســاجد و مشارکت بیشــتر مردم در رشد 
فرهنگ اســالمی و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 

در محالت همدان

الف:اهدافکالن
1- حفظ و حراست از استقالل و تمامیت ارضی کشور و 

انقالب اسالمی قانون اساسی 
2- حمایت از جایگاه رفیــع والیت فقیه به عنوان محور 

اساسی انقالب اسالمی 
3- اجرای صحیح سیاست های کلی نظام )ابالغی از سوی 

مقام معظم رهبری( 
۴ - پاسداری از جایگاه مجلس شورای اسالمی به عنوان 
مهمترین نهاد قانون گذاری کشــور و ایستادگی در مقابل 

استعمار و استکبار خارجی و جریان غربزده داخلی 
۵- حمایــت از جبهه مقاومت و اتحاد جهان اســالم و 

پاسداشت منزلت ایثار و شهادت
۶- حفظ کرامت و جایگاه مردم عزیز ایران اســالمی و 
اتحاد اقوام مختلف و اســتفاده از همه ظرفیت ها و  توان 
داخلی به ویژه منابع انســانی و بهره مندی از جوانان نخبه 

انقالبی برای رشد و شکوفایی همه جانبه کشور 
 ۷- مبارزه با فقرو فســاد و تبعیــض با نظارت صحیح 
مجلس و با حمایت از دســتگاه قضایی کشور در ریشه 
کنی فســاد در ادارات و دســتگاه های دولتی ومجلس 

وحقوق های نجومی

ب:اهدافویژه
1- پیگیری قوانین مرتبــط با آزادی های مدنی و تقویت 

فعالیت احزاب و رسانه ها در چارچوب قانون اساسی 
2- پیگیری اصل ۴۴ قانون اساســی براســاس کاهش 
تصدی گری دولت و تقویت بخش خصوصی و تعاونی ها 

در فعالیت های اقتصادی کشور 
3- حمایت از ظرفیت ها و اســتعدادهای خالق جوانان 

کشــور در همه عرصه های علمــی و افزایش اعتبارات 
پژوهش هــا در عرصه علم و فنــاوری به ویژه هوافضا، 

هسته ای و نانو
۴ - جلوگیری از خام فروشی موادمعدنی، نفت وحمایت 
از ساخت پاالیشگاه ها و صنایع تبدیلی در مناطق محروم 

برای افزایش بهره وری، تولید و اشتغال 
۵- پیگیری قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب مجلس 

شورای اسالمی در تاریخ ۸۴/1۰/۷
۶- حمایت از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق کاال 

۷- توجــه به عدالــت در بخش اعتبارات اســتان ها و 
یکسان ســازی حقوق های دولتی در همه دســتگاه ها و 
برخورداری اقشــار محروم و کارگران عزیز از تسهیالت 
قرض الحســنه و طرح ارفاق سنوات خدمت به همسران 

معظم شهدا 

ج:اهدافکوتاهمدت
1- توجــه ویژه به همدان درباره اعتبارات بخش صنعت 
و جذب ســرمایه گذار برای ایجاد اشتغال جوانان و رفع 

بیکاری 
2- توجه ویژه به بخش گردشــگری در همدان و توسعه 

زیرساخت های صنعت توریسم 
3- لــزوم پیگیری مشــکالت صنفی کارگــران عزیز، 
فرهنگیان محترم، پرســتاران سخت کوش و ... همدان و 

رفع دغدغه های معیشتی، بیمه و تسهیالت بانکی 
۴- پیگیری ساخت شــهرک پزشکان با هدف رفاه مردم 
شریف همدان و توسعه توریسم سالمت به منظور معرفی 

همدان به عنوان قطب پزشکی غرب کشور 
۵- پیگیری افزایش اعتبارات برای بهســازی و نوسازی 
روســتاهای همدان و مناطق کمتر توسعه یافته و بافت 

فرسوده و ایجاد شــهرک های مسکونی جدید به منظور 
حمایت از اقشار کم درآمد

۶- توجه ویژه به صنعت کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی 
محصوالت زراعی و باغات 

۷ - افزایش سرانه فضای ســبز وپارک های تفریحی در 
مناطق محروم همدان و شــهرهای فامنیــن و قهاوند و 

جورقان 
۸- باال بردن ظرفیت علمی و افزایش اعتبارات دانشگاه های 

همدان 
۹- ضرورت توجه به توســعه بخش حمل ونقل عمومی 
و جذب اعتبارات الزم برای اســتفاده از ناوگان جدید 
اتوبوس های درون شهری و تعویض اتوبوس های فرسوده 
1۰- توجه ویژه به جاده ها و راه های مواصالتی همدان و 
ایجاد کمربندی و رینگ شرقی، غربی همدان برای کاهش 

تردد خودروهای سنگین در شهر همدان 
11- توجــه ویژه به بخش ســرمایه گذاری در شــهر و 
روســتاهای قهاوند به منظور کاهش محرومیت و افزایش 

اشتغال و رونق کسب و کار 
12- لزوم حمایت از صنعت پوشاک و تولیدات داخلی و 

معرفی همدان به عنوان صادرکننده پوشاک 
13 - تالش درباره تبدیل همــدان به مرکز فناوری های 
جدید و نانو و تبدیل همدان به مرکز نخبگان و برگزاری 

المپیادهای علمی 
1۴- ارتقاء سطح علمی، ادبی و شناخت حقیقی محافل 
شعر و ادب با توجه به قدمت فرهنگ و ادب در پایتخت 

تمدن و فرهنگ ایران زمین 
1۵ - توجــه ویژه به ورزش هــای حرفه ای وهمگانی و 
افزایش اماکن ورزشــی به ویژه مناطق کــم برخوردار 

روستاها

*اهدافوبرنامهها

طرحهاوعملکرددرشورایاسالمیشهرهمدان:
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کاپیتان تیم ملی در کمیته انضباطی
 کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال کاپیتان تیم ملی را به این کمیته 

فرا خواند.
با توجه به گزارش ارســالی مبنی بر تخلف صورت گرفته از ســوی 
مسعود شــجاعی، بازیکن تیم تراکتور تبریز به دلیل بدرفتاری نسبت 
به کمک داور مسابقه در دیدار روز 18 بهمن ماه به میزبانی تیم گل گهر 
ســیرجان از ســری رقابت های لیگ برتر در هفته نوزدهم، وی برای 
رسیدگی به تخلفات صورت گرفته باید در روز 28 بهمن ماه به کمیته 

انضباطی تشکیل فدراسیون فوتبال برود.

