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اخالق
 بنیان تبلیغات صادقانه

 1- بر اســاس تقویــم انتخابات زمان 
رسمی تبلیغات در این دوره از انتخابات، 
از روز ۲۴ بهمــن مــاه آغــاز و به مدت 
ادامــه خواهد داشــت.در این  یک هفته 
زمینــه طبق قانون، باید مســئوالن ســتاد 
انتخابــات کاندیداها بــه فرمانداری ها و 
بخشــداری های حوزه انتخابیه به صورت 

مکتوب تا 1۵ بهمن ماه معرفی می شدند.
همچنیــن بر اســاس قانــون، نامزدهای 
انتخابات می توانند، در مرکز هر شهرستان 

و بخش، ستاد تشکیل دهنده و...
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دو حماسه حضور 
در 10روز

 دیــروز ۲۲ بهمــن ســال 1398 بود. 
درست ۴1 ســال پیش در ۲۲ بهمن 13۵7 
بســاط نظام ۲۵00 ساله شــاهی و استبداد 
مطلقه فردی از ایران برچیده شد و نظامی 
بر پایه آموزه های دین اســام که به آرای 
مردم متکی اســت به نام جمهوری اسامی 
شکل گرفت، قانون اساسی این نظام والیت 
مطلقه فقیه را در اصول ۵ و 110 و ســایر 
اصول به عنــوان رکن اصلــی نظام درنظر 
گرفته و وظایف و اختیاراتی را برای رهبری 

نظام ترسیم کرده است...

اتحادیه صنف خواربارفروشان همدان

بهمن آمد فجر پیروزی رسید                            گاه شادی و ستم سوزی رسید
بهمن و روئیدن گل در کنار                            پس زدن از روی کشور هر غبار
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مردم را با وعده های پوچ فریب ندهید
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اخالق، بنیان تبلیغات صادقانه
 1- بر اســاس تقویم انتخابات زمان رسمی تبلیغات در این دوره 
از انتخابــات، از روز ۲۴ بهمن ماه آغــاز و به مدت یک هفته ادامه 

خواهد داشت.
در این زمینه طبق قانون، باید مســئوالن ستاد انتخابات کاندیداها به 
فرمانداری ها و بخشــداری های حوزه انتخابیه به صورت مکتوب تا 

1۵ بهمن ماه معرفی می شدند.
همچنین بر اساس قانون، نامزدهای انتخابات می توانند، در مرکز هر 
شهرســتان و بخش، ستاد تشــکیل دهنده و در شهرها در هر منطقه 
شهرداری هر نامزد می تواند یک ستاد را راه اندازی کند و باید آدرس 

این ستادها را از گذشته به فرمانداری اعام کنند.
۲- قانون برای ایجاد نظم و رعایت عدالت در تبلیغات پیش بینی هایی 
داشــته اســت از جمله، در ایام تبلیغات و بر اساس قانون هرگونه 
دیوارنویســی در ســطح حوزه انتخابیه به هر شــکل و شیوه ای و 
راه اندازی هرگونه کاروان تبلیغاتی خودرویی و یا نیروی انسانی در 
ســطح حوزه انتخابیه و نصب بلندگو در مناطقی خارج از ستادهای 

انتخاباتی ممنوع است.
نصب پوســتر و آثار تبلیغاتی در ابعاد قانونی که اعام شــده مجاز 
اســت، عکس و تصویــر نامزدها در ابعاد 10 در 1۵ مجاز اســت، 
نحوه تبلیغات و بیان ویژگی های تبلیغاتی کاندیداها صرفًا بر اساس 
توانمندی ها، برنامه ها و سوابق کاندیداها باید باشد و از بیان مسائل 

مربوط به دیگر کاندیداها نیز باید پرهیز شود.
3- ایــن دوره انتخابات یک ویژگی دیگر هم دارد و این اباغ قانون 
شــفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی توسط رئیس جمهور برای اجرا 

است.
بر اســاس ایــن قانون نامزدها باید یک حســاب کــه می خواهند 
هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی را با آن انجام دهند، بازگشــایی و آن 

را به فرمانداری اعام کنند.
همچنیــن نامزدها بایــد نماینده مالی خود را به صورت رســمی به 

فرمانداری معرفی کنند.
هرچند این قانون ممکن اســت امســال و در این دوره انتخابات به 
صورت کامل اجرا نشــود اما گام بلندی و آغاز خوبی برای دستیابی 
به شفافیت و مبارزه با پولشویی و ورود پول های کثیف به انتخابات 

است.
۴- به رغم تأکیدات قانونی آنچه در انتخابات های گذشــته مشاهده 
شــده بی توجهی به قانون، بی اخاقی شــدید در عرصه رقابت و در 
نتیجه بی صداقتی کامل با مردم از سوی برخی داوطلبان برای کسب 

قدرت بوده است.
در حقیقت اخاق به عنوان اصلی مهم در سیاســت ایران، بزرگترین 
قربانی انتخابات ها بوده و حتی برخی بحران های سیاســی سال های 

گذشته ریشه در بی اخاقی های انتخاباتی دارد.
۵- تبلیغات روشــی برای جهت دهی به افکار عمومی برای جذب 
آرای انتخاب کننــدگان نیســت و این تعریــف نمی تواند در جامعه 
توســعه فکری یافته امروز پیش برنده اهداف انتخاباتی داوطلب یا 

ائتافی باشد.
دیگر دوره حرف زدن ها و شعار دادن های یک طرفه تبلیغی سرآمده 
است و اکنون دوره ای است که افکار عمومی باید با تبلیغات درست، 
اخاقی، علمی، اصولی، ســالم و صادقانه، برای رأی به لیســت یا 

داوطلبی اقناع شوند.
6- تخریــب می تواند در کوتاه مدت اقناعی احساســی ایجاد کند به 
نوعی که انتخاب کننده به این جمع بندی برســد که فرد تخریب شده 
لیاقت رأی ندارد و بهتر اســت به رقیب او رأی بدهد اما این توفیق 
کوتاه مــدت اســت و پس از مدتــی دلزدگی ایجــاد خواهد کرد و 

ناخواسته تخریب کننده هم در ذهن انتخاب کننده تخریب می شود.
شــعار بر پایان یافتن ماجــرای ۲ جناح در کشــور در رویدادهای 
ســال های گذشــته، مبنایی غیر از این دلزدگی ندارد زیرا سال ها هر 
۲ جنــاح روش رأی آوری را تخریب جناح مقابل قرار داده اند و این 

روش همچنان ادامه دارد!
7- دوره ای که در آن هســتیم دوره رشد آگاهی ها و عمل بر اساس 

اقناع بر اساس اطاعات اکتسابی و جمع بندی عقانی است.
در این روند احســاس کــه معموال با بی اخاقــی و تخریب دیگر 
داوطلبان، تحریک می شــود، جایی ندارد و هر آنچه هست، عقل و 

خرد جمعی است.
پــس بهتر اســت داوطلبان انتخاباتــی فرصت قانونــی تبلیغات را 
بــا رعایت قانون، اخــاق و انصاف قدر دانســته و با بهره گیری از 
امکانات قانونی به ویژه مطبوعات مســتقل که مورد رجوع و وثوق 
مردم هســتند به تبلیغاتی اخاقی، صادقانه، اقناعی و ســالم، بدون 

تخریب رقیب اقدام کنند.

همدانی ها دمای منفی 1۶ را تجربه خواهند کرد

 کارشــناس مرکز پیش بینی هواشناسی اســتان همدان از کاهش دمای هوای استان در 
امروز خبر داد و گفت: دمای استان صبح امروز به منفی 16 درجه رسیده  است.

محمدحسین باقری شکیب با اشاره به وزش باد در استان، تصریح کرد: بعدازظهرها افزایش 
وزش باد در برخی ســاعات وجود دارد به طوری که در روز یکشــنبه کبودراهنگ با 86 

کیلومتر بر ساعت بیشترین شدت وزش باد را داشته است.
به گزارش ایرنا، باقری شــکیب یادآور شــد: در روز یکشنبه مایر با 7 درجه سانتی گراد 
باالی صفر گرم ترین نقطه به ثبت رســید و رزن، فامنین و گل تپه با منفی 8 درجه سانتی 

گراد به عنوان سردترین نقاط استان گزارش شده اند. کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی 
اســتان همدان در پایان با بیان اینکه سیستم هوای سرد امروز در استان حاکم خواهد بود، 

یادآور شد: از روز پنجشنبه دما استان افزایش یافته و هوا گرم تر می شود.
 لغزندگی شدید جاده های همدان

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای همدان با بیان اینکه در گردنه ها و 
محورهای مواصاتی اســتان با لغزندگی شدید روبه رو هستیم، گفت: جاده ها، محورهای 

مواصاتی استان باز است اما مردم از سفرهای غیرضرور پرهیز کنند.
حمید پرورشی خرم از لغزندگی شدید محورهای مواصاتی و جاده های همدان خبر داد و 
اظهار کرد: تمام گردنه های استان همدان، شامل دوراهی گرین، اسدآباد، همه کسی، محور 

بزرگراه همدان به سمت جنت آباد و دیگر محورهای مواصاتی استان همدان درگیر برف 
و گردنه سوباشی و کند تپه هم درگیر کوالک مقطعی هستند.

وی افزود: 3۴ راهدارخانه اســتان در حال آماده باش بوده و به صورت مرتب محورهای 
مواصاتی استان را بررسی می کنند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان با بیان اینکه در محورهای 
مواصاتی استان همدان با وجود چند نوبت برف روبی به دلیل سرمای هوا شاهد لغزندگی 
شدید جاده ها هستیم، ابراز کرد: این مسیرها نیز مانند دیگر محورهای مواصاتی استان باز 
هستند اما الزم است رانندگان پیش از حرکت ضمن اطاع یافتن از وضعیت راه ها، برای 

استفاده از این مسیرها با سرعت پایین رانندگی کنند.
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همدان یکپارچه شور

همدانی ها راحت دلبسته یا دلزده نمی شوند
مهدی ناصرنژاد  «

 مــردم همدان دارای خلق وخوی برجســته ای در ایســتادگی پای 
اعتقادات خویش هستند و به همین نسبت قید و بندهای وابستگی این 
مردم به هویت و ریشه های فرهنگی بسیار محکم و راسخ است. تأمل 
بر اسنادهای تاریخی روشنگر بسیاری از عادت های حکومتی و روابط 
اجتماعی و همچنین نگاه ویژه به زیرساخت های زندگی و سلیقه های 
مدنی و شهرنشینی است و بدون شک، به همین دلیل می باشد که همدان 
و همین هگمتانه و اکباتان و نام های پر مسمای دیگر درباره وجه تسمیه 
و ریشــه های شکل گیری این شهر ۲ هزار ۵00 ساله، انبوه از نشانه ها و 
سازه های اســتوار تاریخی است و در بسیاری جهات نمایش معماری 

شهر پایای همدان متمایز از سایر نقاط ایران و جهان است. 
مصداق عینی و سندی زنده و غیرقابل انکار در این معنا داریم که نشان 
می دهد تمام جذابیت های شــهری که بر اساس نقشه ها و طراحی های 
جامع پیاده شــده و بر ویژگی های توریستی شهر جهان شمول همدان 
می افزاید، خواسته ارادی مردم این شهر است و می شود روند شکل گیری 
آن را بر اساس قاعده ای برعکس و وارونه از چینش و بازی »دومینو«یی 
تصور کرد، زیرا توســعه شهری اغلب شهرهای بزرگ ایران به ویژه در 
ســال های پس از انقاب اســامی و در روند ســریع تر پس از جنگ 
تحمیلی، از لحاظ استقرار صنایع سنگین، ساخت و سازهای ناگزیر برای 
تهیه مسکن، ایجاد قطب های تجاری، تعریض و ادامه معابر و خیابان ها و 
تعدد پل های زیرگذر و روگذر و در راستای آن ایجاد بوستان ها و فضای 
سبز و همچنین مبلمان شهری، تمام و تمام به موجب سیاست گذاری های 
کان و می توان گفت ملی به ویژه در شهرهای جنگ زده صورت گرفته 
است، اما همدان در تمام این سال ها چندان از سرمایه گذاری های بزرگ 
ملی بهره مند نبوده اســت و یک شهر رو به رشد بوده است و یک نهاد 

مسئول به نام »شهرداری«!
در این رهگذر و معنای همان دومینوی برعکســی که به جای ریختن 
نوبتی و ردیفی، پای می گیرد و ردیف می شــود، مردم پای کار آمدند و 
ســاخت و ساز کردند و شهر آباد شده است و شهری دلنشین در منظر 

مسافران و هر تازه واردی به نمایش می گذارد. 
شــاید اغلب همدانی ها هم متوجه این خصلــت و عادت دیرینه خود 
نباشــند که چگونه وقتی قرار اســت یک طرح بزرگ و کاری شگرف 
برای آبادانی شهر انجام شود تمام نظرها جلب می شود و حساسیت های 
محیطــی فراوانی به وجــود می آید. وقتــی زیرگذر یــا روگذری یا 
ورزشــگاهی و بوستانی و بلواری در دســت ساخت و تکمیل است، 
بســیاری از مردم همدان با عاقه و شور و ذوق وصف ناپذیر تماشاگر 
می شوند و شاید هر روز به گونه ای راه خود را کج می کنند تا در جریان 
پیشــرفت یک طرح و برنامه قرار بگیرند و این از همان خلق و خوی 
ناگفته و نانوشته مردمان این شهر کهن است که متأسفانه بسیار هم در 
نزد مسئوالن و تصمیم گیران و حتی هنرمندان مغفول مانده است. ایجاد 
پیاده راه در خیابان های اصلی و قدیمی شهر همدان، تغییر کاربری ها در 
بسیاری باغ های قدیمی و تخریب برخی بناهای قدیمی در محله های با 
نام و نشــان همدان در سال های گذشته حساسیت های فراوانی در نزد 
مردم ایجاد کرده و موجب نگرانی هایی شده است که حتی موارد بسیار 
کوچکی نظیر جمع آوری خودروهای برقی مسافربر در پیاده راه بوعلی 
را هم شامل می شود. واقعیت امر این است که بسیاری تصمیم سازی ها 
در شورای شهر و شهرداری همدان، همدانی ها را نسبت به عملکردها 
کنجکاو ساخته اســت و این به تعبیر ما رسانه ای ها بومی ترین شهردار 
همدان است که بیشتر از هر مســئولی باید پاسخگوی این برنامه ها و 
اذهان برانگیخته همدانی ها باشــد و البته شــورای شهر هم در عرصه 
قضاوت های عمومی واقع است و افکار عمومی همدان واقف هستند که 
سرنوشت شهر در ید تصمیمات و نگرش های عمومی نمایندگان مردم 

در شورای شهر است و قابل مقایسه می باشد.

1-شورای نگهبان خواستار برگزاری علنی دادگاه کاهبرداران مدعی 
ارتباط با این شــورا شده است. گویا ســخنگوی شورای نگهبان این 
خواسته را مطرح کرده تا دادگاه کاهبرداران مدعی واسطه گری برای 
تأیید صاحیت علنی باشد. گفتنی است این افراد در تماس با داوطلبان 
رد صاحیت شده با ادعای ارتباط با شورای نگهبان مبالغی تا ۴ میلیارد 
تومان برای آوردن برگه تأیید صاحیت داوطلب از شــورای نگهبان 

مطالبه می کردند که شناسایی و دستگیر شده اند.
۲- پیشــنهاد جبهه پایداری به ائتاف اصولگرایان به صورت رسمی 
رد شده اســت. گویا حداد عادل در نامه ای به دبیر کل این جبهه این 
پیشــنهاد را مخالف مشی ائتاف دانسته و رد آن را اعام کرده است. 
گفتنی اســت این نامه اعام پایان مذاکرات برای ائتاف توســط این 

شورا و جبهه پایداری نیز هست.
3- جشن های پیروزی انقاب بهانه ای برای تبلیغات برخی داوطلبان 
شده است. گویا عاوه بر حضور فعال در این جشن ها برخی داوطلبان 
بانی این جشن ها با تقبل هزینه و دعوت از میهمانان نیز بوده اند. گفتنی 
است تصاویر مواردی از برگزاری این جشن ها با سخنرانی داوطلبانی 

که اکثرا نماینده هستند، در فضای مجازی منتشر شده است.
۴- برخی احزاب اصاح طلب استان داوطلبان مورد حمایت خود در 
انتخابات را معرفی می کنند. گویا این اقدام پس از انتشار لیست نهایی 
داوطلبان پس از فرا رسیدن فرصت تبلیغات خواهد بود. گفتنی است 
شورای عالی اصاح طلبان ارائه لیست را به شوراهای استانی و احزاب 

واگذار کرده است.
۵- چالش های انتخاباتی مبتنی بر نــه گویی در فضای مجازی تبلیغ 
می شــوند.گویا برخی، پایه تبلیغات خود را بر نه گرفتن از مردم برای 
رقیب قرار داده اند. گفتنی است برخی این چالش ها در قالب نه گویی، 

تخریب رقبا را در بردارد.