برانکو کارش را با تیم ملی عمان آغاز می کند

 سرمربی اسبق پرسپولیس از فردا کارش را با تیم ملی عمان به طور 
رسمی آغاز می کند.

برانکو ایوانکوویچ که چندی پیش به طور رســمی به عنوان سرمربی 
تیم ملی عمان انتخاب شد، کارش را با تیم ملی این کشور از فردا آغاز 

خواهد کرد.
وی 2 مینــی کمپ را در روزهای آینــده برای تیم ملی عمان در نظر 

گرفته است تا بازیکنان دعوت شده را بررسی کند.
تیم ملی عمان هم اکنون با 12 امتیاز پس از قطر در رده دوم گروه پنجم 
رقابت های انتخابی مقدماتی جام جهانی قرار دارد. شاگردان برانکو در 
این گروه با تیم های قطر، هند و افغانستان و بنگالدش هم گروه است.

»اسماعیلی« مقابل االهلی مهاجم می شود

 فرشــید اسماعیلی با رســیدن به بهبودی کامل در بازی با االهلی 
عربستان در ترکیب ثابت استقالل به میدان خواهد رفت.

فرشــید اسماعیلی در آخرین تمرین استقالل پیش از بازی با الکویت 
در دور نخست پلی آف لیگ قهرمانان 2020 آسیا دچار آسیب دیدگی 

شد و برای چند هفته  تمرینات و مسابقات استقالل را از دست داد.
اســماعیلی برای دیدار بعدی آبی ها مقابل االهلی عربســتان در لیگ 
قهرمانان که دو شــنبه هفته جاری در کویت برگزار می شــود، همراه 
کاروان اســتقالل به این کشور سفر خواهد کرد و با توجه به اینکه از 
لحاظ بدنی به شــرایط ایده آل رسیده است به احتمال زیاد در ترکیب 

استقالل به میدان خواهد رفت.
این احتمال وجود دارد که در غیاب شــیخ دیاباته و مهدی قائدی که 

مصدوم هستند اسماعیلی در خط حمله آبی پوشان قرار می گیرد.

کاسیاس نامزد 
ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا می شود

 گلر افســانه ای باشــگاه رئال 
مادرید و تیم ملی اسپانیا قصد دارد 
برای انتخابات ریاست فدراسیون 

فوتبال اسپانیا نامزد شود.
هنوز  اگرچــه  کاســیاس«  »ایکر 
آویزان  را  خــود  دســتکش های 
نکرده اســت و در باشگاه پورتو 
پرتغــال عضویــت دارد اما پس 
از حمله قلبی که در ماه مه ســال 
201۹ به وی دست داد، برای این 

تیم به میدان نرفته است.
براســاس گزارش شــبکه تلویزیونی ای اس پی ان، ســتاره 38 ساله 
اسپانیایی به تازگی با مقامات شواری ملی ورزش اسپانیا مالقات کرده 
و به آنها گفته اســت که قصد دارد برای انتخابات ریاست فدراسیون 
فوتبال اسپانیا نامزد شود. این انتخابات پاییز سال جاری میالدی برگزار 

می شود.
اسطوره اسبق قفس توری کهکشانی ها در سال 2010 به همراه الروخا 

جام جهانی را باالی سر برد.

پاری سن ژرمن در نیمه نهایی جام حذفی 

 تیم فوتبال پاری ســن ژرمن راهی مرحلــه نیمه نهایی جام حذفی 
فرانسه شد.

تیم فوتبال پاری سن ژرمن در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام 
حذفی فوتبال فرانســه با برتری پر گل 6 بــر یک مقابل میزبان خود 

دیژون راهی مرحله نیمه نهایی شد.

کار اینتر برای صعود به فینال سخت شد

 تیم فوتبال اینتر در خانه از ناپولی شکست خورد.
در نخســتین دیدار از دور رفت مرحلــه نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا 
تیــم فوتبال اینتــر در خانه از ناپولی میزبانی کــرد و در پایان با یک 
گل شکست خورد. اینتر با این شکست راهش برای رسیدن به فینال 

ناهموار و سخت شد.
فابین رویز در دقیقه 5۷ تنها گل این دیدار را برای شــاگردان گتوسو 

به ثمر رساند.

مسابقات دوستانه وودبال در همدان
مســابقات   
دوســتانه وودبال به 
مناسبت گرامیداشت 
دهــه مبــارک فجر 

برگزار شد.
دوســتانه  مســابقه 
وودبال در 2 بخش 
بانوان به  مــردان و 

مناسبت بزرگداشت دهه مبارک فجر برگزار شد.
این مســابقه با شرکت تعدادی از عالقه مندان و بازیکنان رشته وودبال 
در رده سنی آزاد و به صورت انفرادی برگزار شد که در رقابتی نزدیک 
و به روش مجموع ضربات در یک دور با یکدیگر به رقابت پرداختند 

و در پایان در بخش بانوان
فاطمه رســولی ثمر، فاطمه کبیری و باران مشهوری عناوین نخست تا 

سوم را به خود اختصاص دادند.
در بخش آقایان نیز محمدعلی دائمی، حسین قهرمانی و محمد بهبهانی 

موفق شدند عناوین نخست تا سوم را کسب کنند.

مالیر قهرمان مسابقات موی تای استانی 

 نخســتین دوره مسابقات موی تای هیأت انجمن های ورزشی 
اســتان با عنوان جام سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی در مالیر 

شد. برگزار 
مســابقات اســتانی موی تای در بخش نونهاالن، نوجوانان، جوانان و 
بزرگساالن با عنوان جام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مالیر با 

حضور ۹3 فایتر در قالب ۷ تیم از استان برگزار شد.
در پایان این رقابت ها تیم مالیر قهرمان شد و تیم های رزن و تویسرکان 
مقام دوم و سوم تیمی را کسب کردند و فایترهایی که موفق به کسب 
مقام شــدند حکم و مدال خود را از عیوقیان رئیس هیأت انجمن های 

ورزشی استان همدان دریافت کردند.

مسابقات استانی پارکور در همدان
 مسابقات استانی پارکور به مناسبت دهه مبارک فجر در همدان برگزار شد.

مســابقات استانی پارکور به مناســبت دهه مبارک فجر در 2 رشته ســرعت و فریرانینگ )حرفه ای و نیمه حرفه ای( با حضور 
شهرســتان های اسدآباد، تویســرکان، مالیر، بهار، اللجین، رزن و همدان در سالن ورزشی شهید محمدلو )شهرک بهشتی( در 

همدان برگزار شد.
در پایان به نفرات برتر حکم و جایزه اهدا شد که نفرات به شرح ذیل است:

در رشته سرعت: علی رحیمی زاده
در رشــته فریرانینگ: در بخش حرفه ای، کوروش عدالتی به مقام نخســت رسید، ســانیار نظرپور دوم شد و رضا نوروزی و 
محمدحســین غالمی به طور مشترک سوم شدند. در بخش نیمه حرفه ای نیز، مانی کوهگر قهرمان شد، امیرحسین رحمانی نژاد 

دوم شد و کاوه کرمی و نیما رضایی هنرمند نیز به مقام سوم مشترک نائل آمدند.

مسابقات فوتسال در بهار
 دومین هفته از مسابقات فوتسال جام سردار سلیمانی در شهرستان بهار دنبال شد. این رقابت ها در 2 گروه دنبال می شود در این هفته مسابقات 

در سالن مهرورزان بهار انجام شد و این نتایج به دست آمد.
پایگاه مقاومت 3 یاسر، 3 بر یک فروشگاه نود را شکست داد. پایگاه 4 مالک مقابل ستاد نماز جمعه تن به شکست 4 بر 5 داد، دانشگاه آزاد بهار 
۷ بر 3 شهید نبی زاده حسام آباد را مغلوب ساخت، شهرداری مهاجران 4 بر 3 از سد آموزش وپرورش بهار عبور کرد، کانون ایمان 4 بر 2 شهید 
مفتح آبرومند را شکست داد. صنایع غذایی همدست 2 بر یک اتحاد بهار را مغلوب کرد در ادامه این رقابت ها امروز دانشگاه آزاد بهار با اتحاد 
بهار دیدار می کند و ســتاد نماز جمعه با کانون ایمان بازی خواهد کرد. شهرداری مهاجران مقابل شهید نبی زاده حسام آباد قرار خواهد گرفت و 

فروشگاه ۹0 به دیدار پایگاه مقاومت 4 مالک می رود.
با گذشــت 2 هفته از این رقابت ها در گروه نخســت تیم های کانون ایمان و ســتاد نماز جمعه بهار با 6 امتیاز پیشتاز هستند و در گروه دوم نیز 

صنایع غذایی همدست با 6 امتیاز صدرنشین است و شهرداری مهاجران با 4 امتیاز در جای دوم قرار دارد.

 شــهردار همــدان بــا اشــاره بــه حمایــت 
فوتبــال  تیــم  بازیکنــان  و  فنــی  کادر  از 
ــرد:  ــدواری ک ــراز امی ــدان اب ــهرداری هم ش
ــب در  ــج مناس ــب نتای ــا کس ــم ب ــن تی ای
مدعیــان  کــورس  بــه  آینــده  هفته هــای 

ــردد.  ــود بازگ صع
ــاره  ــا اش ــو ب ــی در گفت وگ ــاس صوف عب
بــه شــرایط تیــم فوتبــال شــهرداری همــدان 
اظهــار کــرد: امســال تیــم فوتبــال شــهرداری 
همــدان نتایــج نســبتا مطلوبــی کســب کــرده 

اســت. 
از ابتــدای فصــل تمــام شــرایط و امکانــات 
در حــد تــوان بــرای موفقیــت تیــم فوتبــال 

شــهرداری همــدان فراهــم شــده اســت. 
تیــم  نتایــج  از  رضایــت  ابــراز  بــا  وی 
فوتبــال شــهرداری در نیم فصــل نخســت 
ــا  لیــگ دســته دوم فوتبــال کشــور گفــت: ب
ــت  ــل نخس ــده در نیم فص ــا ش ــرایط مهی ش
ــازات  ــال کشــور امتی ــته دوم فوتب ــگ دس لی
مناســبی کســب شــد و توانســتیم در جمــع 
بگیریــم.  قــرار  »الــف«  گــروه  مدعیــان 
نتایــج  فوتبــال و هــواداران  کارشناســان 
ــت  ــدان را مثب ــهرداری هم ــال ش ــم فوتب تی
ارزیابــی کردنــد و انتظــارات بــرآورده شــد. 
ــل  ــرایط نیم فص ــه ش ــاره ب ــا اش ــی ب صوف
دوم خاطرنشــان کــرد: شــرایط در نیم فصــل 
کســب  و  بــوده  متفــاوت  بســیار  دوم 

امتیــازات دشــوارتر اســت امــا بــا آغــاز نیــم 
ــا  فصــل دوم هــم تیــم فوتبــال شــهرداری ب
ــل را  ــن فص ــپین قزوی ــر کاس ــروزی براب پی

ــرد.  ــاز ک آغ
وی گفــت: وجــود بازیکنــان جــوان بومــی و 
باانگیــزه در تیــم فوتبــال شــهرداری همــدان 
ــم  ــم رق ــن تی ــرای ای ــی را ب ــای خوب هفته ه
شــهرداری  فوتبــال  تیــم  و  زد  خواهــد 

همــدان دوبــاره در کــورس مدعیــان صعــود 
ــرار خواهــد گرفــت.  ق

ــت  ــه حمای ــاره ب ــا اش ــدان ب ــهردار هم ش
قاطعانــه از تیــم فوتبــال شــهرداری همــدان 
بیــان کــرد: بــا تمــام تــوان و قاطعانــه از تیــم 
ــم کــرد  ــال شــهرداری حمایــت خواهی فوتب
ــار  ــا انتظ ــتیم ام ــم هس ــن تی ــار ای و در کن
داریــم در ایــن شــرایط بازیکنــان و کادر 

ــم  ــت تی ــرای موفقی ــالش خــود را ب ــی ت فن
ــد.  ــش دهن افزای

موفقیــت  کــرد:  خاطرنشــان  صوفــی 
پــاس و شــهرداری 2  فوتبــال  تیم هــای 
نماینــده همــدان در لیــگ دســته دوم فوتبــال 
ــتان  ــال اس ــربلندی فوتب ــب س ــور موج کش
خواهــد بــود و بایــد مقابــل حاشــیه ســازان 

ــتیم. ــم بایس ــم محک ــن 2 تی ای

اعتمادیه
فاتحفوتسالتاکسیرانی

 تیم وتســال اعتمادیه یک فاتح مســابقات 
فوتسال جام تاکسیرانی شد.