بین  المللــی  نمایشــگاه  »ســیزدهمین   
گردشگری و سی وسومین نمایشگاه سراسری 
صنایع دستی تهران از ۲3 لغایت ۲6 بهمن ماه 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

برگزار می گردد.« 
فرهنگی گردشــگری و  میــراث  مدیــرکل 
صنایع دستی همدان با عنوان این مطلب  گفت: 
این نمایشگاه که بزرگترین رویداد گردشگری 
ساالنه کشــور است،  هرســال با مشارکت 
شــرکت ها و مؤسســات بزرگ گردشگری 
داخلی و خارجــی، ادارات و نهادهای فعال 
در حوزه گردشــگری و ادارات کل استان ها 
برگزار می شود و شــرکت کنندگان سعی در 
عرضه و معرفی ظرفیت های گردشگری خود، 
تعامــل و همکاری متقابل، برقــراری ارتباط 
و برنامه ریــزی برای یک ســال کاری دارند 
و تفاوت نمایشگاه ســیزدهم با ادوار پیشین 
نمایشــگاه، همزمانــی و برگزاری مشــترک 
صنایع دستی  و  گردشــگری  نمایشــگاه های 
در محل نمایشــگاه های بین المللی اســت و 
فرصتی فراهم شده تا محصوالت گردشگری 
و تولیدات صنایع دســتی همزمان به مشتریان 
واقعــی از جمله تورگردانان و شــرکت های 

خدمات مسافرتی معرفی و عرضه شوند.
وی گفت: استان همدان در ادامه فعالیت های 
هدفمند سال های گذشــته در زمینه تبلیغات 
و بازاریابی گردشــگری و به منظور اســتفاده 
از ایــن فرصت بــرای معرفــی ظرفیت ها و 
توانمندی های گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان با هماهنگی و همکاری فعاالن بخش 
خصوصی گردشــگری و صنایع دستی، با در 
اختیار گرفتن ۲ غرفه جمعا به مساحت ۲۴0 
متر مربــع تحت عنوان غرفه اســتان همدان 

شرکت می کنند. 
مالمیر ادامه داد: غرفه اســتان همدان در سالن 
خلیج فارس به عنوان پرتردد و پرمخاطب ترین 
سالن نمایشگاه مستقر است و سعی شده است 
با طراحــی و تنظیم غرفه ای فاخر و حضوری 
قدرتمند نام و آوازه اســتان سربلند همدان را 
در پایتخت و بزرگترین بازار هدف گردشگری 
داخلــی طنین انداز کند و بدین منظور ســعی 
شده است زیرســاخت های گردشگری استان 
از جمله هتل ها و مراکز اقامتی، مجموعه های 
گردشــگری علیصــدر، تله کابیــن گنجنامه، 
شــهربازی رنگین کمان، برندهای شــهرهای 
جهانی صنایع دســتی اللجین و مایر، دفاتر و 

شرکت های خدمات مســافرتی و تعدادی از 
برترین تولیدکنندگان صنایع دســتی متنوع را 
بــه نمایش بگذارند و بســتری برای تعامل و 
تفاهم و جذب بازار بزرگ گردشــگری تهران 
را فراهم نمــوده و محصوالت گردشــگری 
خــود را در قالب های مختلف از جمله پخش 
تصاویر جاذبه ها و ظرفیت های گردشــگری 
از LED هــای نصب شــده در غرفه ها، اقام 

تبلیغاتی چاپی و... معرفی کند.
علی مالمیر گفت: ســایت گردشگری استان 
به عنوان برترین سایت حرفه ای گردشگری به 
انتخاب دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری 
وزارت و بــرای نخســتین بــار در کشــور 
  VR،AR اپلیکیشن چشم سوم با تکنولوژی

و تصاویر پاناراما را رونمایی خواهند کرد.
 رونمایی سایت گردشگری همدان 

معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان همدان 
گفت: در ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی 
گردشگری تهران از سایت گردشگری استان 

همدان رونمایی خواهد شد.
علی خاکســار افــزود: تفاوت اساســی این 
نمایشگاه با دوره های گذشته، برپایی همزمان 

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی تهران است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان ها تمامی 
ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی خود را 
در این نمایشگاه شرکت می دهند، اظهار کرد: 
میراث فرهنگی همدان نیز در جلسات متعددی 
که با مجموعه و فعاالن گردشــگری داشت، 
برای حضور قدرتمند گردشکری استان همدان 

در نمایشگاه هماهنگی های الزم انجام شد.
خاکســار با بیان اینکه غرفه اســتان همدان با 
۲۴0 متــر فضا و با طراحی و چیدمان مطلوب 
در نمایشــگاه حضور دارد، خاطرنشــان کرد: 
این غرفه در ســالن خلیج فــارس که در واقع 
پرترددترین ســالن نمایشــگاه است، در کنار 

بهترین برندهای گردشگری کشور قرار دارد.
وی در پایــان تأکید کــرد: خوشــبختانه با 
تأسیســات گردشگری،  مطلوب  مشــارکت 
شرکت ســیاحتی علیصدر، جامعه هتلداران، 
شرکت سیاحتی گنجنامه، مجموعه شهربازی 
ارم، شــهرداری شــهرهای جهانــی مایر، 
تویســرکان و اللجیــن غرفه اســتان همدان 
شــکل می گیرد و فرصت خوبی برای معرفی 
گردشــگری همدان به گردشــگری کشــور 

خواهیم داشت.

در بزرگترین رویداد گردشگری ایران 

سایت گردشگری همدان رونمایی می شود
■ اپلیکیشن چشم سوم با تکنولوژی VR ،AR  و تصاویر پانارامای همدان در نمایشگاه

مریم مقدم  «

 میــراث داران سپهبدســلیمانی و ســردار 
همدانی ۲۲ بهمن 1398 را چنان باشــکوه در 
سیمای رسانه های دنیا به تصویر کشاندند که تا 

همیشه این ردپا در اذهان بماند. 
بارش برف و باران و ســوز زمستان،  روز ۲۲ 
بهمن ماه 1398 به اوج رســید، اما همه پیر و 
جوان، زن و مرد و... آمده بودند که ثابت کنند 

پای انقاب و رهبر خود هستند. 
در روزهای شکوهمند انقاب هیچگاه بارش 
ســنگین برف نه تنها حضور مردم را کمرنگ 
نکــرد بلکه یک حضور تماشــایی را رقم زد. 
راهپیمایی باشکوه یوم ا... ۲۲ بهمن مثل هرسال 
از ساعت 9 صبح همزمان در همدان با سراسر 

کشور برگزار شد. 
رهبری امام خمینی)ره( برجسته ترین نقطه قیام 
مردم در ســال ۵7 بــود. او کانون توجه عموم 
مردم و محور حرکت چرخ های انقاب بود و 
همه تنها گوش به فرمان او بودند و در مسیری 
حرکت می کردند که رهبر محبوبشــان ترسیم 
می کرد و حاال پس از گذشته ۴ دهه رهبر معظم 
انقاب ســید علی خامنه ای ترسیم کننده راهی 
اســت پر نور و امید برای مردمی که زیر پرچم 
ایران اسامی روزگار می گذرانند و این عشق و 
عرق همواره در شعارهای پرشور مردم همدان 

روز گذشته به خوبی نمایان بود. 
روز گذشــته در گوش شــهر یکصــدا فریاد 
همدانی هــا در حالی که پرچــم غرورآفرین 
جمهوری اسامی را دست داشتند، با شعارهای 
۲۲ بهمن یوم ا...-یوم ا... مرگ بر آمریکا و مرگ 

بر اسرائیل پیچید. 
انقاب اسامی در آســتانه پشت سر گذاشتن 
چهل و یک سالگی و ورود به دهه پنجم از عمر 
خود قرار دارد و ۲۲ بهمن امســال در شرایطی 
که مردم غیور ایران در فراق سردارشان روزگار 
می گذرانند و فشارهای سیاسی مستکبران جهان 
بــر ملت ایران بیش از هر زمان دیگر تشــدید 
شــده، »همه در کنار هم آمدنــد« و این همان 

سرور ملی بود. 
سراسر استان همدان در روز شکوهمند پیروزی 
انقاب سراســر شــادمانی از ۴1 ســاله شدن 
انقاب بود و سپید شدن خیابان ها این تصویر 

حضور مردم را زیباتر کرد. 
سالهاســت راهپیمایی همدانی هــای غیور از 
میدان امامزاده عبدا... شهر آغاز می شود و سیل 
جمعیت به سمت میدان مرکزی شهر حرکت 
می کند؛ این حرکت انقابی همیشــه تحسین 
برانگیز است و باید در یک لحظه به احترام این 
همه شکوه سکوت کرد و در برابر تک تک آنها 

سر تعظیم فرود آورد. 
سالهاست نوای پرقدرت شعار مرگ بر آمریکا 
زیر سایه سار الوند لرز بر اندام اسکتبار انداخته 
و مردم همدان همصدا با هموطنان دیگر به دنیا 

گفته اند اینجا سرزمین دلیرمردانی است که برای 
حفظ آرمان های شهدا سر از پای نمی شناسند. 

 نگاه کردن به اراده مردمی که زیر برف و میان 
گل و الی به عشق سرداران شهیدشان آنچنان 
محکم بر علیه دشمنان شــعار می دهند چنان 
غروری به ایرانی بودن آدم می بخشــد که دلت 
می خواهد به عنوان یک خبرنگار با ثبت تصاویر 

ارزشمند تمام دنیا را به تماشا دعوت کنی. 
در مسیرهای اصلی شــهر ۲۲ بهمن ماه طنین 
»اهلل اکبر« مردم چنان طنین انداز شــد که خاطر 

همدان را تا بهمن ۵7 بدرقه کرد. 
الوندنشینان روز گذشته پرچم به دست و باعزت 
و باغرور، اســتقال خود را جشن گرفتند و با 
افتخار فریــاد می زدند و هر آنچه صدا در گلو 
داشتند بر سر دشمن خالی کردند و به دنیا نشان 
دادند که این مردم انقابی اند و امروز به عشق 

ایران و انقاب و رهبر آمده اند. 
روز گذشــته مــردم در هر جنــاح و خطی با 
فراموشی مشکاتی که هر روز از آن شکایت و 
گله دارند برای ایران آمدند و به جهانیان اعام 

کردند که پای انقابشان ایستاده اند. 
دیــروز همه رفتیــم، باید می رفتیم و نشــان 
می دادیم بر سر آن عهد که ۴0 سال پیش بستیم 
هســتیم و خواهیم ماند. عضو شــورای عالی 
انقاب فرهنگی در این مراســم گفت: انقاب 
اسامی ریشــه مردمی داشته و هیچ چیز نقش 

مردمی بودن آن را کمرنگ نمی کند. 
ســیدعزت ا... ضرغامی، با بیــان اینکه انقاب 
اسامی انحصاری نبوده و متعلق به همه مردم 
اســت، تصریح کرد: همین حضــور مردم در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن شــعار غربی »نه غزه، نه 
لبنــان« را کمرنگ کرده و آرمان های انقاب را 

پررنگ تر کرده است. 
وی اظهار کرد: هر مسئول و دولتی که رأس کار 

می آیند با اراده و خواست مردم آمده اند و مردم 
با انتخاب های خــود ارادت خود را به انقاب 

مستحکم تر می کنند. 
عضو شــورای عالی فضای مجازی با اشاره به 
تاش بیهوده ماهواره ها و فضای مجازی غربی 
بــرای کمرنگ تر نشــان دادن حضور مردم در 
صحنه های سیاسی، اعام کرد: امروز در استان 
همدان در هوای منفی 10 درجه شــاهد تجمع 
عظیمی هســتیم که با حضور ساعت ها در این 

هوا پاسخ دندان شکنی به دشمنان می دهد. 
وی بــا بیان اینکه انقاب از مردم و برای مردم 
است، اعام کرد: دشمن به اشتباه فکر می کند 
انقاب مربوط به شــخص بوده اما باید بداند 
در همین انقاب مردمی اگر مسئولی به درستی 
به وظایف خود عمــل نکند همین مردم برای 
حفظ انقاب و نظام خود اقدام به برکناری آن 

مسئول می کنند. 
ضرغامی افزود: ترامپ نادان اعام کرده بود ۵۲ 
نقطه فرهنگی ایران را مورد هدف قرار می دهد 
اما نمی دانســت نقاط فرهنگی مربوط به تمدن 
ایران است و فرهنگ جهان اسام و ایران قابل 

هدف گذاری نیست. 
وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز تمام جهان 
در این فکر هســتند که در شرایط کنونی مردم 
ایران از شــعار »مرگ بــر آمریکا« صرف نظر 
کرده انــد اما اکنون این شــعار را مردم با قوت 

بیشتری سر می دهند. 
وی ادامه داد: کســانی که فکــر می کنند ایران 
طرفدار جنگ اســت بدانند اگر صلح خواهی 
رهبری نبــود اکنــون ایــران در آتش جنگ 
می ســوخت و این صلــح هدیــه رهبری و 

انقابیون است. 
ضرغامی با بیان اینکه ایران پس از انقاب یک 
کشور تعظیم کننده در برابر زور نبوده و نیست، 

اظهار کرد: فرمایشــات مقــام معظم رهبری 
هیچــگاه از پذیرش ذلت نبــوده و امروز همه 
به دنبال گفت وگو با ایران هســتند و با علم بر 
نتیجه گفت وگو به دنبال حفظ عظمت انقاب 

اسامی هستیم. 
 امروز حاج قاسم ها در جهان تکثیر 

شده اند
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان هم گفت: 
امروز حاج قاســم ها در جهان تکثیر شده اند و 
تمــام خونخواهان حاج قاســم در حال انتقام 
گرفتن خون حاج قاســم و خودشان از آمریکا 

هستند. 
مظاهــر مجیــدی با بیــان اینکه دشــمنان 
انقاب ســعی دارند که به طــرق مختلف 
مانع حضــور حداکثری ملت ایران در پای 
افزود: مقام معظم  صندوق های رأی شوند، 
رهبری فرموده اند ایران باید قوی شــود و 
اگر بخواهیم ایران قوی داشــته باشیم باید 

باشیم.  داشته  یک مجلس قوی 
مجیدی با اشــاره به اینکه آمریکا نمی خواهد 
ایران قوی داشــته باشــیم، تصریح کرد: مقام 
معظــم رهبــری انقابی بودن، مؤمــن بودن، 
روحیه جهادی داشــتن و عدالت خواه بودن را 
از معیارهای الزم برای انتخاب عنوان کرد و ما 
باید با کنار هم گذاشتن این امتیازها و معیارها 
با حضور حداکثری خود در پای صندوق های 
رأی فــرد مــورد نظر خود را بــا آگاهی الزم 

انتخاب کنند. 
مجیدی با بیان اینکه اگر در مذاکرات به سمتی 
می رفتیم که موشک هایمان را جمع می کردیم، 
نمی توانستیم پاسخ آمریکا را در عراق بدهیم، 
تصریح کرد: آمریکایی ها بــه خیال اینکه اگر 
سردار ســلیمانی را حذف کنند دیگر کار تمام 

خواهد بود، او را به شهادت رساندند. 
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ایمیل

خبر

آیت ا... میرشاه ولد میراث دار مکتب 
مبارزات انقالبی در مالیر

 مایر- خبرنگار همدان پیام: آیت ا... میر شاهولد به عنوان نخستین 
امام جمعه مایر میراث دار مکتب مبارزات انقابی در این شهرستان از 

جایگاه واالیی نزد مردم این خطه برخوردار است. 
به پاس خدمات مرحوم آیت ا... میرشــاهولد سالروز بزرگداشت این 

عالم وارسته به نام روز ملی مایر نام گذاری شده است.
نماینده ولی فقیــه و امام جمعه همدان در آئین بزرگداشــت آیت ا... 
میرشــاهولد گفت: این عالم مجاهد و وارســته به عنوان نخستین امام 
جمعه شهرستان مایر مکتب دار مبارزات انقابی در این شهرستان از 

جایگاه واالیی نزد مردم این خطه برخوردار است.
حجت االسام حبیب ا... شــعبانی پیروزی انقاب اسامی را مرهون 
مجاهدت ها و مبارزات علما و جوانان دانست و افزود: با دشمن شناسی 

توانستیم دشمن را شکست دهیم و در انقاب پیروز شویم.
وی افزود: در دین اســام دشمن شناســی یک اصل مهم است که در 
قرآن هم بارها به آن اشــاره شده است و یکی از مظاهر تقوا شناخت 

دشمن است.
شعبانی با اشاره به اینکه راه رسیدن به قله های سعادت شناخت دشمن 
است، افزود: برای اینکه به قله های سعادت دست پیدا کنیم باید اول از 
همه دشمن را بشناسیم و در میدان دشمنی ها دشمن را شکست دهیم 

تا مسیر رسیدن به قله های سعادت برای ما هموار شود.
وی به خروج مردم در زمان شاه اشاره کرد و افزود: مردم در زمان ستم 
شاهی برعلیه ظلم قیام کردند و از تاریکی به سمت نور خارج شدند.