دهمیــن دوره مســابقات فوتســال خطــوط 
تاکسیرانی شهرســتان همدان تحت نام سردار 
سلیمانی با شــرکت 12 تیم از خطوط مختلف 
تاکسیرانی در 2 گروه در سالن اسکیت شهرک 

بهشتی برگزار شد.
در این رقابت ها و پس از مســابقات مقدماتی 
6 تیــم برتر بــه مرحله دوم صعــود کردند که 

رقابت های خود را در 2 گروه دنبال کردند.
مسئول ورزش سازمان تاکســیرانی همدان در 
این باره گفت: در راســتای برنامه های ورزشی 
و فرهنگی برای رانندگان زحمت کش تاکســی 
امســال نیز همچون ادوار گذشــته مســابقات 
فوتسال خطوط تاکسیرانی را با شرکت 12 تیم 

از خطوط مختلف برگزار کردیم.
احمد ســلطانی افزود: تالش تاکســی رانان و 
حمایت ســازمان و شورای شــهر و شهرداری 
موجب شــد تا این رقابت ها بــا کیفیت باالیی 
برگزار شود و نسبت به ادوار گذشته از کیفیت 

باالیی برخوردار بود.
وی ادامه داد: پس از مســابقات مقدماتی 4 تیم 
خطوط اعتمادیه یک و 2، کارکنان ســازمان و 
خط جهاد شریعتی با غلبه بر حریفان به مرحله 

نیمه نهایی صعود کردند.
ســلطانی اضافه کرد: در مرحله نیمه نهایی تیم 
جهاد شریعتی 4 بر 2 تیم سازمان را شکست داد 
و راهی فینال شد. 2 تیم خط اعتمادیه نیز مقابل 
هــم قرار گرفتند که در یک بــازی جذاب تیم 

اعتمادیه الف به پیروزی رسید و راهی فینال شد.
در شب پایانی این رقابت ها که با حضور عباس 
صوفی شهردار، علی فتحی عضو شورای شهر 
وکمیســیون خدمات شــهری و میالد کریمی 
رئیس ســازمان تاکســیرانی برگزار شد که در 
دیدار پایانی تیم اعتمادیه الف موفق شــد 2 بر 
یک تیم جهاد شــریعتی را شکست دهد و مقام 
قهرمانی دهمین دوره این مســابقات را کسب 
کند. در این دیدار گل های تیم اعتمادیه الف را 
علی پورجهان و امیر وزینی به ثمر رســاندند و 
تنها گل تیم جهاد شــریعتی را نیز مهرداد گمار 

به ثمر رساند.
 در دیدار رده بندی نیز تیم ســازمان تاکسیرانی 
مقابــل اعتمادیــه 2 پس از تســاوی در وقت 
معمولی و اضافه در ضربات پنالتی 3 بر 2 پیروز 

شد و مقام سوم را کسب کرد.
احمد سلطانی تصریح کرد: این رقابت ها را در 
پاسداشــت شهید بزرگوار قاسم سلیمانی به نام 

سپهبد سلیمانی مزین کردیم.
وی افــزود: در پایان ایــن رقابت ها کاپ های 
قهرمانی توســط میهمانان به تیم های برنده اهدا 

شد.
اسامی تیم اعتمادیه الف 

جالل بهرامی، فرهاد طراوتی، امیر وزینی، علی 
پورجهان، حامد بخشایی، مجتبی مرادی، عیسی 
جابری یگانه، عباس پاشــایی، هادی هدایتی و 

مجتبی رمضانی 
مربی: حسن خدادادیان 

سرپرست: حمید جهانیان 

مسابقه دوستانه مینی گلف
 به مناسبت بزرگداشت دهه مبارک فجر مسابقه دوستانه مینی گلف برگزار شد.

مســابقه دوستانه مینی گلف در بخش آقایان به مناسبت بزرگداشت دهه مبارک فجر برگزار شد. 
این مسابقه در سایت تخصصی مینی گلف همدان واقع در مجموعه ورزشی سردار شهید علیرضا 

شمسی پور به صورت انفرادی و در رده سنی آزاد برگزار شد.
در پایان این رقابت حســاس و نزدیک علیرضا شــیرکوهی، محمد رحمتی و محمدعلی دائمی 

توانستند به ترتیب عناوین نخست تا سوم را کسب کنند.

موفقیت اساتید همدانی در آزمون دان ۵ و ۶
 در آزمون دان 5 و دان 6 کشــوری که در استان خوزستان برگزارشد 
3 تن از اســاتید همدانی توانســتند این آزمون را با موفقیت پشــت سر 
بگذارنــد. آزمون دان 5 و 6 از مهمتریــن آزمون های ارتقا کمربند در کل 

کشور است که این آزمون در شهر اهواز استان خوزستان، برگزار شد.
مرتضی عســگری توانســت در این آزمون دان 6 را کســب کند و وحید 

ورمزیار و مجتبی کریمی نیز توانستند در آزمون دان 5 موفق شوند.