وی به شکل گیری عالم که براســاس حق و باطل شکل گرفته است 
اشاره کرد و گفت: راه پیروزی و بیرون راندن آمریکا از منطقه در پیش 
گرفتن راه مردم ایران در زمان انقاب اســت که براساس این ضوابط 

می شود بر دشمن به پیروزی رسید. 
شــعبانی گفت: دعوای امروز ما با آمریکا و اسرائیل دعوا بر سر خاک 
نیست بلکه بر سر اعتقاد است و اینکه آمریکا به دنبال منافع شخصی 

خودش است .
وی افزود: با اســتقامت و ایســتادگی می توانیم بر کفر پیروز شویم، 
همانطور که مردم در انقاب اسامی با استقامت و ایستادگی بر رژیم 
ستم شاهی پیروز شدند. امام جمعه همدان به شهادت سردار سلیمانی 

اشاره کرد و گفت: شهید سلیمانی نمونه یک تربیت انقابی است.
وی به ضعف مجلس دهم اشــاره کرد و گفت: مجلس دهم بســیار 
ضعیف عمل کرد و مشکات اقتصادی مردم ناشی از ضعف مجلس 

و ناکارآمدی آن است.
وی بــه برگزاری انتخابات مجلس اشــاره کــرد و گفت: حضور در 
انتخابات و انتخاب درســت می تواند موجب به وجود آمدن مجلسی 

قوی بشود که مشکات مردم حل شود. 
وی به والیت فقیه اشاره کرد و گفت: در پیش از انقاب هم والیت فقیه 
وجود داشــت اما به صورت فردی، در صورتی که در پس از انقاب 
والیــت اجتماعی را در زمینه های سیاســی، فرهنگــی، اجتماعی و 
اقتصــادی داریم. امام جمعه مردم مایر هم در این آئین گفت: ما گام 
دوم انقاب اســامی را بسیار محکم برداشته ایم و برای قدم گذاشتن 

در این گام خون مطهر شهید سلیمانی را تقدیم کرده ایم.
محمدباقر برقراری تأکید کرد: قطعا شــهید سلیمانی بسیار قوی تر و 
تأثیرگذارتر از ســردار سلیمانی است، آمریکا با ترور سردار سلیمانی 

حماقت خود را به جهانیان نشان داد.
وی به والیت فقیه اشــاره کرد و افرود: والیت فقیه در رأس نظام است 
که در نوع خود بی نظیر اســت، والیت فقیه همــان والیت اجتماعی 
امام معصوم اســت. برقراری به قدرت والیت فقیه اشاره کرد و گفت: 
والیت فقیه هسته مقاومت را در منطقه به وجود آورده است و مقاومت 

مردم منطقه نقشه های دشمنان را خنثی کرده است.
وی بــه رهنمون های مقــام معظم رهبری اشــاره کــرد و گفت: با 
رهنمون های مقــام معظم رهبری می توانیم همه موانع را از ســر راه 

خود برداریم.
در پایان گفتنی اســت در این آئین از تمبر آیت ا... میر شاهولد توسط 

نماینده ولی فقیه در استان رونمایی شد.

 کاندیداها قول اجرای پروژه عمرانی به مردم ندهند
این روزها کاندیداها برای جمع کردن رأی هر قولی به مردم می دهند 
که جزو وظایفشــان نیســت. به نظر برخی افراد که کاندیدا شده اند، 
وظایف نمایندگان مجلس را با پیمانــکاران راه و پروژه های عمرانی 
اشــتباه گرفته اند. انتظار می رود این افراد عاقانه فکر کنند و قول های 

قابل اجرا در حوزه کاری خود را بدهند.
* جمعی از مردم شهرستان کبودراهنگ 

 تشکر کارگران از مدیرعامل شرکت خوش نوش همدان
تعدادی کارگران شرکت خوش نوش همدان به دلیل دریافت معوقات 
سال های گذشته، به روز شدن حقوق هایشان همچنین دریافت عیدی 
ســال 99 از مدیرعامل شرکت خوش نوش کمال تشکر و قدردانی را 

دارند.
این کارگران گفتند ما انتظار داشــتیم مدیرعامل شرکت خوش نوش 

تعدادی از نیروها را تعدیل کند که این کار را انجام نداد.
* تعدادی از کارگران شرکت خوش نوش همدان

جذب 74 میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون
 کشاورزی در بهار

 مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان بهار از جذب بیش از 7۴ میلیارد ریال تسهیات 
مکانیزاسیون کشاورزی در این شهرستان خبر داد. 

عبدالحســین اکبری با اعام این خبر گفت: برای توســعه مکانیزاســیون کشاورزی در 
ســالجاری از تسهیات خط اعتباری مکانیزاسیون، کشــاورزان برای خرید 389 دستگاه 

ماشین آالت و ادوات کشاورزی به بانک کشاورزی معرفی شدند. 
وی با بیان اینکه تا پایان دی ماه سالجاری، بیش از 137 دستگاه انواع ماشین آالت و ادوات 

کشاورزی شامل تراکتور، کمباین و... با استفاده از این تسهیات جذب شده اند، افزود: این 
میزان جذب نسبت به سهمیه اباغی شهرستان حدود 90 درصد می باشد. 

با حضور اسفندیاری مدیرکل صنایع تبدیلی و خالدی مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد 
کشاورزی، رضوانی جال ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، قنبری فرماندار 
شهرســتان بهار و تنی چند از مسئوالن اســتانی و شهرستانی پروژه سردخانه باالی صفر 
3 هزار تنی در روســتای حسام آباد با اعتباری بالغ بر ۴1 میلیارد ریال، اشتغال 10 نفر در 
زمینی به مســاحت 3 هزار و ۵00 متر مربع و زیر بنای ۲ هزار و 80۴ متر مربع افتتاح و 
آغاز به کار کرد. همچنین پروژه فرآوری ســبزی و میوه شرکت صنایع غذایی مزرعه سفید 
همدان واقع در شهرک صنایع غذایی شهرستان بهار، با تولید ساالد و سبزی سرخ شده و 

منجمد و خشــک شده و صیفی با ظرفیت 900 تن در سال با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد 
ریال و اشــتغالزایی 30 نفر در زمینی با مساحت ۲ هزار و 7۲۲ متر مربع و زیر بنای هزار 

و ۵16 متر مربع افتتاح و بهره برداری شد.
ســپس پروژه شوریجات و انواع رب شرکت آریا شور هگمتانه با ظرفیت 8 هزار و 3۵0 
تن در شهرک صنایع غذایی بهاران شهرستان بهار با اعتباری بر مبلغ 1۵0 میلیارد ریال و 

با اشتغالزایی ۴0 نفر بهره برداری شد. 
در ادامه پروژه مرغداری گوشــتی 30 هزار قطعه ای واقع در سنگ سفید شهرستان بهار با 
اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال و پیش بینی تولید ۲70 تن گوشــت مرغ و اشــتغالزایی 6 

نفر افتتاح و بهره برداری شد. 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
شرکت تعاوني تراکتورداران و

 کمباین داران الوند اللجین
تاریخ انتشار: 98/۱۱/2۱

ــي  ــرکت تعاون ــت اول ش ــاده نوب ــوق الع ــي ف ــع عموم ــه مجم  جلس
ــل  ــورخ ۱2/۰6/ 98 در مح ــنبه  م ــه ش ــاعت۱۰ روز س ــور راس س مذک
حســینیه حضــرت ابوالفضــل )ع( واقــع در اللجیــن خیابــان معلم)باالتر 

ــود. ــي ش ــزار م ــابق( برگ ــالف س ــل اخت ــورای ح از ش
 لــذا بدینوســیله از کلیــه اعضــا )صاحبــان ســهام( دعــوت مــي شــود 
در تاریــخ و ســاعت مقــرر در مجمــع فــوق حضــور بــه هــم رســانیده  و 
یــا وکالي خــود را بــا توجــه بــه مفــاد اساســنامه کتبــا از بیــن اعضــاء 

و یــا خــارج از اعضــاء شــرکت معرفــي نماینــد.
دستور جلسه :

۱- طرح و تصویب اساسنامه جدید

رئیس هیات مدیره شرکت تعاوني تراکتورداران و کمباین داران الوند اللجین

مزایده عمومی

شرکت معدن کار باختر

ــز،  ــات منگن ــر دارد ضایع ــر در نظ ــدن کار باخت ــرکت مع ش
ــدن  ــدان )مع ــتان هم ــع در اس ــود را واق ــز خ ــن و برن آه
باباعلــی( و کردســتان )معــدن شــهرک بیجــار( را از طریــق 

ــاند.  ــروش برس ــه ف ــی ب ــده عموم مزای
از متقاضیــان خواهشــمند اســت از تاریــخ 23 بهمــن لغایــت 
3 اســفند جهــت بازدیــد و ارائــه پیشــنهاد قیمــت با شــماره 
ــراه  ــا هم ــماره 4( ی ــی ش ــن 383۷۰235-۰8۱ )داخل تلف
ــان  ــدان، خیاب ــه آدرس: هم ــا ب ــاس و ی ۰9۱83۱89823 تم
مهدیــه، جنــب بانــک صــادرات، کوچــه توحیــد- بن بســت 

کیانیــان، درب اول ســمت راســت مراجعــه نماینــد.

واگذاری محل درمانگاه )عمومی( شبانه روزی فخریه

دکتر محسن ترکاشوند - مدیر شبکه بهداشت و درمان مالیر 

با توجه به مجوز شماره ۱6/3۱/2۰8۰8/پ شبکه بهداشت و درمان قصد دارد امور درمانی درمانگاه شبانه روزی فخریه را با شرایط ذیل واگذار نماید.
۱- ویزیت پزشک عمومی )24 ساعته روزهای عادی و ایام تعطیالت(

2- تزریقات و پانسمان خواهران و برادران 24 ساعته و ایام تعطیالت 
3- کلیه تعرفه ها بر اساس تعرفه بخش دولتی محاسبه و از مراجعین مربوطه اخذ گردد.

4- شرکت برنده مزایده موظف است نسبت به اخذ قرارداد با تمامی سازمان های بیمه گر و تحت پوشش قرار دادن کل بیمه ها اقدامات الزم را بعمل آورد.
5- هزینه انتشار این آگهی و کارشناسی محل فوق به عهده فرد برنده مزایده می باشد.

قیمت  دانشگاه علوم پزشکی می تواند  معاونت درمان  از  به صالحیت  تأیید  دارای  و  و درمانی الزم  بهداشتی  ودارای مجوزهای  واجد شرایط  شرکت های 
پیشنهادی خود را در پاکت سربسته و با ارائه چک تضمین معادل ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی خود را تا تاریخ 98/۱۱/2۷ به دفتر حراست شبکه بهداشت و 

درمان مالیر تحویل فرمایند.
کلیه شرکت کنندگان می بایست مدارک مربوطه را در سه پاکت به شرح ذیل تحویل نمایند.

پاکت الف( تضمین به مبلغ ۱۰% کل مبلغ پیشنهادی یکساله به شماره حساب ۱5۱658663 نزد بانک رفاه کارگران بنام شبکه بهداشت و درمان واریز گردد.
پاکت ب: مدارک شرکت شامل اساسنامه، گواهی صالحیت اداره کار، مجوز بهداشتی درمانی، تأیید امور درمان 

پاکت ج: مبلغ قیمت پیشنهادی 
قیمت پیشنهادی سالیانه  قیمت پیشنهادی ماهیانه:    

)م الف 4۷8(

آگهی مناقصه شهرداری اسدآباد)نوبت دوم(

شهرداری اسدآباد

ــکاران دارای صالحیــت واگــذار  ــه پیمان ــق مناقصــه ب ــل الذکــر را از طری ــی ذی شــهرداری اســدآباد در نظــر دارد پروژه هــای عمران
ــت اداری  ــان وق ــا پای ــد ت ــل می توانن ــورت تمای ــکاران در ص ــذا پیمان ــد ل ــذار نمایی ــت واگ ــکاران دارای صالحی ــذا پیمان ــد ل نمایی

ــه شــهرداری تســلیم نماینــد. ــه دبیرخان ــی شــهرداری مراجعــه و اســناد مناقصــه را تحویــل و ب ــه امــور مال ۱398/۱۱/3۰ ب
)م.الف5۱8(

محل تأمین اعتبار مبلغ برآورد شرح پروژه
حفظ و نگهداری و آبیاری فضاهای سبز و پارک ها و میدان سطح شهر 

به مدت یکسال 
از محل منابع داخلی شهرداری ۱3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

برچیدن و تخریب جدول بتنی رفیوژ وسط بلوار 22 بهمن و اجرای 
جدول گرانیتی مشکی و گل پنبه ای و اجرای سنگ فرش وسط رفیوژ با 

سنگ دیوین 

از محل منابع داخلی شهرداری6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 مایر- سحریوسفی- خبرنگار همدان پیام: 
جهانی شدن »مبلمان منبت« مایر فرصتی را 
رقــم زد که فعاالن مبل و منبت و مســئوالن 
مایر در آئینی که در هتل الماس برگزار شد، 
دور هم جمع شــوند تا از »بیژن شهبازخانی« 
یکی از حامیان بــزرگ مبل و منبت مایر که 
برای به ثمر رســیدن این مهم گام های بزرگی 
برداشت و نقش بi سزایی ایفا کرد تجلیل و 

تقدیر کنند. 
نماینده اســبق مردم مایر در مجلس شورای 
اسامی در این آئین ضمن تبریک ثبت جهانی 
مبلمان منبــت مایر با بیــان اینکه با جهانی 
شــدن مبل منبت تازه در نیمه هــای راه قرار 
داریم بر ضرورت جهانی فکر کردن و جهانی 
اقدام کردن تأکید کــرد و گفت: هدف اصلی 
ما حضور پررنگ در بازارهای جهانی اســت 
و باید با توجه به ســایق متنوع کشورها مبل 

تولید و به تمام نقاط دنیا صادر کنیم. 
بیژن شــهبازخانی با تأکید براینکه باید مراقب 
بود این فرصت به تهدید تبدیل نشود، گفت: 
توجــه به منافع کوتاه مــدت، منافع بلندمدت 
شهرســتان را به مخاطره می اندازد، جنس کار 
ما از ایثار و مشــارکت اســت نه رقابت باید 
همسایه را بزرگ کنیم و وحدت و انسجاممان 

را تقویت کنیم. 
وی با اشــاره به اینکه محوریت و رســالت 
اصلی ارتقا به ســمت جهانی شــدن بر دوش 
دانشگاه هاســت، برای رونق بیش از پیش هنر 
صنعت مبلمان پیشنهاد داد: شورای راهبردی 
صنعت مبلمان با هدف جهانی شدن متشکل 
از فرماندار، رئیس سازمان مدیریت، شهردار، 
ایجاد  بانک ها، آموزش وپرورش و دانشگاه ها 

شود. 
شهبازخانی در تشریح شورای راهبردی گفت: 
شــورا باید زیرشــاخه هایی را تعریف کند تا 
ضمن برنامه ریزی، نقشــه راه و مسیرجهانی 
شدن را ترسیم کرده و فرصت ها و تهدیدهای 
این هنر صنعت در جهان را بررسی و واکاوی 

کند. 
وی معتقد اســت با کیفیت فعلی قطعاً جهانی 
نمی شویم ، در این مسیر باید بازارهای جهانی ، 
سازوکار جهانی شــدن، نقاط ضعف و قوت 
را شناســایی کرده و با تولید کاالی مرغوب، 
مشــتری مداری و خدمات مطلــوب پس از 
فروش موجب توسعه و رونق صنعت مبلمان 
منبت شد و زمینه ای را فراهم کرد تا با حمایت 
از کارگــران این حرفه همه اقشــار از افتخار 