کادرفنی
مشمولحمایتشهرداریهمدان

فرایند

ارتباطباما:
081۳82644۳۳

admin:
@HPayamonline
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در نیز فشردهای جلسات
شــده برگزار زمینه این
است،بهویژهامسالتمام
تالشخودرامیکنیمایام
رقم مــردم برای خوبی
بزنیمتامشــکلینداشته
باشند.بخشهایمختلف
همراهی کــه دادند قول
خوبیدراینزمینهداشته
بیرویه افزایش تا باشند

قیمتنداشتهباشیم

فناوري

گزارش 

فرهنگشیب آخر

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

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائی:سيده ثريا جاللی

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتی
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهی
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراک
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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صاف تا کمی ابری - وزش باد 

منبع: موسسه ژئوفیزیک تهران «

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

جمعه  25 بهمن ماه 1398  19 جمادی الثانی 1441  14 فوریه 2020  شماره 3693

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:41  
خورشيد         07:05                   طلوع 
اذان ظهر                      12:30
غروب خورشيد              17:55

اذان مغرب                   18:13 
نيمه شب شرعي           23:48

باباطاهر

شناسایی راحت تر نشتی آب ساختمان ها با 
حسگرهای جدید

 پژوهشگران موفق به توسعه یک حسگر نوین شده اند که می توان 
از آن برای شناسایی نشت آب در ساختمان ها استفاده کرد.

به گزارش ایســنا، پژوهشگران یک حســگر جدید که بدون باتری 
عمل می کند توســعه داده اند که می تواند نشــتی آب در ساختمان ها 
را به راحتی تشخیص دهد.این دستگاه کوچک، از فناوری نانو برای 
تأمین انرژی خود استفاده می کند و درصورت قرار گرفتن در معرض 
رطوبت به تلفن های هوشمند کاربران هشدار ارسال می کند.هنگامی 
که نانوذرات خیس می شــوند، یک واکنش شیمیایی الکریسیته کافی 
برای تأمین انرژی رادیوی بی سیم و حسگرهای اضافی تولید می کند 

تا شرایط محیطی مانند دما را ضبط کنند.

تشخیص بیماری ام اس با کمک هوش 
مصنوعی و بررسی حرکات چشم

 فناوری جدیدی برای ردیابی حرکات چشــم ساخته شده که با 
ماشــین یادگیری همخوان می شود و با کمک آن می توان بیماری »ام 

اس« را تشخیص داد.
به گزارش مهر، الگوهای حرکات چشــم نشان دهنده شرایطی مانند 
ســکته یا ضربه مغزی بوده است.در همین راستا یک فناوری ردیابی 
چشم ســاخته که با ماشین یادگیری همخوان می شود و با کمک آن 
می توان بیماری »ام اس« را تشخیص داد.برای این منظور کافی است 
بیماران به مدت 10 ثانیه به نقطه ای تعیین شده، چشم بدوزند. سیستم 
مذکور ویدئویی از این روند ثبت می کند و با کمک ماشین یادگیری 

وجود اختالل عصبی را پیش بینی می کند.

برای نخستین بار از اعماق فضا امواج 
رادیویی دریافت شد

 دانشمندان به تازگی متوجه شدند امواج رادیویی از اعماق فضا با 
الگویی منظم ارسال می شود. به گزارش تسنیم، انفجار های رادیویی 
در فضا، همواره امواج رادیویی را در حد میلی ثانیه در فضا ســاطع 
می کند و ســپس دیگر این امواج تکرار نمی شوند اما امواج رادیویی 
دریافت شــده از منبعی با فاصله نیم میلیارد ســال نوری از زمین، با 
الگویی منظم ساطع می شــوند که این موضوع جذابیت زیادی برای 
بررسی آنها ایجاد کرده است.این امواج رادیویی هر 16/35 روز یکبار 
تکرار می شوند و مشابه هم هستند. منبع این امواج، نقطه ای معروف 
با عنوان J0158.180۹16 + 65، اســت که با استفاده از 8 تلسکوپ 
زمینی ثبت شده اند و صداهای عجیب کهکشان را تشخیص داده اند.

صداهای مشکوک جاده را با این سیستم 
بشنوید

 در حالی که به تازگی بر روی برخی خودروها سیســتم های"دید 
رایانه ای" برای بررســی جاده و اعالم خطرات و عالئم راهنمایی و 
عابران پیاده به راننده، نصب می شــود اما در برخی مواقع صداهایی 

در جاده وجود دارد که این سیستم ها قادر به شناسایی آن نیستند.
به گزارش ایســنا، دانشــمندان موفق به توسعه یک سیستم مبتنی بر 
هوش مصنوعی شــده اند که می توانــد صداهایی که در جاده وجود 
داد و ممکن است خطرناک باشد را نیز به رانندگان هشدار دهد. این 
سیســتم مجهز به چند میکروفن است که این میکروفن ها درون یک 
باله آیرودینامیکی تعبیه شــده است و این سیستم نیز بر روی سقف 

خودرو نصب می شود و همانند یک آنتن مدرن است.

نخستین الالیی از اصوات موتور بنزینی 
ساخته شد 

 به تازگی محققان نوعی الالیی برای خودروهای برقی ساخته اند 
که اصــوات موتور بنزینی را تقلید و به خــواب کودکان حاضر در 

خودرو کمک می کند. 
به گزارش فارس، کارشناسان معتقد هستند بیش از 60 درصد والدین 
برای خواب رفتن نوزادان، آنها را سوار بر خودرو می کنند تا در هنگام 

حرکت به خواب بروند.
 تام میدلتون طراح صوتــی و مربی خواب، الالیی طراحی کرده که 
صدای موتورهای بنزینی خودرو را تقلید می کند؛ او آلبومی شامل 5 
آهنگ 3 دقیقه ای ساخته که ترکیب اصوات سفید، صورتی و قهوه ای 

هستند. این اصوات ترکیبی خواب آور ایجاد می کنند.

سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو :
میلیون ها شغل با مشارکت جوامع 
بومی در گردشگری ایجاد می شود 

مشارکت جوامع بومی در گردشگری کمک می کند 
تا مردم گوناگونی مهارت های خود را توســعه دهند 
و درنهایت میلیون ها شــغل ایجــاد و آن را تبدیل به 

تغییرات مثبت در جوامع می کند.
سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در مراسم افتتاحیه 
ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشــگری و 
سی وســومین نمایشگاه صنایع دســتی تهران با بیان 
این مطلب گفت: در یونســکو عمدتا به گردشگری 
فرهنگی می پردازیم که به معنای حرکت افراد به سمت 
جاذبه های فرهنگی که از محل زندگی افراد دور است 
و تجربیات جدید در جهت اغنای نیازهای فرهنگی 

است.
به گزارش ایرنا، ســوتان سوتکوفســکی اظهارکرد: 
گردشگری فرهنگی شــامل گردشگری در مناطق و 
جاذبه های شهری به ویژه در شهرهای بزرگ و تاریخی 

از جمله موزه ها یا محل های نمایشی است.
وی بیان کرد: گردشــگری فرهنگی همچنین شامل 
گردشــگری در مناطق روستایی اســت که به آنالیز 

ارزش ها و سبک های زندگی روستایی می پردازد.
 سوتکوفســکی به میــراث فرهنگــی ناملموس 
یا زنده نیز اشــاره کرد و گفــت: این نوع میراث 
فرهنگی، بیانگر روحیات افراد اســت و این شکل 
از میراث فرهنگی به ســنت هایی اشــاره دارد که 
از نسل های گذشــته به ما ارث رسیده است و به 
آیندگان منتقل می شــود که شامل هنرهای سنتی، 
نمایشــی، اجتماعــی، آداب و رســوم مذهبی و 
جشن هاســت که به جوامع هویت می بخشــد و 

حاصل کار آن سودده نیست.
وی اظهــار کــرد: نیروهــای بالقوه گردشــگری و 
صنایع دســتی به صورتی شایســته در این نمایشگاه 
بین المللی حضور دارند و در ســالیان گذشــته دفتر 
منطقه ای یونســکو در تهران نیز دست دردســت با 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
برای حمایت از تالش هــا و پروژه های مختلف گام 
برداشتند و امیدوارم این همکاری ها در سال های آینده 

ادامه پیدا کند.

دوران پیشاکرونا و ماسک مارک دار!
وحید حاج سعیدی «

 حقیقت امر پس از این که عزیزان شــرکت هواپیمایی ماهان برایشان 
مسجل شــد که ویروس کرونا یک ویروس با قابلیت انتشار باالست و 
رضایت دادند پروازهایشــان را به چین و بالعکس لغو کنند، مســئوالن 
ذی مدخل در امور بهداشــت هم تالش بی حد و عددی را برای مقابله 
با این ویــروس خفن آغاز کردند و آن به آن منتظرند تا به محض ورود 
ویروس به کشــور هشیوار با گرز و سنان و حتی دمپایی و جارو رشتی 

بدان حمله کنند و پک و پوزش را خونین و مالین کنند!
رســانه ملی هم بر اســاس وظیفه ذاتی خود دم بــه دم با زیرنویس های 
حکیمانه و مدبرانــه خلق ا... را از مختصــات و دامنه خطرآفرینی این 
بیماری آگاه می کند، منتهی بیشتر توصیه های صداوسیما مربوط به دوران 
پســاکرونا است و نقدا فقط باید ماسک زد و دست ها را شست که البته 
باوجود نایاب شدن ماســک فعاًل ما داریم فقط تندتند دست هایمان را 
می شوییم تا یار که را خواهد و میلش به که باشد؟! در جریان هستید که 
شســتن دست همانند معجون عسل آبلیمو، اثرات معجزه آسایی در دفع 
بیماری های مختلف دارد و شاعر هم معتقد است: تا توانی د م به دم دستت 

بشوی/ تا نگردی از کرونا زردروی و باقی داستان... 
ناگفته نماند اســتفاده و اثرگذاری ماسک هم مراتبی دارد و اگر 2 روز 
دیگر اعالم شــد که ماسک تأثیر چندانی در کنترل ویروس کرونا ندارد 
یقین کنید یا مافیای ماســک کالف را سر در گم کرده یا یک آقازاده یا 
مسئول دم کلفت پشــت قضیه است که نمی گذارد ماسک ارزان شود و 
الغیر ... چون االن نون توی ماســک اســت تــا جایی که بر و بچه های 
قطعه ســازی شرکت اپل هم تولید ماســک را آغاز کرده اند و اگر چند 
صباح دیگر عکس ســلبریتی ها را با ماســک در فضای مجازی دیدید 
تعجب نکنید، می خواهند ماســک برند و مارک دارشان را به شما نشان 

دهند!
با وجود این ما معمولی ها در دوران پســاکرونا هم زیاد برای مسئوالن 
گرفتاری ایجاد نمی کنیم و قول می دهیم عالوه بر این دستمان را کماکان 
بشــوییم، خودمان را نیز در انباری قرنطینــه کنیم. به بچه ها و عیال هم 
ســفارش می کنیم »هر کســی در زد بگید من مرده ام/ نعش خود را هم 

از اینجا برده ام!« 
 خیال تان تخت...

■ دوبیتی باباطاهر 
براهت تا سحر در انتظارم شوان استارگان یک یک شمارم  

زدیده اشک چون باران ببارم پس از نیمه شوان که ته نیایی  

■ حدیث:
پیامبراکرم)ص(:

خداوند یار قرض دار است تا قرض خود را بپردازد به شرط آن که قرض وی بر خالف 

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

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

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

ممنوع
■ آزادي تويسرکان: کلوپ همسران - تپلی و من 

مریم مقدم «

بین المللــی  نمایشــگاه  »ســیزدهمین    
ملی  نمایشــگاه  گردشــگری و سی وســومین 
صنایع دســتی از بیست وســوم تا بیست وششم 
بهمن در نمایشــگاه بین المللــی تهران در حال 
برگزاری اســت، ایــن نمایشــگاه بزرگ ترین 
رویداد بین المللی گردشــگری کشــور است و 
همدان باتوانمندی حائز اهمیتی در این رویداد 
حاضر است. در این رویداد برنامه های متنوعی 
اجرا می شود و مردم در این نمایشگاه می توانند 
همدان را به عنوان مقصد سفر خود برای نوروز 

کنند.« انتخاب 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی در ایــن زمینــه به 
همدان پیام گفت: »عجیب و غیرقابل باور بود، بنابر 
کنوانسیون جهانی، مراکز فرهنگی در زمان جنگ 
هم باید موردحمایــت و حفاظت قرار بگیرند، و 
تمام جهان نســبت به این موضوع واکنش نشــان 
دادنــد و این بیانگر آن اســت که میراث فرهنگی 
چقدر مهم بوده و نشــان دهنده هویت یک کشور 