جهانی شدن منتفع شوند. 
شهبازخانی برگزاری جشنواره های کیفی ترین، 
زیباتریــن و خوش نشــین ترین مبــل را از 
راهکارهای مؤثر در پیشــبرد اهداف جهانی 
شدن دانســت و تصریح کرد: ارتقای کیفیت 
محدودیــت ندارد، اگر مبل مــا به بی کیفیتی 
معروف شــود با توجه به رقبای سرسختی که 
داریم به جایگاهــی پایین تر از ظرفیت فعلی 

سقوط خواهیم کرد. 
وی بر لزوم برندسازی تأکید کرد و گفت: در 
این راســتا بزرگان مبلمان مایر باید شرکت 
ســهامی ایجاد کرده و بزرگترین واحد تولید 

مبلمان با برند مایر را پایه گذاری کنند. 
شــهبازخانی با بیان اینکه برای متصل شــدن 
به بازار جهانی، مجوز میز کشــوری صادرات 

مبــل را دریافــت کردیم، 
آینــده  ســال  از  افــزود: 
و  صادرکننــدگان  تمــام 
در  کشــور  تولیدکنندگان 
مایر جمع می شوند و برای 
برنامه ریزی  مبل  صادرات 
الزم  راهکارهای  و  شــده 

ارائه می شود. 
 جهانی شدن منبت 

محور توسعه مالیر
این آئین  شهردار مایر در 
افتخار  این  اصلی  صاحبان 
دانســت  افرادی  را  بزرگ 
که عمــری در گمنامی در 
این عرصه تاش کردند تا 
صنعت منبت حفظ شود و 

توسعه یابد. 
حسین بابایی با اشــاره به اینکه جهانی شدن 
یکی از محورهای توســعه شهرســتان مایر 
محسوب می شــود اضافه کرد: این عنوان در 
رونق اقتصــادی، رونق تولید و رونق صنعت 
گردشــگری مایر کمک بســزایی می کند و 
اختاف قیمت محصوالت مایر به نســبت 
سایر نقاط کشور ســبب جذب خریدار و در 

کنار آن گردشگر نیز می شود. 
وی گفت: به رغم تاش هایی که برای جذب 
سرمایه گذار در زمینه گردشگری داشتیم موفق 
نمی شــدیم اما با اتکای به ایــن برند زمینه ها 
فراهم شــده و این برند می تواند عامل توسعه 
صنعــت گردشــگری، اقتصــادی، فرهنگی، 

اجتماعی و حتی سیاسی شود. 
بابایــی با تأکیــد براینکه حفظ ایــن برند از 
کســب آن سخت تر اســت، تصریح کرد: با 
تمــام کش وقوس ها و رقابت های ســنگین، 
دست به دســت هم دادیم تا جهانی شدیم اما 
حاال باید بدانیم در کجای راه هستیم و به کجا 
می خواهیم برسیم که نیاز به مطالعه و بررسی 

دارد. 
وی معتقد اســت باید دبیرخانه ای در این باره 
ایجــاد شــود کــه در آن وظایــف تک تک 
مسئوالن تعریف شــده همچنین پارامترهای 
مشتری مداری، ارائه مشاوره به مشتری، کیفیت 
باال، ایجاد رقابت سالم و بحث های پژوهشی 
و کارشناسی از ضروریاتی است که باید به جد 

دنبال شود. 
شــهردار اظهار کرد: برای 
باید  ایــن صنعــت  حفظ 
باشیم  داشته  تشکل صنفی 
و تــاش کنیم با هم افزایی 
و دوستی بدور از منیت های 
شخصی و سازمانی با هدف 
توسعه شهر قدم برداریم تا 
شــاهد رونق بیش از پیش 

این صنعت باشیم. 
 32 شهر دنیا مدعی 
جهانی  نشــان  کسب 

منبت 
بازار  مدیــره  هیأت  عضو 
مبل مایر با اشاره به اینکه 
تاش ها و اقدامات فراوانی 
برای جهانی شدن صورت 
گرفت و بــا خبر ثبت جهانی انرژی مثبتی در 
کالبد صنعت مبل مایر تزریق شد، گفت: 3۲ 
شهر دنیا مدعی کسب این عنوان بودند اما در 
این رقابت سنگین مایر به شایستگی توانست 

پیروز این میدان شود. 
مهدی محمودی در ادامه به پارامترهای زیادی 
برای کســب این عنوان از جمله مشــارکت 
بانوان، وضعیت معیشــت با این حرفه، سیما 
و منظر شــهری، رابطه علم و صنعت اشــاره 

کرد و افزود: رویکرد و اســتراتژی دانشگاهی 
بسیار موفق عمل کرد و دانشگاه فنی وحرفه ای 
، دانشــگاه آزاد و دانشــگاه ملی در این زمینه 

سنگ تمام گذاشتند. 
وی شــهبازخانی را پدر دلســوز خانواده ۲0 
هزار نفری مبــل و منبت عنوان کرد و گفت: 
در محضرش درس از خودگذشــتگی، اتحاد، 

همدلی و همبستگی آموخته ایم. 
به گفته محمودی تبلیغات رایگان از رسانه ملی 
که هزار میلیارد تومان هزینه آن می شده است 
در تاریخ تبلیغات کشــور بی سابقه است که با 
تاش های شهبازخانی و مساعدت صداوسیما 

انجام گرفته است. 
وی یــادآوری کرد: تمام این موفقیت ها را در 
بدترین شرایط اقتصادی و در زمانی که کشور 
در جنگ تمام عیار اقتصادی اســت به دســت 

آوردیم.
وی کارگران، تولیدکننــدگان و کارآفرینان را 
در حکم افســران این جنگ اقتصادی دانست 
و تأکید کرد: فعاالن صنعت مبل و منبت خط 

مقدم این جبهه هستند. 
شایان ذکر است در پایان با اهدای نقشه مایر 
که از منبت ساخته شده بود و سردیس منبت 
شده شهبازخانی از زحمات وی در این مسیر 
تقدیر شد و گردنبندی از منبت که نام مادر بر 

آن حک شده بود به مادرش اهدا شد. 

نکوداشت بیژن شهبازخانی در مالیر

مالیر صاحب میز کشوری صادرات مبل شد
■ شهبازخانی: باید مراقب بود فرصت جهانی شدن مبلمان منبت به تهدید مبدل نشود

۵ هزار و ۵۸0 واحد مسکن روستایی 
در تویسرکان مقاوم سازی شد

 با افتتاح این طرح در دهه فجر، تعداد واحدهای مسکونی مقاوم سازی 
شــده تویسرکان به ۵ هزار و ۵80 واحد رســید. فرماندار تویسرکان از 
بهره برداری طرح مقاوم سازی مسکن روستایی در قاسم آباد این شهرستان 
خبــر داد و گفت: طرح هادی روســتای جوادیه بــا اعتبار ۲۲0 میلیون 
تومان همزمان با دهه فجر به بهره برداری رســید که عاوه بر اعطای ۵۲ 
وام مقاوم سازی مســکن های روستایی، شامل 700 متر جدول گذاری و 

زیرسازی و آسفالت 3 هزار و ۵00 متر در این روستا است.
به گزارش ایرنا، سید رسول حسینی افزود: خانه عالم در روستای قلعه نو 
با برخورداری از 80 متر مربع زیربنا و صرف 1۲0 میلیون تومان از محل 

اعتبارات قرارگاه محرومیت زدایی نیز به بهره برداری رسید.
فرماندار تویسرکان از بهره برداری  طرح ۲0 کیلومتر لوله گذاری آبیاری 
نوین در زمین های زراعی روســتای بوجان خبر داد و بیان کرد: تاکنون 
حدود 7 هزار هکتار از زمین های زراعی شهرســتان تویسرکان با یارانه 

دولتی زیر پوشش آبیاری های نوین قرار گرفته اند. 
وی اظهــار کرد: برای بهره برداری از طرح لوله گذاری در ۵3۵ هکتار از 
زمین های زراعی روســتای بوجان و روستاهای اطراف آن، 3 میلیارد و 

170 میلیون تومان هزینه شده است.
حسینی افزود: ۲ میلیارد و 700 میلیون تومان از این میزان اعتبار از محل 
کمک های باعوض دولتی تأمین شــده و راندمان آب را از 3۵ درصد 
به ۵۵ درصد افزایش داده است.وی ادامه داد: طرح واحد کشت گلخانه 
سبزی و صیفی در شهر فرسفج با برخورداری از ۲ هزار و ۴0 متر مربع 

زیر بنا و اشتغالزایی برای 3 نفر نیز به بهره برداری رسید.
حســینی افزود: این طرح برای دریافت تســهیاتی بالغ بر ۵90 میلیون 
تومان به بانک معرفی شده است و میزان ظرفیت تولید ساالنه آن 70 تن 

محصوالت گلخانه ای در راستای تأمین نیاز بازار و رونق تولید است. 

راهبــردی  شــورای 
صنعــت مبلمان با هدف 
متشکل  شــدن  جهانی 
رئیــس  فرمانــدار،  از 
مدیریــت،  ســازمان 
بانک هــا،  شــهردار، 
و  آموزش وپــرورش 

دانشگاه ها ایجاد شود



C M Y K

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

چهارشنبه  23 بهمن ماه 1398  شماره 3691

4

يادداشت

سیاست
 siasat@hamedanpayam.com

دولت

خبر

لل
 الم

ین
ب

لل
 الم

ین
ب

هزینه های غیرقانونی قانونگذاران
محمد ترابی «

 با نزدیک شــدن به زمان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اســامی، توجه رســانه های خبری و عموم مردم کشورمان به سمت 
مجلس یا همان خانه ملت جلب شــده اســت. مجدداً با نزدیک شدن 
به زمان انتخابات تعداد زیادی از مقامات و به ویژه خود نمایندگان مجلس 
و یا کاندیداهای این منصب در مورد اینکه یک مجلس خوب و یا یک 
نماینده مجلس خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد و یا چه عمکردی 

از خود نشان دهند سخنرانی کرده و اظهارنظر می کنند.
گاهی شــاهد این هســتیم که اظهارات و عقاید نماینــدگان فعلی و 
کاندیداهای مجلس با یکدیگر شــباهت زیادی دارد. نکته جالب این 
اظهارات، انتقاداتی اســت که به عمل کرد مجلــس و نمایندگان ادوار 
گذشــته وارد می کنند و می توان گفت تقریباً بیشتر کاندیداها نسبت به 
عملکرد مجلس گذشته منتقد هســتند ولی بسیاری از این انتقاد ها که 
برخی نمایندگان رأی خود را مدیون این قبیل انتقادها هستند، تاکنون در 

مجلس شورای اسامی حل نشده است.
یکی از موضوعات موردانتقاد هزینه های گزاف انتخاباتی است که منابع 
تأمین کننده آن مشــخص نیست. در این دوره از انتخابات قوانینی برای 
این شفافیت مخارج انتخاباتی کاندیداها وضع شده است، ولی این سؤال 
به ذهــن خطور می کند که آیا تاکنون این قوانین الزم نبوده اســت؟ آیا 
قوانینی به مشابه قوانین کنونی برای شفافیت هزینه های انتخاباتی توانسته 
به انــدازه کافی از این نوع تخلفات پیشــگیری کند؟ آیا این هزینه های 
گزاف انتخاباتــی تبدیل به معضلی برای عدم حضور نمایندگان صادق 

نشده است؟
هزینه های تبلیغات انتخاباتی برای یک دوره را می توان به جرأت گفت 
که از درآمد کارمندان و کارکنان دولتی بســیار باالتر است. حال که ما 
شاهد این هستیم که بیشترکاندیداهای انتخاباتی از قشر معلمان، کارمندان 
ادارات و دیگر کارکنان و وابستگان سازمان ها و ارگان های دولتی هستند.  
برخی کاندیداهای انتخاباتی از طرف سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 
تأمین مالی تبلیغاتی می شوند و به گفته خود برخی نمایندگان مجلس و 
احزاب فعال، این موضوع خود زمینه ای برای نداشتن استقال فکری و 
عملی نمایندگان در مجلس و تاش ایشان برای جبران و جلب رضایت 

این حامیان مالی است.
این موضوع بر کسی پوشیده نیســت که یک کاندیداها برای ورود به 
مجلس نه تنها در کشــورمان بلکه در سایر کشور های پارلمانی نیاز به 
صرف هزینه هایی خواهد بود، مشــکل اصلی در ســر راه هزینه های 

تبلیغاتی، منابع تأمین کننده این مبالغ میلیاردی است.
از این رو احزاب می توانند فیلتر مناســبی برای حذف منابع غیرســالم 
باشند و حتی می توانند خود منبع اصلی تأمین مالی هزینه های کاندیداها 
باشــند. احزاب قوی و کارآمد می توانند خیلی بیشتر از این قوانینی که 
برای شفافیت هزینه های انتخاباتی وضع شده اند به روند سامت رقابت 
انتخاباتی کمک کنند. اما در کشــورمان و همچنین در اســتان احزاب 
برخوردار از منابع مالی الزم برای حمایت از کاندیداها وجود ندارد و این 
خود عاملی است که یک کاندیدا خواسته یا ناخواسته با چالش چگونگی 
تأمین هزینه تبلیغاتی خود مواجه شود. از این رو شاید بسیاری از افراد 
متخصص که توانایی کمک به مجلس شــورای اسامی را داشته باشند 
به دلیــل ناتوانی در تأمین این هزینه ها از گردانه رقابت انتخاباتی حذف 
شوند. شفافیت تبلیغاتی نمایندگان می تواند نشان از صداقت و خیربودن 
نیت ایشان باشد.  نمایندگان مجلس شورای اسامی با رأی مستقیم مردم 
انتخاب می شوند و از این رو مجلس شورای اسامی نایب افکار عمومی 
در جامعه ما می باشد و این نمایندگان باید در برابر انتخاب ها و قوانینی 

که وضع می کنند در برابر مردم پاسخگوی باشند. 
برای داشتن یک مجلس خوب و کارآمد باید از پایه برنامه ریزی انجام 
شود. نمایندگانی که وارد مجلس می شوند پایه های این مجلس خواهند 
بود. می توان با اصاح الگوی های تأیید صاحیت های نمایندگان مجلس 
از طریق احزاب مسئولیت پذیر در قبال کاندیداهای موردحمایت خود، 
تقویــت احزاب و تبدیل آنها به احزاب کارآمد و تأثیرگذار که ازلحاظ 
مالی و فکری بتوانند محور اصلی عملکرد کاندیداهای خود باشــند و 
قوانینی که بتواند مانع از سوءاســتفاده افراد از جایگاه نمایندگی باشد، 
زمینه برای عملکرد درســت هرچه بیشتر نمایندگان مجلس را فارق از 

هرگونه حاشیه ای فراهم آوریم.