است.«
علــی مالمیر گفــت: در این زمینه ســیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشــگری و صنایع دستی 
تهران برای معرفی ظرفیت های گردشگری ایران 
در عرصه ملــی و بین المللی راهکار تأثیرگذاری 

خواهد شد.
وی گفت: وزیر میراث فرهنگی در روز نخســت 
نمایشــگاه با حضور در غرفه اســتان همدان در 
بخش اللجین پشــت میز ســفالگری نشست و 

ساخت یک کوزه سفالی را تجربه کرد.
مالمیر افــزود: همزمان با ســفالگری وزیر در 
تبدیل  فرآیند  غرفه همدان هنرمندان  اللجینــی 
شدن گل های ســفالی به هنر سفالگری را برای 
ورود به بازارهای جهانی به حاضران تشریح و 
بر نقش به نمایش گذاشــتن این هنر برای ایجاد 

انگیزه کــردن گردشــگران در پایتخت جهانی 
کردند.  تأکید  سفال 

مالمیر بــه تأکید وزیر گردشــگری بر تبلیغات 
گردشگری در غرب کشور اشاره کرد و گفت: 
ضرورت بهره بردن از شناســاندن ظرفیت های 
اســت که  مبرهن  آنقدر  گردشــگری کشــور 
متولیان و تأثیرگذاران گردشگری کشور همواره 
بر تبلیغات متمایز و گســترده غرب کشــور در 
رســانه های ملی و جهانی تأکید دارند. این نگاه 
گردشــگری  بازاریابی،  و  تبلیغات  برنامه ریزان 
را برآن می دارد تا معرفــی ظرفیت های جهانی 
همدان همچون ســفال اللجیــن و منبت مالیر 

قرار  خود  الویت هــای  در  را 
دهند.

وی همچنیــن افــزود: در روز 
نخســت نمایشــگاه حضــور 
امــور  متولیــان  و  مســئوالن 
ســیزدهمین  در  گردشــگری 
نمایشگاه بین المللی گردشگری 
تهــران در حالی رقم خورد که 
سایت گردشگری استان همدان 

نیز رونمایی شد.
اساســی  تفاوت  افزود:  مالمیر 
دوره های  بــا  نمایشــگاه  این 
پیش، برپایی همزمان نمایشگاه 
صنایع دســتی  بین المللــی 
تهران اســت که توانسته است 
عالقه مندان به هنر دستان ایران 
را به بازدید از نمایشگاه دعوت 

کند.
و  صنایع دســتی  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
گردشــگری همــدان همچنین گفــت: آنچه در 
نمایشگاه ســیزدهم گردشگری کشــور مشهود 
اســت این است که اســتان ها تمامی ظرفیت های 

گردشگری و صنایع دستی خود 
را در این نمایشــگاه شــرکت 
دادند و میراث فرهنگی همدان 
نیــز با برگــزاری غرفــه 300 
متری در 2 فضای متفاوت و با 
طراحــی و چیدمان مطلوب در 
نمایشگاه حضور پیدا کرد تا در 
هنری  ظرفیت های  معرفی  کنار 
همدان در حوزه صنایع دســتی 
بازاریابــی  بــرای  را  زمینــه 

گردشگری مهیا کند. 
مالمیر گفت: غرفه استان همدان 
در ســالن خلیج فــارس که در 
واقع پرترددترین سالن نمایشگاه 
اســت، در کنار بهترین برندهای 
گرفته  قرار  کشــور  گردشگری 
است و این امتیازی برای باالبردن 

آمار بازدید کنندگان است. 
وی همچنین یادآور شــد: این غرفه با مشارکت 
تأسیسات گردشگری، شرکت سیاحتی علیصدر، 
جامعــه هتلداران، شــرکت ســیاحتی گنجنامه، 
مجموعه شــهربازی ارم، شــهرداری شــهرهای 

جهانــی مالیر، تویســرکان و اللجیــن و مرکز 
هتلداری غرب کشور شکل گرفته است و فرصت 
خوبی بــرای معرفی توانمندی های گردشــگری 

همدان در عرصه ملی را فراهم کرده است. 
مالمیر افزود: »ســتاد سفرهای نوروزی 18 عضو 
دارد و بیــش از یک ماه از تشــکیل آن می گذرد. 
جلسات فشــرده ای نیز در این زمینه برگزار شده 
اســت، به ویژه امسال تمام تالش خود را می کنیم 
ایام خوبی برای مردم رقم بزنیم تا مشکلی نداشته 
باشند. بخش های مختلف قول دادند که همراهی 
خوبی در این زمینه داشــته باشــند تــا افزایش 

بی رویه قیمت نداشته باشیم.«
علی مالمیر گفت: ســایت گردشــگری اســتان 
به عنوان برترین ســایت حرفه ای گردشــگری به 
انتخاب دفتــر بازاریابی و تبلیغات گردشــگری 
وزارت و برای نخســتین بار در کشور اپلیکیشن 
چشــم ســوم با تکنولوژی VR،AR و تصاویر 

پاناراما را روز دوم نمایشگاه رونمایی شد. 
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
گردشگری اســتان همدان گفت: در سیزدهمین 
نمایشــگاه بین المللی گردشگری تهران از سایت 

گردشگری استان همدان رونمایی شد.

همدانگردی
دربزرگراهنیایش

 6 اســنفدماه ســمینار گردشــگری 
اتاق های بازرگانی مشــترک 34 کشور از 
جمله چین، روسیه، ترکیه، بلژیک، عمان، 

قطر، هند، کویت و ... برگزار می شود.
اتاق  گردشــگری  کمیســیون  رئیــس 
بازرگانــی ایــران در حاشــیه بازدیــد 
از ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللــی 
گردشــگری و سی وســومین نمایشگاه 
ملی صنایع دســتی تهران بــا بیان این 
مطلب گفت: از کشورها دعوت کرده ایم 
که بگوییم ایران 100 درصد امنیت دارد 
و باید خوشــبین بــود و تا جای ممکن 
داشــته هایمان را به رخ دنیا بکشیم زیرا 
ایــران ظرفیت های بســیار زیادی دارد. 
به گزارش ایســنا، علی اکبر عبدالملکی 
اظهار کرد: امســال برخالف ســال های 
گذشته نمایشگاه گردشگری ایران فوق 
العاده اســت که نشــان دهنده آن است 

کــه گردشــگری در ایران 
همچنان زنده است و نفس 

می کشد.
وی افزود: به تازگی اتفاقات 
کشــور  در  ناخوشــایندی 
افتــاد و قرار بر این شــده 
ایران تحریم شــود اما شک 
کشور  امن ترین  ایران  نکنید 

دنیاست و این مسائل اتفاقی گذرا بود.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با 
تأکید بر اینکه این شرایط نیز می گذرد و 
باید رسانه ها به این بپردازند که وضعیت 
ما امن اســت و باید خودمــان اتفاقات 
باید  خوب را بزرگ نمایی کنیــم گفت: 
بــه نحو خوبــی از ایــن وضعیت گذر 
کنیم و گاهی رســانه ها به برخی مسائل 
دامن می زننــد و بزرگ نمایی می کنند که 
داده  داریم دست به دست هم  درخواست 

و یــک برند ملی بســازیم که هرکس به 
ایران پای می گذارد، دلش را جای بگذارد 
و با این برند جلو برویم و اتاق بازرگانی 
قطعــا می تواند در این هــدف تأثیر گذار 
باشــد و همکاری های الزم را نیز انجام 

خواهیم داد.
عبدالملکــی تصریح کــرد: وقتی بخش 
دولتی و خصوصــی در کنار هم حرکت 
می کنند، شــاهد اتفاقات بسیار خوبی در 

آن حوزه خواهیم بود. 

 همزمان بــا نــوروز ۹۹ تحت هیچ 
شــرایطی تغییر قیمت در حوزه خدمات 

گردشگری وجود نخواهد داشت.
وزیــر میــراث فرهنگی و گردشــگری 
با بیان ایــن مطلب تأکید کــرد: در این 
راســتا اجاره  بهای واحدهای گردشگری 
نیــز در ایام نوروز ۹۹ گران نمی شــوند. 
به گزارش ایرنا، علی اصغر مونســان در 
حاشیه ســیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشــگری در جمــع خبرنــگاران به 
ســفرهای نوروزی اشــاره کرد و گفت:  
گردشــگری یک حوزه فرابخشی است 
بنابر دستورات مسئوالن قصد داریم ایام 
نوروز را تبدیل بــه روزهایی بی دغدغه 
و خوب برای مــردم بکنیم. در این میان 
هیچ  گردشگری  زیرمجموعه  حوزه های 
افزایش قیمتی نخواهند داشــت و چنین 
امری را نمی پذیریم. جامعه هتلداران نیز 
همکاری هــای الزم را با ما دارند و حتی 
تخفیف ارائه می دهنــد، بقیه مجموعه ها 

نیز اجازه افزایش قیمت ندارند.

وی با اشاره به این که یکی از موضوعات 
است،  تبلیغات  مهم گردشگری کشــور 
تبلیغــات می توانیم  از طریــق  گفــت: 
داشــته هایمان را به جهانیان معرفی کنیم 
اما بــا وجود آنکــه در تعــداد و میزان 
جاذبه های گردشــگری کمبود نداریم در 
معرفی آن با چالش روبه رو هســتیم. در 
2 ســال گذشــته تالش ما برآن بود تا با 
دعوت  و  تبلیغاتــی  کمپین هــای  ایجاد 
از چهره هــای معروف دنیا بــرای اینکه 

به ایران ســفر کننــد، در فضای مجازی 
تبلیغات گسترده ای انجام دهیم. همچنین 
پورتال جامع گردشگری، ویزیت ایران را 

راه ندازی کردیم.
وی ادامــه داد: ســعی ما برآن اســت تا 
بیشترین بهره برداری را از فضای مجازی 
داشته باشیم در این میان متناسب با سلیقه  
گردشگران کشورهای هدف گردشگری 
را انتخــاب کردیــم و درصــدد جذب 

گردشگران ورودی برآمدیم.

خدمات گردشگری نوروز 99 گران نمی شود رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران:

گردشگریایران
همچنانزندهاست

سفر در عید گران نمی شود
 در تعطیــالت نوروز مراکز گردشــگری زیرنظر این وزارتخانه، هیچ 

افزایش نرخی نخواهند داشت. 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره کنترل نرخ ها در 
تعطیالت نوروزی اظهار کرد: ســتاد خدمات سفر بیشتر از یک ماه است 
که فعالیت خود را در این راســتا آغاز کرده است، حدود 18 وزارتخانه، 
ســازمان و نهاد عضو این ســتاد هستند که باید در کنار هم قرار گیرند تا 
نوروز خوبی برای مردم فراهم شــود. تأکید رئیس جمهور هم بر این بوده 
که نوروز بدون دغدغه و ایمن باشد، همه بخش های دخیل باید در این باره 
قول دهند. به گزارش ایسنا، علی اصغر مونسان با اشاره به همراهی هتل ها 
برای گران نشدن قیمت ها در تعطیالت نوروز، اظهار کرد: از جانب بخش 
گردشگری این قول را می دهم که هیچ افزایش نرخی رخ ندهد، جز این 

را هم نمی پذیرم. 
وی بیان کرد: تعطیالت نوروز پدیده خاصی رخ نمی دهد که به گران فروشی 

منجر شود. سایر بخش ها باید پای کار باشند تا قیمت ها افزایش نیابد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره توقف سفر چینی ها 
به ایران به دنبال شیوع ویروس کرونا، گفت: به واسطه حفظ سالمتی مردم 
کشور با سیاست های وزارت بهداشت و تصمیم دولت همراه شده ایم که 
به محض کنترل این ویروس به ارتباط های پیش و جذب گردشگر از چین 
بازمی گردیم.  البته که ســفیر چین اعالم کرد روند شیوع این ویروس کند 

شده است و احتماال با گرم شدن هوا، وضعیت بهتر هم شود.