وزیر کشور: 
تعداد نامزدهای مجلس 

به 7 هزار و 100 نفررسید
کرد  اعام   وزیر کشــور 
که با تأیید صاحیت ۲ هزار 
نفر دیگر از داوطلبان مجلس 
تعــداد  اســامی،  شــورای 
نامزدهای این دوره مجلس از 
۵ هزار و 100 نفر به 7 هزار و 

100 نفر رسیده است.
رحمانی فضلــی  عبدالرضــا 
نامزدهــای  تعــداد  افــزود: 
تأییدصاحیت شده یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسامی 
تا دیروز ۵ هزار و100 نفر بود که شــورای نگهبان صاحیت ۲ هزار 

نفر دیگر را تأیید کرد.
وی بیــان کرد: با تأییدصاحیت این افراد میزان رقابت های انتخاباتی 

باال خواهد رفت. 
رحمانی فضلی درباره روند اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس 

شورای اسامی، تأکید کرد: مراحل اجرا به خوبی پیش می رود.
وزیر کشور بیان کرد: شــورای نگهبان در مرحله تجدیدنظر در آرای 
هیأت های نظارت، امکان شــرکت افراد بیشتری را محقق کرده است؛ 
اکنون حدود ۲ هزار نفر به فهرست نامزدها افزوده شده اند، این موضوع 

رقابت انتخابات را باال می برد.
رحمانی فضلی با اشــاره به تعامل مطلوب وزارت کشــور با شورای 
نگهبان، گفت: انشــاءهلل مسیر نظارت و اجرا به خوبی طی شود؛ آنچه 
در شــرایط کنونی کشور مهم است مشارکت می باشد؛ همه ما باید با 

حضور در انتخابات در سرنوشت خودمان تأثیرگذار باشیم.
وی افزود: موضوع دموکراســی، مردم ساالری دینی و مشارکت مردم 
در سرنوشت خود یکی از هدیه های خداوند است که به لطف خداوند 
و مجاهدت های شــهدا و امام خمینی)ره( به ما رســیده است و باید 

قدردان آن باشیم.
وزیر کشور تصریح کرد: اینکه ملتی بتواند سرنوشت خود را خودش 
تعییــن کند ارزش باالیی دارد به ویژه مردم ایران که تا ســال ۵7 هیچ 

نقش مؤثری در تعیین سرنوشت خود نداشته است.
وی با اشاره به انتقادات موجود در موضوع انتخابات، گفت: مهم ترین 
موضوع از نظر ما، اجرا است؛ درباره اجرا می توانم بگویم باید دقیق تر، 
بهتر و مؤثرتر باشد که الیحه ای در این رابطه به مجلس ارائه داده ایم تا 
اشکاالت رفع شود. نفس و اصل انتخابات به عنوان یک حق ملی برای 
تک تک مردم مسأله ای است که نمی توانیم از آن عبور کنیم. باتوجه به 
اینکه دشمنان در شرایط کنونی تأکید بر ضعیف شدن مشارکت دارند 
و برای تحقق این قضیه کار می کنند در این مســأله نه ازنظر سیاسی 
بلکه ازنظر امنیتی و منافع ملی و اقتدار کشــور حضور خوبی باید در 
صحنه داشــته باشیم، البته مردم با هوشیاری همیشه اثبات کرده اند که 

یار و یاور انقاب هستند.
رحمانی فضلی درباره ظرفیت های شرکت داروسازی سیناژن شهرستان 
فردیــس بیان کرد: علم و دانش کمــک می کند که واحد های تولیدی 

فعالیت خود را گسترش دهند.
وی ادامه داد: این مجموعه در امر صادرات و تأمین بازار داخلی موفق 

است؛ نیروهای آن از سرمایه های کشور محسوب می شوند.
به گفته وزیر کشــور، مشکات این شرکت دارویی در سیستم اداری 

حل خواهد شد.
وزیر کشور در سفر به استان البرز ضمن بازدید از چند پروژه عمرانی 

در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان شرکت کرد

پاسخ رفتارهای تروریستی را با قدرت می دهیم
 جمهوری اسامی ایران  به هیچ وجه قصد تعرض به هیچ کشوری را نداشته 

و نخواهد داشت اما پاسخ رفتارهای تروریستی را با قدرت خواهد داد.
به گزارش ایســنا، فرمانده نیروی هوایی ارتش در دیدار با وابســتگان نظامی 
کشــورهای خارجی با گرامیداشت فرارســیدن چهل ویکمین سالگرد دیدار و 
بیعــت همافران نیروی هوایی ارتش با امام خمینــی)ره( گفت: نیروی هوایی 
ارتش در آن روز پیوســتگی و جوهر حقیقی خود را به خوبی به ملت ایران و 
جهانیان نشان داد و شکننده ترین ضربات را بر پیکر رژیم شاهنشاهی وابسته به 
استکبار جهانی وارد کرد. عزیز نصیرزاده خاطرنشان کرد: نظامیان متعهد نیروی 
هوایی در 19 بهمن 13۵7 با حضور در اقامتگاه رهبر کبیر انقاب اســامی و 
بیعت با حضرت امام خمینی)ره(، ســندی از افتخار و حماسه رشادت و ایمان 

را در برگه های زرین انقاب اسامی به ثبت رساندند.

اعالم آمادگی آمریکا برای تمدید معافیت 
عراق از تحریم های ایران

 3 مقام عراقی گفته اند که واشنگتن به بغداد اعام کرده که مایل است معافیت 
تحریمی عراق را تمدید کند تا این کشــور بتوانــد کماکان به خرید گاز و برق 
از ایــران ادامه دهد.  به گزارش ایســنا، معافیت قبلی برای عراق که در ماه اکتبر 
صادر شده بود روز 13 فوریه )۲۴ بهمن ماه( منقضی می شود. این 3 مقام عراقی 
گفته انــد که وزارت امورخارجه آمریکا که مســئول صدور این گونه معافیت ها 
اســت، آمادگی خود را برای تمدید معافیت پیشین برای یک دوره 3ماهه دیگر 
اعام کرده است به شرط آنکه بغداد بتواند تا هفته آینده یک چارچوب زمانی برای 
قطع وابستگی اش به گاز ایران مشخص کند.آنها همچنین گفته اند که تمدید مجدد 
معافیت تحریمی عراق آزمونی برای روابط بغداد- واشــنگتن پس از تنش های 

ایجاد شده به دلیل حمله هوایی آمریکا به فرودگاه بغداد در روز 3 ژانویه است.

هنوز شانس حفظ برجام وجود دارد
 وزارت امورخارجه روسیه تأکید کرد که اگرچه برجام در آستانه فروپاشی 

است اما هنوز شانس حفظ این توافق وجود دارد.
به گزارش ایســنا، وزارت امورخارجه روســیه در بیانیه ای تأکید کرد که هنوز 

شانس حفظ برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( وجود دارد.
وزارت امورخارجه روسیه در ادامه تصریح کرد: برجام در آستانه فروپاشی قرار 

دارد اما هنوز از نقطه ای که غیرقابل بازگشت باشد، عبور نکرده است.
همچنین کاظم جالی ســفیر ایران در مســکو در جمع خبرنگاران روسی به 
مناسبت چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقاب شکوهمند اسامی تأکید کرد که 

تهران قصد خروج از برجام ندارد.
وی اظهار کرد: ایران نمی خواهد از برجام خارج شود و تمام گام های ایران برای 

کاهش تعهداتش در این توافق قابل بازگشت است.

همدان پیــام: با اعــام نتیجه نهایی بررســی 
صاحیت ها و انتشــار اســامی کاندیداهای 
یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای 
اســامی، زنگ تبلیغات این دوره از انتخابات 

به صدا درآمد.
بر اســاس آمار اعام شــده، از ۴39 داوطلب 
ثبت نام کننده برای نمایندگی مجلس در استان 
همدان ۵7 نفــر انصراف دادنــد و 18۴ نفر 

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

انتخاب بزنند.
البته این فضا با توجه به تاش های رســانه ای 
و گاهی فعالیت های غیررســمی کاندیداها در 
سطح محدودی شکل گرفته است، اما تبلیغات 
رسمی کاندیداها شرایطی را ایجاد می کند که 

افکار عمومی به شکل جدی تری دنبال کنند .
از مهم تریــن مباحثی کــه در این بــاره باید 
موردتوجه داوطلبان و هوادارانشــان باشــد، 

رعایت اخاق انتخاباتی است.
مردم انتظــار دارند کاندیداهــا در معرفی و 
شناساندن خود از ابزارها و شیوه های معقول، 
قانونی و اخاقی اســتفاده کنند تا شــیرینی 
رقابت ها و شور و نشاط انتخاباتی حفظ شود.

ازسوی دیگر توقع افکار عمومی بر آن است 
که هم رســانه ها و هم گروه های سیاســی با 
درنظــر گرفتن اهمیت مشــارکت حداکثری 

و انتخاب هوشــمند و آگاهانــه، تاش کنند 
و فعالیت های خود را مســئوالنه و براســاس 

اولویت ها دنبال کنند.
نکته دیگر اینکــه کاندیداها باید برنامه محور 
وارد صحنه شده باشند و برای مردم مشخص 
کننــد که درصورت کســب اکثریــت آرا و 
راه یابی به مجلس چه موضوعاتی را موردتوجه 
قــرار داده و در پیگیری هــا و ارائه طرح ها و 
پیشنهادهای خود در اولویت قرار خواهند داد.

در فضای رقابتی طبیعی اســت هر شخص یا 
گروهــی بخواهد برای جلب افکار عمومی و 

اقنــاع مردم به رای دادن، خود را شایســته تر 
دانسته و برنامه هایش را بهتر و مناسب تر جلوه 
دهد. این کار نباید خــارج از چارچوب های 
مشخص شــده و معیار ها باشد و فردی برای 
اصلح نشــان دادن خود دیگــران را کوچک 

بشمارد و یا در صدد تخریب آنها برآید.
رقابت و تبلیغات در مردم ساالری دینی مبنی بر 
قواعد دینــی و معیارهای اخاقی اســت و 
به گونه ای باید پیــش رود که در عین رقابت، 

رفاقت ها هم حفظ شود.
فراموش نکنیم که مردم بهترین ناظر و شاهد 

اعمال ما هستند و در انتخاب ها و گزینش های 
خود به چنین معیارهایی توجه می کنند، بنابراین 
نمی تــوان و نباید خــارج از چارچوب های 

تعریف شده، حرکت کرد.
به هرحال تبلیغات و رقابت های کاندیداهای 
مجلس شــورای اســامی در عین جذابیت 
و نشــاط، از اهمیــت و حساســیت خاصی 
برخوردار اســت و چنانچــه در مدار اصلی 
خود دنبال شود، عاوه بر تقویت شور و نشاط 
انتخاباتی، در شــکل گیری مجلســی قوی و 

کارآمد نیز مؤثر است.

و اکنون تبلیغات و رقابت کاندیداها 

فردا ماراتن مجلس یازدهم آغاز می شود

نازنین زینب فرجی ساره گودرزیکیمیا جامه بزرگی هستی سلیمانی

کیانا حور سرشتسارینا عمادی فاطمه سما محمدیاریسارینا رضوی پور هلیا جعفری برزیده

نرگس السادات میری هدی میرزاعلی بابایی

نگین مرادی ترابی مهرانه رستمینسا محمدی مینو کوچکیزهرا خوانساری ورکانه

لعیا یزدانی شفیق ریحانه سنایی نازنین زهرا نظری تراب

ستارگان برتر پایه ششم دبستان شهید فراهانی )سالتحصیلی 98-99(

هیچ طیف گسترده ای 
از رد صالحیت ها 

نداشتیم
 ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ 
بــه ســوالی مبنی بر اینکــه با توجــه به رد 
صاحیت هــای طیف وســیعی از داوطلبان، 
مشــارکت در انتخابات را چگونه پیش بینی 
می کنید؟ بیان کرد: هیچ طیف گســترده ای از 
رد صاحیت ها نداشــتیم. بیــش از 7 هزار و 
100 نفر صاحیتشــان تأیید شده و این یعنی 
۵0 درصــد از افراد صاحیتشــان مورد تأیید 
واقع شده است و از همه گرایش ها، جناح ها و 

گروه ها هم حضور دارند. 
عباســعلی کدخدایی در رابطه با تعداد نهایی 
رد صاحیــت نمایندگان فعلی مجلس گفت: 
7۵ نفر از نمایندگان دوره فعلی رد صاحیت 
شده اند. ســخنگوی شــورای نگهبان درباره 
اینکه اگر نظارت اســتصوابی وجود دارد چرا 
در مــدت نمایندگی به تخلفات رســیدگی 
نشــده، گفت: در بحث مایندگان طبق قانونی 

که وضع شد نظارت بر عملکرد آنها بر عهده 
خود مجلس قــرار گرفته و طبیعتا باید از این 

طریق اقدام شود. 
به گزارش ایسنا، وی افزود: الحمدا... به لطف 
خداوند و با پشتیبانی مردم چهل ویکمین سال 
را هم پشت ســر گذاشتیم، اگرچه مشکاتی 
هم بوده است و دشمنان همیشه درصدد ضربه 
زدن به انقاب اســامی و منافــع ملی مردم 
بوده اند اما خوشــبختانه با پشتیبانی های مردم 
و بــا تبعیت از منویات رهبــر معظم انقاب 
همچنان انقاب به پیش اســت و ان شــاءا... 
رشــد و پیشــرفت خوبی را برای مردم عزیز 

آرزو می کنم. 
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با آخرین 
تأیید صاحیت داوطلبان نمایندگی  وضعیت 
یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای 
اســامی اظهار کرد: نتایج تأیید صاحیت ها 
آماده شــد و امروز هم به تدریج به نظرات و 
اعام نظر نهایی شورای نگهبان برای وزارت 
کشور ارسال می شود و از طریق فرمانداری ها 

در اختیار داوطلبان محترم قرار می گیرد. 
کدخدایــی افــزود: امیدواریم ان شــاءا... با 

اقداماتی که صورت گرفته انتخابات خوبی را 
پیش رو داشته باشیم. با توجه به تأکیدات مقام 
معظم رهبری با حضور پرشور و با مشارکت 
حداکثری همه مردم فــارغ از گرایش، جناح 
و گروه های سیاســی را در انتخابات شــاهد 
باشــیم و وعده ما ان شاءا... دوم اسفندماه پای 

صندوق های رأی است. 
ســخنگوی شــورای نگهبان در مورد تحریم 
انتخابات از ســوی برخــی گروه ها تصریح 
کرد: البتــه گروه هایی که تعلقــی به مردم و 
نظام داشته باشــند از این صحبت ها نخواهند 
کرد. خوشــبختانه ما هم از جهت بررســی 
صاحیت ها ایــن اطمینان را بــه همه مردم 
می دهیــم و پیش از این هم اعــام کردیم که 
بررسی صاحیت ها دقیق و براساس مستندات 

بوده است. 
وی ادامه داد: از جهت تعــداد داوطلبانی که 
صاحیتشان تأیید شده، در واقع همه گروه ها 
و جناح های سیاســی هم به نظر ما افرادی را 
دارند که می توانند حضور داشــته باشــند و 
ان شــاءا... صحبت از تحریــم و نیامدن را به 

دشمنان واگذار می کنیم. 

کدخدایی تأکید کرد: هر کســی که دوستدار 
انقاب اسامی است ان شاءا... در دوم اسفند 

پای صندوق رأی حاضر خواهد شد. 
سخنگوی شورای نگهبان در مورد تعداد افراد 
تأیید صاحیت  شده بیان کرد: بیش از 7 هزار 
و 100 نفر صاحیتشان تأیید شده است و روز 

گذشته در اختیار فرمانداری ها قرار گرفت. 
وی در رابطه با اینکه ســاز و کار شــورای 
نگهبان برای شــفافیت تبلیغات انتخاباتی به 
چه شــکل اســت؟ اظهار کرد: همانطور که 
مستحضر هســتید این قانون تازه اباغ شده 
و امیدواریم که مراحل اجرایی آن از ســوی 
وزارت کشــور انجام شــود. طبیعتا ما هم بر 
همه مراحلی که در قانون ذکر شــده اســت 

نظارت خواهیم داشت. 
ســخنگوی شورای نگهبان در رابطه با موضع 
شــورای نگهبان درباره الیحــه دولت برای 
برگــزاری همه پرســی خاطرنشــان کرد: هر 
اقدامی که از مسیر قانونی باشد شورای نگهبان 
مخالفتی ندارد و اگر در مسیر قانون و براساس 
قانون باشد طبیعتا ما هم وظایف قانونی خود 

را انجام خواهیم داد. 

ستايشگر آن معلمی هستم که چگونه انديشیدن را به من آموخت نه انديشه ها را
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يادداشت

از دهه فجر به دهه انتخابات می رسیم
دو حماسه حضور در 10 روز

فیض ا... مظفرپور  «

 دیروز ۲۲ بهمن سال 1398 بود. درست ۴1 سال پیش در ۲۲ بهمن 
13۵7 بســاط نظام ۲۵00 ساله شاهی و استبداد مطلقه فردی از ایران 
برچیده شــد و نظامی بر پایه آموزه های دین اسام که به آرای مردم 
متکی اســت به نام جمهوری اسامی شکل گرفت، قانون اساسی این 
نظام والیت مطلقه فقیه را در اصول ۵ و 110 و ســایر اصول به عنوان 
رکــن اصلی نظام درنظر گرفته و وظایف و اختیاراتی را برای رهبری 

نظام ترسیم کرده است.
 اگرچه به فرموده امام راحل عظیم الشــأن آنچه در قانون اساسی آمده 
اســت فقط بخشی از شئون ولی فقیه است، زیرا امام راحل معتقد بود 

والیت فقیه همان والیت رسول ا... است.
در نظام اسامی مردم و ولی فقیه رابطه مریدی و مرادی دارند. نه اینکه 
رابطه مردم با رهبر مثل ســایر کشور رابطه ای اداری و فقط یک رابطه 
معمولی باشــد که مردم کاری به کار رهبر نداشــته و فقط بر اساس 
قانون در انتخاب مســئوالن نقش دارند. و مسئوالن نیز وظایف خود 
نســبت به ملت را در چارچوب قوانین تعریف شده انجام می دهند. و 
هیچ گونه رابطه عاطفی بین آنها نیست. ولی در نظام اسامی عاوه بر 
اینکه همیشه مسئوالن به طور مستقیم و غیرمستقیم به وسیله آرای مردم 
انتخاب می شــوند یک نوع رابطه قلبی که برگرفته از آموزه های دینی 
است بین ملت و مسئوالن به ویژه بین مردم و رهبری وجود دارد؛ زیرا 
رهبر یک مرجع دینی می باشــد. این نظام به تعبیر رهبر معظم انقاب 

مردم ساالری دینی است. 
همین عشــق و محبت مردم به رهبر خود در طول ۴1 ســال گذشته 
توانســته مردم را در صحنه نگــه دارد و درمواقع خطر حمایت مردم 
از نظام و رهبری موجب آرامش و اطمینان گشــته و کشور از تمامی 
آســیب ها مصون مانده و کشتی انقاب اســامی همواره به ساحل 
نجات رسیده اســت عاوه بر انتخابات رسمی در جمهوری اسامی 
که شــبیه سایر نظام های مردم ســاالر یا به اصطاح دموکراتیک است. 
حضور مردمی به صــورت خودجوش و بر پایــه اعتقادات دینی در 
راهپیمایی هایــی نظیر ۲۲ بهمن و روز قدس و ســایر راهپیمایی ها و 
حماسه حضورهایی که در مناســبت های مختلف در کشور صورت 
می گیــرد جلوه های زیبایی از حضور مــردم و نقش آنان در حفظ و 
حراست از نظام اسامی را به جهانیان نشان می دهد؛ حضور میلیونی 
در تشییع پیکر مطهر شهید قاسم ســلیمانی و سایر شهدای عزیز در 

طول ۴0 سال گذشته نمونه ای از این حضور هاست.
 راهپیمایی مردم در شهادت شهید بهشتی و یارانش و شهادت شهیدان 
رجایی و باهنر و ســپس شهادت سرداران بزرگی چون سپهبد شهید 
صیاد شــیرازی و حماسیه های حضوری چون ۲3 تیر 78 و 9 دی 88 
از نمونه های برجســته حماســه های مردم ایران است حال امروز در 
۴1اُمین سالروز پیروزی انقاب و نخستین سالگرد گام دوم انقاب و 
دهه پنجم نظام اسامی باردیگر در 10 روز دو حماسه حضور خواهیم 
داشت حماسه حضور ۲۲ بهمن که امروز همه به توصیه امام راحل و 
مقــام معظم رهبری خواهیم آمد و از نظام و رهبری حمایت خواهیم 
کرد و حماســه حضور دوم در دوم اسفند 98 پای صندوق های رأی 

رقم خواهد خورد.
که انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اســامی برای انتخابی 
آگاهانه و در شــرایطی که چشم جهانیان به این انتخابات دوخته شده 
است. و دشــمنان مرتب از تحریم انتخابات و حضور کمرنگ مردم 
سخن می گویند با حضور گسترده در پای صندوق های رأی و انتخاب 
افراد اصلح که شایســتگی های الزم را برای تشکیل مجلسی قوی و 
کارآمد در تــراز دهه پنجم و گام دوم انقاب شــکل خواهیم داد و 
باردیگر به جهانیان و دوســتان و دشمنان انقاب ثابت خواهیم کرد 
که مردم هرچند گله هایی از عملکرد مســئوالن دارند و نارسایی هایی 
در خدمات رســانی به مردم وجود دارد و مشــکات اقتصادی بخش 
زیادی ازمردم را آزار می دهد ولی در انتخابات شــرکت می کنند تا راه 
برون رفت از این مشکات با تشکیل مجلس کارآمد هموار شود زیرا 
تحریم انتخابات نه تنها مشــکل را حل نخواهد کرد بلکه به مشکات 

کشور افزوده خواهد شد.
 بنابراین حضور حداکثری و حماسی در انتخابات دوم اسفند پس از 
راهپیمایی ۲۲ بهمن همانگونه که رهبر معظم انقاب فرمودند کشور 
را بیمه خواهد کرد و راه برای تشــکیل مجلس نو و قوی که بتواند با 
تصویب و نظارت بر اجرای قوانین مترقی مشکات مردم را حل نماید 
انشــاءا... پس منتظر حضور سبز شما پای صندوق های رأی می مانیم 

نمره شما در این 10 روز دو تا ۲0 خواهد بود.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور:
احزاب و گروه ها جدی تر در انتخابات لیست بدهند

 مدیــرکل سیاســی وزارت کشــور بــا ابــراز امیــدواری از جدی تــر شــدن 
رقابت هــا در انتخابــات پیــش رو، گفــت: گروه هــا و احــزاب ضــرورت دارد بــرای 

ــد. ــاش کنن ــر ت ــم جدی ت ــس یازده ــات مجل ــت در انتخاب ــی لیس معرف
حمیــد مانــوری دربــاره رایزنــی وزارت کشــور بــا شــورای نگهبــان دربــاره تأییــد 
صاحیــت نامزدهــای انتخاباتــی، گفــت: بــرای اینکــه گروه هــای سیاســی و فعــاالن 
ــند،  ــته باش ــری داش ــای جدی ت ــات رقابت ه ــور در انتخاب ــرای حض ــد ب عاقه من

وزارت کشــور از طریــق شــورای نگهبــان پیگیری هایــی داشــته اســت و گروه هــای 
ــد. ــن موضــوع بوده ان ــال ای ــم خودشــان به دنب سیاســی و احــزاب ه

ــی در  ــای سیاس ــزاب و گروه ه ــت اح ــوه فعالی ــون نح ــاده 10 قان ــیون م دبیرکمیس
ــده ها  ــد صاحیت ش ــی تأیی ــام نهای ــد اع ــرد: موع ــه ک ــا اضاف ــا ایرن ــو ب گفت وگ
ازســوی شــورای نگهبــان ۲۲ بهمــن اســت کــه البتــه افــراد زیــادی در ایــن چنــدروز 
گذشــته تأییــد شــده اند و بــا وجودایــن امیدواریــم رقابــت خوبــی را در انتخابــات، 

شــاهد باشــیم.
ــای  ــی حوزه ه ــان در برخ ــتقان و اصاح طلب ــت مس ــاره ردصاحی ــوری درب مان
ــد، گفــت: شــاید  ــه کنن ــد لیســت ارائ ــه می توانن ــی و اینکــه احــزاب چگون انتخابات

ــب  ــا داوطل ــند مث ــته باش ــی داش ــزاب توقعات ــی و اح ــای سیاس ــی گروه ه برخ
ــرار  ــد ق ــرده موردتأیی ــام ک ــات ثبت ن ــرای انتخاب ــه ب ــوع ک شــاخصی از حــزب متب
نگرفتــه اســت امــا بــا همــه ایــن شــرایط، امــکان رقابــت در بیشــتر حوزه هــا وجــود 
دارد اگــر چــه ایــن احتمــال هــم اســت کــه رقابــت بــا گرایــش سیاســی در برخــی 

ــد. ــر باش ــا کمت حوزه ه
ــرای  ــرد ب ــه ک ــی توصی ــای سیاس ــزاب و گروه ه ــه اح ــه هم ــال ب ــا این ح وی ب

معرفــی لیســت به شــکل جدی تــری تــاش داشــته باشــند.
ــرای  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــات مجل ــن دوره انتخاب ــال یازدهمی ــفند امس دوم اس

ــود. ــزار می ش ــه برگ ــوزه انتخابی ــی در ۲08 ح ــن۲90 کرس انتخاباتتعیی
 entekhabat@hamedanpayam.com

 کاندیداهــای یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اسامی روز دوشنبه در همایش ارشادی و توجیهی 
نامزدهای انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس شورای 
اســامی همدان گردهم آمدند تــا کارگزاران این 
عرصــه به بیان نکتــه نظــرات و خط قرمزهایی که 
براساس قانون انتخابات باید مدنظر داوطلبان باشد 

قرار بگیرند. 
پرهیــز از وعده هایی غیرمعمــول، ممنوعیت تبلیغ 
کاندیداهــا علیه یکدیگــر، برخورد با ســفرهای 
انتخاباتی، ممنوع بودن اســتفاده از امکانات دولتی 
و عمومی ازجمله مــواردی بود که در این همایش 

اشاره شد. 
رئیس کل دادگســتری استان همدان در این همایش 
گفت: کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اســامی باید آبروی نظام در پیش و پس از 
ورود به مجلس را حفظ کنند و در تبلیغات به صورت 

ویژه به این مسأله توجه داشته باشند. 
محمدرضــا عدالتخواه با بیان این کــه از نامزدهای 
انتخاباتی تقاضا می کنم وعده پوچ و توخالی به مردم 
ندهند عنوان کرد: قانون اساســی حدود اختیارات 
نمایندگان مجلس را مشــخص کرده اســت و یک 
نامــزد انتخاباتی نمی توانــد وعده هایی بدهد که با 

حدود اختیاراتش در تعارض باشد. 
وی با بیــان اینکه نامزدی که معتقد به نظام و پایبند 
به مسائل اخاقی باشــد در هر شرایطی حتی عدم 
کسب آرا برنده است، اعام کرد: اگر نامزدها مجلس 
را محلی برای خدمت و شــکوفایی انقاب ببینند، 
در هر شــرایطی برنده میدان هستند اما اگر همانند 
غربی ها هدفشــان تنها تصاحب صندلی قدرت و 
کسب ثروت باشد، درصورت اخذ آرای مناسب نیز 
ازنظر ملت مردود در انتخابات محسوب می شوند. 

عدالتخواه با با بیان اینکه کاندیدایی که قصد ورود 
به مکتب سلیمانی را دارد، باید منش سردار سلیمانی 
را نیــز در خود پرورش دهد، اظهار کرد: جمهوری 
اســامی ایــران دوری از راه های نامشــروع برای 
رسیدن به اهداف موردنظر را به کودکان این سرزمین 
درس داده اســت از این رو نامزدهای انتخابات نیز 
باید از این شــیوه تبعیت کنند و برای رســیدن به 

صندلی مجلس دست به اقدامات نامشروع نزنند. 
رئیس کل دادگســتری از حبس تا ۲ سال، 3۵ تا 7۴ 
ضربه شــاق، جریمه مالی و محرومیت از حقوق 
اجتماعی از 6 ماه تا ۵ سال را برای متخلفان برشمرد 
و گفت: مجازات قاطع تبلیغات زودهنگام نامزدهای 

انتخاباتی نیز برای متخلفان تعیین شده است. 
وی با بیــان اینکه کاندیداها باید آبــروی نظام در 
پیــش و پــس از ورود به مجلــس را حفــظ کنند، 
خاطرنشــان کرد: به تازگی قانون شفافیت و نظارت 
بر اموال مسئوالن تصویب  شده و تا اواسط اسفندماه 
الزم االجرا می شود از این رو نمایندگان هم شامل این 
قانون شده و باید شفاف بودن در اعمال و اموال خود 

را حفظ کنند. 
رئیس کل دادگســتری استان همدان ادامه داد: اجازه 
قانون شکنی به هیچ فردی نخواهیم داد و اگر افرادی 
به دنبال فتنه، جوسازی باشند طبق مقرارات مقابلشان 

خواهیم ایستاد. 
 تغییر حوزه انتخابیه ۸ کاندیدا به همدان
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات اســتان همدان هم 
با بیان اینکه 8 نفر از کاندیداها حوزه انتخابیه خود 

را به همدان منتقل کردند گفت: هرگونه تبلیغ علیه 
نامزدها و هتک حرمــت به آنها از مصادیق تخلف 

انتخاباتی است. 
حجت االسام جال مرادی اظهار کرد: در جایگاهی 
که قرار گرفته ایم همه باید سربازان امام عصر)عج( 

باشیم چون نظام ما مقدمه نظام بقیه ا... است. 
وی بــا بیان اینکه در بیانیــه گام دوم انقاب، مقام 
معظم رهبــری بر آمادگــی ما بــرای والیت امام 
زمان)عج( تأکید کرده اند، گفت: ایران در تاریخ خود 

تاریخی به عظمت انقاب اسامی نداشته است. 
رئیس  هیأت نظــارت بر انتخابات اســتان همدان 
ادامه داد: کســانی که به عرصه رقابت انتخاباتی یا 
نمایندگی ملتی که صدها هزار شهید داده و جانبازان 
و آزادگان بسیاری را تقدیم کرده ، وارد می شوند باید 

به این مباحث توجه کنند. 
وی افزود: در بررســی صاحیت ها بــه برخی از 
کســانی که صاحیت آنها احراز نشده بود و به ما 
مراجعه می کردند عــرض می کردیم فردی که وارد 
این عرصه می شود برای جمعیت کوچکی نمایندگی 
نمی کند بلکه احتمــال دارد با ورود به مجلس بین 
نماینــدگان انتخاب و یا یکی از رؤســای قوای این 

نظام شود. 
مرادی با بیان اینکه حتی مخالفان نظام نیز می گویند 
اقتدار امروز ایران در تاریخ ســابقه نداشــته است، 
گفت: اگر مرز جغرافیای ایران کم شده اما مرز نفوذ 

استراتژیکی آن از تمام تاریخ گسترده تر است. 
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان ادامه 
داد: امروز مرز نظام اسامی مرز اسام و کفر است 
و اگــر دولت ها هم آن را نپذیرنــد، ملت ها به این 

افتخار می کنند. 
وی با اشــاره به تحقق شــعار »اســتقال، آزادی و 
جمهوری اسامی« گفت: امروز اوج ذلت استکبار 
در مقابل اســام اســت، مــا نه تنها ســلطه پذیر و 

بی تفاوت نبوده ایم بلکه سلطه ستیز هم بودیم. 
مرادی با اشــاره بــه اینکه انقاب اســامی اقتدار 
آمریکا را برهم زد افزود: همان طور که فروپاشــی 
بلوک شرق را دیدیم فروپاشی دنیای غرب نیز رقم 

خواهد خورد. 
وی با بیان اینکه شکست سیاسی استکبار در عرصه 
بین الملل رقم خورده اســت گفــت: دنیای غرب 
نتوانســت علیه ایران اجماع کند، اگر می توانســت 
در شــورای امنیت مصوبه ای می گرفت تا به حمله 

موشکی ما جواب دهد. 
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات اســتان همدان در 
ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات بر اساس 
اصل 6 قانون اساسی تصریح کرد: در نظام جمهوری 
اسامی امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی و از 

راه انتخابات اداره شود. 
 امیدواریم انتخابات سلیمانی ها را شاهد 

باشیم
وی در ادامــه با تأکید بر لزوم انتخاب اصلح گفت: 
امیدواریم در فجر سلیمانی ها، انتخابات سلیمانی ها 
را شاهد باشــیم و انتخاباتی ویژه در چهل ویکمین 

سالگرد انقاب برگزار شود. 
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات اســتان همدان با 
اشــاره به اینکه ماده 3 قانــون انتخابات مجلس بر 
نظارت شورای نگهبان بر تمام شئون مجلس تأکید 
می کند بیان کرد: در قانون نظارت شــورای نگهبان 

در ماده 8 این قانون نظارت تأکید شــده که نظارت 
در تمام مدت از ثبت نام تا شــمارش آرا را شــامل 

می شود. 
 نظارت ضامن صحت و سالمت انتخابات
وی بــا بیان اینکــه این نظــارت ضامن صحت و 
ســامت انتخابات اســت و به  فع داوطلبان افزود: 
از ۴39 نفــری کــه در انتخابات شــرکت کردند 
سپاسگزاریم، همینطور از کسانی که ثبت نام کردند 
اما مدارک آنها ناقص بود و یا به هر دلیلی رد شدند. 
مــرادی با بیــان اینکه پیــش از موضــوع انتخاب 
نمایندگان، اعتماد آنها مطرح است گفت: داوطلبان 
پیــش از ۲۴ بهمن ماه به عنوان تکلیف، یک بار قانون 
انتخابات را بخوانند و در اختیار رؤسای ستاد خود 
قرار دهند زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت نخواهد 

بود. 
 نباید در تبلیغــات از امکانات دولتی و 

عمومی سوءاستفاده شود
وی ادامه داد: برخی به دالیل جرایم انتخاباتی دوره 
پیش، رد صاحیت شــده اند که می گویند از قانون 
خبر نداشــتیم، کاش زودتر مطلع می شدیم و رأی 

برائت می گرفتیم. 
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات اســتان همدان در 
ادامــه تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت به 
آنها را از مصادیق تخلف انتخاباتی برشمرد و گفت: 
کسانی که در  گذشــته نماینده بودند باید بدانند که 
قانون تغییر کرده و با مصوبه ســوم خرداد سال 9۵ 
مواجه می شــویم که موضوعات فضای مجازی و 

شبکه مجازی را عنوان می کند. 
وی با بیان اینکه امروز صبح تدییدشــدگان انتقالی 
برای کاندیداهای مجلس اعام شد گفت: آمار اولیه 
179 نفر تأییدی اســت، مدارکی نیز دریافت کردیم 

که برخی ردصاحیت شدند و برخی  هم تأیید. 
مرادی با اشــاره به اینکه 8 نفر از کاندیداها حوزه 
انتخابیه خود را به اســتان همــدان منتقل کردند در 
ادامه ســخنانش گفــت: امیــدوارم در تبلیغات از 
امکانــات دولتی و عمومی سوءاســتفاده نشــود، 
بودجه های انتخاباتی مشــخص است و می توان آن 

را در جای خود هزینه کرد. 
وی بــا تأکیدبر لزوم رعایت قانــون و رفتار مطابق 
سیاست های کلی انتخابات افزود: پیش از اینکه کسی 
وارد مجلس شــود باید پای بند قسم نامه آن باشد، 
موضوعی که رهبری بر آن تأکید کرده اند اما باقصور 

۲ قوه تبدیل به قانون نشد. 
 برخورد با سفره های انتخاباتی

دادســتان عمومی و انقاب همدان نیز به نامزدهای 
انتخابات مجلــس در برگزاری مراســم  دورهمی 
و یــا پهن کردن ســفره های انتخاباتی در تاالرها و 

رستوران ها اخطار داد. 
بــه گزارش فارس، حســن خانجانــی اظهار کرد: 
نخستین انتظار مردم از نامزدهای انتخاباتی این است 

که خود در گام نخست قانون مدار کامل باشند. 
وی ایــام تبلیغــات نامزدهــا را آزمونــی بــرای 
قانون مــداری آنها عنوان کرد و گفت: مردم باید در 
این دوران قانون مداری را به عینه مشاهده کنند تا بر 

اساس آن رأی دهند. 
دادســتان عمومــی و انقاب همــدان انتخابات را 
روشــی برای گزینش زمامداران، مقامات سیاسی، 
فرمانروایان و کسانی دانست که در عرصه عمومی 

سیاسی و اعمال حاکمیت سیاسی ایران به نمایندگی 
از مردم انجام وظیفه می کنند. 

وی »جمهوریت« و »اســامیت« را ۲ رکن محوری 
نظام دانســت و گفت: »جمهوریت« روش یا شکل 
اعمال ایــن حاکمیت اســت و مردم ســاالری را 

به نمایش می گذارد. 
خانجانی عنــوان کرد: در سیاســت های کلی نظام 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام و اباغی 
مقــام معظم رهبری کــه فراتر از قانــون مصوب 
مجلــس اســت، در ارتباط با توجیه بــرای فرایند 
تبلیغات انتخاباتــی و قانون مندی امور، در بند ۵ و 
6 سیاست ها احکامی وجود دارد که برای همه قابل 

اجراست. 
وی ادامــه داد: بنــد ۵ ایــن قانون بــه ممنوعیت 
هرگونه تخریــب، تهدید، تطمیع، وعده های خارج 
از اختیــارات قانونی و هرگونــه اقدام مغایر امنیت 
عمومــی و تفرقه قومــی و مذهبــی در تبلیغات 

انتخاباتی اشاره دارد. 
دادســتان همدان تأکید کرد: کسانی که وارد عرصه 
انتخابات شده اند این بند از قانون را به عنوان شاه کلید 

اساسی در عرصه تبلیغات مدنظر داشته باشند. 
وی خاطرنشــان کرد: بند 6 ممنوعیت اســتفاده از 
حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و انتخاباتی 
را توســط نمایندگان و احزاب و برخورد به موقع 

دستگاه های ذی ربط را عنوان می کند. 
خانجانی با اشــاره به اینکه نمایندگان نباید متکی 
به دولتی ها باشــند و به سراغ آنها بروند تأکید کرد: 
دولتی ها هم حق ندارند به سمت نمایندگان بروند و 

از آنها حمایت کنند. 
وی بــا بیان اینکه هرگونه امکانات دولتی توســط 
نمایندگان مورداستفاده قرار گیرد ممنوع است افزود: 
عوامل اجرایی و نظارتی حق ندارند آشکار و پنهان 

از نامزدی حمایت کنند. 
دادستان تصریح کرد: افراد اجرایی در سخنرانی خود 
نباید از نامزدی حمایت کنند ولو بگویند فرد خوبی 
اســت، زیرا این موضوع جرم اســت که امیدوارم 

شاهد چنین جریانی در استان نباشیم. 
وی با اشاره به اینکه جرایم مرتبط با نامزدها به ماده 
6۵ مکرر که ســال 9۵ الحاق شده و دیگر ماده 66 
برمی گردد گفت: ماده 6۵ مکرر حاکم بر سایر مواد 

قانون انتخابات مجلس شورای اسامی است. 
خانجانــی با بیــان اینکه ماده 6۵ مکــرر مجازات 
شــدیدی بــرای داوطلبان متخلــف و همراهان و 
اطرافیــان آنها درنظر گرفته اســت افزود: مجازات 
درجه 6 یعنی ۲ سال حبس، 8 میلیون تومان جریمه 
نقدی، محرومیــت از حقوق اجتماعی و 7۴ ضربه 

شاق. 
وی بیان اینکه در قانون ماده 6۵ اشــاره شــده که 
تبلیغــات خــارج از موعد در فضــای فیزیکی و 
مجازی جرم است گفت: تا بامداد روز ۲۴ بهمن ماه 
ممنوعیــت تبلیغاتی وجود دارد و خارج از آن جرم 

است. 
دادستان افزود: اگر نامزدها بخواهند در تاالر تشکیل 
جلسه دهند و یا در رستوران نهار و شام دهند، حال 
خانه معلم باشــد یا یک حســینیه از مصادیق جرم 

خواهد بود. 
وی با بیان اینکه امروز یکی از نامزدها در حســینیه 
بختیاری ها مراسم گرفته بود و می گفت »اینجا حوزه 

انتخابیه او نیست« خطاب به داوطلبان گفت: اگر در 
سراسر ایران هم تجمع داشته باشید و مراسم  برگزار 

کنید جرم است. 
خانجانی ادامه داد: وقتی قانون به صراحت تبلیغات 
پیش از موعد را جرم تلقی کرده است، ما نیز هر جا 

موردی را ببینیم برخورد خواهیم کرد. 
وی بــا بیان اینکه بنده در این جلســه به داوطلبان 
اخطــار الزم را دادم افزود: به عنوان نماینده مردم و 
مدعی العموم می گویم که هر رستوران داری بخواهد 
چه در این ایام و چه ایام انتخاباتی برای کاندیدایی 
شــام و ناهار دهد، جرم بوده و با مشاهده این مورد 
رستوران دار، تاالردار و نامزد مربوطه دستگیر خواهد 

شد. 
دادســتان همدان گفت: در قانون عنوان شــده که 
هرگونه اطاعیه و بنر در ابعاد بیش از ۵0 جرم است 
که این موضوع را به اداره ارشاد نیز اطاع داده ایم. 

وی با بیان اینکه هرگونــه اقدام به خرید و فروش 
مستقیم و غیرمستقیم ردی نیز ممنوع و جرم است 
گفت: توزیع اقام و لوازمی که برای دریافت کننده 

جنبه انتفاعی داشته باشد نیز جرم است. 
خانجانی افزود: کاندیدایی که در حاشیه شهر نسبت 
به توزیع اقام حمایتی اقدام می کند با این توجیه که 
کار خیریه است، باید بداند که این خیریه را بگذارد 

برای وقت دیگر. 
 توجه به محرومان

 برای کسب رای خیانت است
دادستان ویژه روحانیت غرب کشور نیز گفت: توجه 
به محرومان و اقشــار کم درآمد برای کسب رای و 

ورود به مجلس شورای اسامی خیانت است.
حجت االسام اکبر بیگلری اظهار داشت: داوطلبان 
نباید برای کســب رای اقدام بــه وعده  و عیدهای 
فراتر از وظایف و تکالیف از جمله ایجاد اشــتغال 

برای افراد بیکار بدهند.
وی بیــان کــرد: وظیفه اصلی نماینــدگان مجلس 
شورای اسامی وضع قانون است و آنها باید با وضع 
قوانین مناسب، کارشناســی شده و علمی، موانع و 
مشکات را از فرا روی اقشار مختلف مردم بردارند.

دادســتان ویژه روحانیت غرب کشور با برشمردن 
ویژگی های نماینده اصلح با توجه به منویات رهبر  
معظم انقاب، اظهار داشــت: افــرادی باید قدم در 
مسیر نمایندگی این مردم بردارند که عاوه بر تعهد، 

دارای تخصص و توانمندی باشند.
حجت االســام بیگلری یادآوری کرد: سالم ترین 
انتخابات در این انقاب و نظام جمهوری اســامی 
برگزار شده است در حالیکه قبل از انقاب اسامی 
پیشتر انتخابات فرمایشی بوده و لیست نمایندگان از 

سوی استکبار جهانی ارائه و تایید می شد.
رییس هیات نظارت بر انتخابات اســتان همدان نیز 
گفت: کسانی که قصد ورود به مجلس را دارند باید 
بدانند که ُکرســی مجلس به مثابه یک جایگاه ملی 
است و احتمال دارد فرد داوطلب با ورود به مجلس 
بــه عنوان رییس کمیســیون و حتی رییس مجلس 

انتخاب شود.
وی اظهار داشت: به داوطلبان نمایندگی اطمینان می 
دهم که به عنوان مسوول نظارت بر انتخابات استان 
و بر حســب تکلیف حتی نســبت به یک رای در 
دورترین روستا حساس باشم چرا که این آرا امانت، 

حق الناس است.

کارگزاران انتخابات خطاب به کاندیداها:

مردم را با وعده های پوچ فریب ندهید
■ اجازه قانون شکنی به هیچ فردی نخواهیم داد
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توجه به محرومان 
برای کسب رای خیانت است

برخورد با 
سفره های انتخاباتی

پرهیز از 
وعده های غیرمعمول

 تبلیغ علیه نامزدها 
ممنوع

دادستان ویژه روحانیت غرب کشور
توجه به محرومان برای کسب رای خیانت است

 توجه به محرومان و اقشــار کم درآمد برای کســب رای و ورود به 
مجلس شورای اسامی خیانت است.

دادستان ویژه روحانیت غرب کشور نیز گفت: داوطلبان نباید برای کسب 
رای اقدام به وعده  و عیدهای فراتر از وظایف و تکالیف از جمله ایجاد 

اشتغال برای افراد بیکار نباید اقدام کنند.
حجت االسام اکبر بیگلری اظهار کرد: وظیفه اصلی نمایندگان مجلس 
شــورای اسامی وضع قانون اســت و آنها باید با وضع قوانین مناسب، 
کارشناسی شده و علمی، موانع و مشکات را از فرا روی اقشار مختلف 

مردم بردارند.
دادســتان ویژه روحانیت غرب کشور با برشمردن ویژگی های نماینده 
اصلح بــا توجه به منویات رهبر  معظم انقاب، اظهار داشــت: افرادی 
باید قدم در مســیر نمایندگی این مردم بردارند که عاوه بر تعهد، دارای 
تخصص و توانمندی باشند. حجت االسام بیگلری یادآوری کرد: سالم 
ترین انتخابات در این انقاب و نظام جمهوری اسامی برگزار شده است 
در حالیکه قبل از انقاب اسامی پیشتر انتخابات فرمایشی بوده و لیست 

نمایندگان از سوی استکبار جهانی ارائه و تایید می شد.
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خبرطال و ارز

بازار طال و ارز تا پایان سال
 به کدام سمت می رود؟

 بازار طا و ســکه به طور سنتی از گزینه های نخست خانواده های 
ایرانی برای سرمایه گذاری به شمار می رود که معموال بانزدیک شدن به 
ایام عید، رونق می گیرد؛ یک کارشناس بازار طا نیز پیش بینی کرد که 

قیمت ها در روزهای پایانی سال رشد داشته باشد.
ابراهیم محمدولی درباره چشم انداز بازار طا در روزهای پایانی امسال، 
افزود: بهای اونس طا به نظر می رسد تحت تأثیر تحوالت جهانی به ویژه 
خاورمیانه نوســان های مثبت یا منفی داشــته باشد که بیشتر افزایشی 

ارزیابی می شود و موجب رشد تدریجی قیمت ها خواهد شد.
وي درباره چشــم انداز بازار طا در روزهای پایانی امســال )۴0 روز 
باقی مانده تا نوروز( گفت: تجربه سال های گذشته نشان داده است که 
وضعیت بازار بهتر شــده و رونق می گیرد.محمدولی با بیان اینکه بازار 
طا در ماه های گذشته دچار رکود شــده بود، اضافه کرد: نوسان های 
شدید قیمت ارز و به تبع آن رشد قیمت ها از دالیل رکود بازار طاست. 
وی اضافه کرد: انتظار می رود در روزهای باقی مانده تا پایان سال، شاهد 
نوسان های بازار ارز نباشیم تا بازار طا به ثبات و تعادل رسیده و دچار 
هیجان نشــود. وی به خبرآناین گفت: پیش بینی می شود که تا پایان 
امســال، بازار طا، ثبات و تعادل خود را حفظ کرده و قیمت ها اندکی 

رشد کند و بعید است افزایش شدید قیمت ها را مشاهده کنیم.
 افزایش قیمت ها تحت تأثیر رشد بهای اونس

این کارشناس طا با اشــاره به تحوالت قیمت ها در بازار طا، گفت: 
قیمت سکه و طا در معامات ابتدای این هفته، تحت تأثیر رشد قیمت 

اونس در بازارهای جهانی، روندی افزایشی داشته است.
محمدولی تصریــح کرد: قیمت اونس طــا در بازارهای جهانی، در 
حال حاضر نسبت به روز پنجشنبه )هفته گذشته( رشد حدود 7 دالری 
را تجربه کرده و از یک هزار و ۵6۴ دالر به یک هزار و ۵71 دالر رسید.

وی اضافــه کرد: بهای هر مثقال طای 18 عیار نیز از ۲ میلیون و ۲00 
هزار تومان در روز پنجشــنبه به ۲ میلیــون و ۲16 هزار تومان در روز 
شــنبه )دیروز( افزایش یافت. بهای هرگرم طای 18 عیار نیز از ۵07 
هزار تومان به ۵11 هزار و ۵00 تومان رسیده است. رئیس اتحادیه طا 
و جواهر تهران گفت: قیمت ســکه تمام بهار آزادی نیز از ۴ میلیون و 
977 هزار تومان در روز پنجشنبه به ۵ میلیون و 1۵ هزار تومان در روز 
شنبه افزایش یافت. قیمت نیم سکه نیز از ۲ میلیون و۵۵0 هزار تومان 

به ۲ میلیون و۵۵6 هزار تومان رشد کرد.
وی درباره حباب سکه نیز گفت: با توجه به قیمت های جهانی و نرخ 
دالر، میزان حباب سکه به 30 تا ۴0 هزار تومان رسیده که طبیعی است.

 مطلوبیت طال برای سرمایه گذاری درازمدت
محمدولی دربــاره وضعیت تقاضا در بازار طا گفــت: اکنون میزان 
خرید طای ســاخته شده )مصنوعات( توســط مردم افزایش یافته و 
خرید طای آب شده کاهش یافته است. وي افزود: پارسال مردم بیشتر 
به سراغ طای آب شده رفتند که بیشــتر آنها اطاعات و دانش کافی 
درباره طا نداشتند. به گفته محمدولي نداشتن اطاعات کافی برخی از 
خریداران، مشکاتی برای آنها ایجاد کرد و تخلفاتی رخ داد که موجب 
شد استقبال مردم از طای آب شده کاهش یابد. محمدولی به خریداران 
طا توصیه کرد: تجربه ســال های طوالنی فعالیت در بازار طا نشان 
می دهد که خریداران طای ساخته شــده در درازمدت، سود خوبی را 
کســب می کنند به همین دلیل بهتر است که مردم به جای طای آبشده، 

اقدام به خرید مصنوعات طا کنند.
 دالر با چه قیمتی سال ۹۸ را به پایان می برد؟

در حالی قیمت ارز افزایشی اندک و روزبه روز، حتی در محدوده کمتر 
از 100 تومان را تجربه کرده اســت که بسیاری از فعاالن بازار معتقدند 
زمینه برای جهش قیمت ها فراهم نیســت و آنچه انتظار می رود ثبات 
قیمت ارز و قابل پیش بینی شدن آن برای آینده ای حداقل کوتاه است.

قیمت دالر از خردادماه امســال روند کاهشی خود را آغاز کرد در نیمه 
سال بود که جای پایش را در کانال 11 هزار تومان سفت کرد. سخنان 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز حکایت از آن داشــت که برآوردها 
بر ماندگاری قیمت ها در این محدوده داللت دارد و بسیاری از فعاالن 
بــازار نیز در این باره می گفتند که قیمت ها حتی از این رقم نیز پایین تر 
اســت و فشار تحریم سبب شده قیمت ها باالتر از قیمت واقعی باشد. 
این فشار سیاسی ناشی از تحریم هاست که سبب شده است قیمت ها در 

این محدوده باقی بماند اما اتفاق دیگری در راه بود.
ســهمیه بندی بنزین معادالت را نه تنها در بازار ارز که در سایر بازارها 
نظیر بازار طا و ســکه نیز برهم ریخت و روند کاهشــی قیمت ها در 
اغلب بازارها را به روندی افزایشی تبدیل کرد.این چنین بود که قیمت 
دالر از کانال 11 هزار تومان کنده شــد و حاال تا میانه کانال 13 هزار 
تومان پیشروی کرده است. سد مقاومتی تازه تعریف دالر اتفاقا درست 
در همین محدوده اســت. در محدوده13 هزار و ۵00 تومان، افزایش 
قیمــت دالر به بیش از این رقم زمینه را برای تداوم رشــد مهیا می کند 
و کاهش قیمت دالر از این ســقف نیز امکان رشد قیمت را سخت تر 
می کند. ســد مقاومتی دالر درســت 10 روز پیش بر 13 هزار تومان 
تعریف شد اما شکسته شدن این سد حرکت تا مرز پیش گفته را تسهیل 
کرد. حاال اما این ســؤال پیش روی فعاالن بازار و افکار عمومی است، 

دلیل افزایش قیمت ها چیست و پیشروی تا کجا ادامه دارد؟
 انفجاری در راه نیست

اگر از فعاالن بازار ارز سؤال کنید که وضعیت رشد قیمت ها در آینده و 
چه صورتی است با این پاسخ مواجه خواهید شد؛ انفجار در راه نیست 
زیرا قیمت ارز در بازار قیمتی غیرواقعی نیست و انفجار قیمتی زمانی 
رخ می دهد که نرخ واقعی دالر بیشتر از قیمت مبادله آن در بازار باشد.

یکی از فعاالن بازار در این باره گفت: شرایط کنونی اتفاقا سبب شده 
نرخ دالر باالتر از نرخ واقعی باشــد و اگر فشار تحریم و جوسازی 
برخی دالالن بر موج اف.ای.تی.اف و ... نباشــد، قیمت ها به سرعت 
به کانال های پایین تر بازگشــت می کند اما هم ایام پایانی سال زمینه 
را برای برخی دالالن فراهم کرده اســت که سوار موج شوند و هم 
ماجــرای اف.ای.تی.اف و تبلیغات عجیب و غریبی که درباره ورود 

ایران به لیست سیاه می کنند.

سیم کارت هایی که نباید بخرید
 در روشی جدید از کاهبرداری، با افراد تماس گرفته می شود و 
با وعده ســیم کارت هایی با شماره رند و یا هم شماره سیم کارت های 
اعتباری شــان که قیمتــی پایین تر از معمول دارنــد،  آن ها را فریب 

می دهند.
به گزارش ایسنا، اگر بخواهیم ســیم کارت هایی را که ارائه می شود 
تفکیک کنیم، شامل سیم کارت هایی هستند که به روز توسط اپراتورها 
واگذار می شــوند و به تعدادی هستند که متقاضی به راحتی تهیه کند 
و دلیلــی نــدارد در بحث عرضه و تقاضا، دچــار افزایش و کاهش 
قیمت شــوند و بخش دیگر ســیم کارت های با کدهای قدیمی تر با 
شــماره خاص هســتند که متقاضی و بازار خاص خود را دارند و 

دیگر عرضه نمی شوند.
طبق اظهارات فعاالن بازار، سیم کارت های دائمی قدیمی که تقاضای 
زیادی برایشان وجود دارد، تعیین کننده قیمت سیم کارت هستند و با 
توجه به جایگاهشــان نزد کاربران و قدمتی که دارند، به نوعی ایجاد 
بورس کرده اند و قیمت بعضی از این سیم کارت ها بعضًا به چندصد 
میلیون تومان هم رسیده اســت. عاوه بر این، عوامل دیگری مانند 
عرضه ســیم کارت، میزان عرضه و تقاضا و عدم توازن بین عرضه و 

تقاضا بر قیمت سیم کارت خیلی مؤثر است.

اما در مواردی ممکن اســت از تمایل افراد به خرید سیم کارت هایی 
که شماره هایی رند دارند و یا سیم کارت های دائمی مشابه شماره های 
اعتباری افراد، سوءاستفاده شود؛ بدین صورت که با فرد تماس گرفته 
و پیشــنهاد می دهند که با دریافت مبلغ پایین تــری از حد معمول، 
می تواند صاحب ســیم کارتی با شــماره موردنظر شود، در حالی که 
این کار کاهبرداری اســت و با واریز مبلغ موردنظر، دیگر نه خبری 

از سیم کارت می شود و نه شخصی که با شما تماس گرفته است.
در این زمینه، افشــار فروتــن - رئیس انجمن فروشــندگان تلفن 
همراه، سیم کارت و لوازم جانبی - در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
اپراتورها اطاع رســانی خود را از طریق روابط عمومی و پایگاه های 
اطاع رســانی انجام می دهند و این طور نیســت که بخواهند فروش 
ســیم کارت را به افراد عادی و شــخص و فروشــنده های معمولی 
واگذار کنند. با توجه به این شرایط، کاربر و مصرف کننده باید توجه 
کننــد که اگر خارج از این چارچــوب، فردی با آن ها تماس گرفت 
و قصد فروش ســیم کارت داشت، به این توجه داشته باشند که یک 

جای کار اشکال دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: این که تماس بگیرند و بگویند ســیم کارت 
داریم، ممکن است شــیوه ای برای بازاریابی بعضی از مراکز فروش 
ســیم کارت باشــد که یک ســری از ســیم کارت ها را پیش ثبت نام 
می کنند و اپراتور آن شــماره را برایشان حفظ می کند تا از این طریق 
بتوانند کســب درآمدی داشــته باشــند، بعضی  دفاتر هم یک سری 
شماره مشــخص را خریداری می کنند و توسط پرسنلشان اقدام به 
بازاریابی می کنند. اما در بیشــتر موارد تماس هایی که گرفته می شود، 

کاهبرداری است و افراد نباید به این تماس ها توجه کنند.
فروتن با بیان این که اپراتورها در حال حاضر شــرایط خرید را بسیار 
آســان کردند و نیازی به این ترفندها نیســت، گفت: بهتر است در 
مواجهه بــا این تماس ها،  این کار را اصا انجــام ندهد. حتی برای 
انتخــاب شــماره منتخب هم اعــام می کند که اگر شــماره ای را 
مدنظر دارید که متناســب با شــماره دیگرتان باشد، از طریق پایگاه 

اطاع رسانی اپراتورها برای تهیه سیم کارت اقدام کنید.

 با واریــز یارانه بهمن ماه هــر یارانه 
بگیــری که از ابتدا در لیســت ســازمان 
هدفمنــدی یارانه ها قرار داشــته تاکنون، 
حدود ۵ میلیون تومان دریافت کرده است.
به گزارش ایســنا، از آذرماه 1389 اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها کلید خورد و با 
اصاح قیمت حامل هــای انرژی در گام 
نخســت، از محل درآمد آن ماهانه مبلغی 
به حســاب  نقدی  یارانه های  تحت عنوان 
سرپرســتان خانواری که بــه این منظور 
درخواست خود را ارائه کرده بودند، واریز 
می شــود. حدود 10 سال از اجرای قانون 
هدفمنــدی یارانه ها گذشــت و دولت ها 
108 مرحلــه یارانــه نقدی به حســاب 
سرپرســتان خانوار واریــز کرده اند، این 
نشــان می دهد که در این دوران حدود ۴ 
میلیون و 91۴ هــزار تومان برای هر نفر 

پرداخت شده است.
اگرچه  یارانه بگیران  دراین سال ها ســبد 
کم وزیاد شــده اما همواره عمده جمعیت 
ایــران در آن قرار داشــتند؛ به طوری که 
اکنــون حدود 78 میلیون نفــر در هر ماه 
خواستار دریافت یارانه نقدی ۴۵ هزار و 
۵00 تومانی هستند که در بین آنها از افراد 
نیازمند تا پردرآمد و کسانی که احتیاجی 

به دریافت این مبلغ ندارند حضور دارد.
رونــد پرداخــت یارانه هــای نقــدی و 
مشــموالن آن در دوره اجــرای قانــون 
هیچگاه اصاح نشد و در نهایت با وجود 
این که قانــون بودجه بارها تکلیف کرده 
بود که 3 دهک باالی درآمدی از دریافت 
یارانه نقدی کنار گذاشــته شــوند روال 

دریافت آنها نیز ادامه دارد.
اما روند پرداخت های یارانه ای در ماه های 
اخیر به نوعی دیگر تغییر کرد؛ به نحوی که 
با اصاح قیمت بنزین در آبان ماه امســال 
دولــت پرداخت کمک های معیشــتی از 
محل درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین 
را در دستور کار قرار داد و براساس آن به 
تناسب افراد خانوار پرداختی از این محل 
انجام می شود که متمایز از یارانه ۴۵ هزار 
و ۵00 تومانی است. براین اساس برخاف 
یارانه نقدی که شــامل مبلغ ثابتی برای هر 
نفر ۴۵ هزار و ۵00 تومان می شــود، واریز 
کمک های معیشتی به تناسب افراد خانوار 
است؛ به طوری که برای خانوارهای تک نفره 
۵۵ هزار تومان، ۲ نفره 103 هزار تومان،3 
نفره 138 هزار تومــان، ۴ نفره 17۲ هزار 
تومان و۵ نفره و بیشــتر ۲0۵ هزار تومان 

درنظر گرفته شده است.

پیشنهاد وزیر اقتصاد به مردم برای فعال کردن 
پس اندازهای راکد

 اگر فردی پس انــدازی دارد و قصد دارد آن را از مجرای راکد به مجرای فعال تبدیل 
کند، مجرای آن بازار ســرمایه اســت. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بازار سرمایه 
هم پایداری دارد و هم مأمن اســت؛ این ویژگی ها نه فقط در حفظ ارزش پول، بلکه در 

صیانت از حقوق سهامداران نیز وجود دارد.
به گزارش ایســنا، فرهاد دژپسند با اشاره به شــکل دهی جریان انتقال، گفت: اگر فردی 
پس اندازی دارد و قصد دارد آن را از مجرای راکد به مجرای فعال تبدیل کند، مجرای آن 

بازار سرمایه است. در ۲ سال اخیر تمرکز روی ETFها بیشتر شده برای این که مقیاس ها 
به سمت توده مردم برده شود.

وزیــر امور اقتصادی و دارایی ادامــه داد: در حال حاضر بودجه در حال فاصله گرفتن از 
نفت اســت و بانک ها به ســمت هدف خود که هدایت مالی در بازار پول است، در حال 
نزدیک شــدن هستند. از این رو بازار سرمایه باید باسرعت باال میدان گشایی کند و این از 
طریق گوناگون به ویژه مدرنیزه کردن فناوری ها و تنوع بخشــی به ابزارها صورت خواهد 
گرفت. دژپســند گفت: بازار سرمایه به ســمتی می رود که در آن معامات الگوریتمی از 

معامات مبتنی بر دست پیشی خواهد گرفت.
وی همچنین با اشاره به سالگرد پیروزی جمهوری اسامی، اظهار کرد: پیروزی جمهوری 

اســامی تغییری بنیادی در مدیریت کشــور ایجاد کرد و در کنار اســتقال خواهی در 
حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، آزادگی را به وجود آورد و آزادی در دل آزادگی 
اســت.وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه رای حق الناس اســت، گفت: اگر 
اخالی در رأی مردم ایجاد شود، در آن دنیا قابل عبور نیست و باید رضایت افراد گرفته 

شود.
دژپســند با بیان این که اقتصاد باید مردم بنیان باشد، گفت: اقتصاد وجوه گوناگونی دارد و 
هم در حکمرانی و هم در تأمین مالی باید نخ تســبیح حاکم باشــد. مردم بنیان  کردن از 
خصوصی سازی هم فراتر است. در مردم بنیانی رسالت تصمیم گیری در مدیریت منابع و 

دارایی افراد به خود افراد داده می شود. اقتصاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

 بررســی ها نشــان می دهد که فســاد و 
سوءاســتفاده افراد از مقام و موقعیت اداری 
در دستگاه های اجرایی در پاییز 98 در استان 
همدان در مقایســه با سایر اســتان ها رتبه 
پانزدهم را دارد. با بررســي دیدگاه فعاالن 
اقتصادي، مشخص شده که فساد اداري در 
همدان نســبت به 16 استان دیگر مشکات 
و موانع بیشــتري پیش پاي کسب و کارها 

مي گذارد.
این مؤلفه از دیدگاه فعاالن اقتصادی استان 
آذربایجان غربی در مقایسه با سایر استان ها 
کمتر بر روی محیط کسب و کار این استان 
تأثیرگذار بوده است. این استان آخرین رتبه 
در بین 31 استان در فساد اداري به حساب 
مي آیــد. تهران نیز رتبه نخســت را دارد و 
جدي ترین مشکل بر سر راه فعاالن اقتصادي 

آن است.
توجه به گزارش های پایش محیط کسب و 
کار که توســط اتاق بازرگانی ایران در هر 
فصل تهیه و منتشــر می شود نشان مي دهد 
که در فهرست ۲8 مؤلفه تأثیرگذار بر محیط 
کســب و کار، از این دست خودتحریمی ها 
کم نیســتند. که یکی از این خودتحریمی ها، 
"فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت 

اداری در دستگاه های اجرایی" می باشد.
نمودار زیر که از گزارش های پایش محیط 
کسب و کار استخراج شده است روند مؤلفه 

فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت 
اداری در دســتگاه های اجرایی در طول 11 
فصل گذشــته را نشان می دهد. هر چه عدد 
مؤلفه به 10 نزدیک تر باشد، نشان دهنده آن 
اســت که مؤلفه و مانع موردنظر به مشکل 
جدی تری بر ســر راه کسب وکارها تبدیل 
شــده اســت و هر چه این عــدد به صفر 
نزدیک تر باشد نشان دهنده آن است که مانع 
و مؤلفه موردنظر از دیدگاه فعاالن اقتصادی 
تأثیر چندانی بر کسب و کارها نداشته است. 

همان طور که ماحظه می شــود در حالی که 
فعاالن اقتصادی به مؤلفه فساد و سوءاستفاده 
افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های 
اجرایی در بهــار 1396 نمره 6/16 داده اند، 
این نمــره در پاییز 1397 با رشــدی 19/۵ 
درصدی به عدد 10 )بدترین ارزیابی ممکن( 

نزدیک تر شده و به 7/36 رسیده است.
سپس از پاییز 1397 این مؤلفه روند نزولی 
خود را آغاز کرده است و از دیدگاه فعاالن 
اقتصــادی کمتر به عنوان مانعی بر ســر راه 
کســب و کارها خود را معرفی کرده است. 
درنهایــت در پاییز 1398 عدد این مؤلفه به 
6/6۵ رســیده اســت. این نشان می دهد که 
برخوردهای جدی با مفســدان اقتصادی در 
طول یک سال گذشــته، بار این مؤلفه را بر 

دوش کسب و کارها کمتر کرده است.
گزارش های پایش محیط کسب و کار نشان 
می دهند که از نظر فعــاالن اقتصادی مؤلفه 
فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت 
اداری در دســتگاه های اجرایی در تابستان 

1398 و در پاییــز 1398 در بین ۲8 مؤلفه 
موجود به عنوان هشتمین عامل تاثیرگذار بر 

محیط کسب و کار مطرح بوده است.
البتــه از دیــدگاه فعاالن اقتصــادی میزان 
تاثیرگذاری این مؤلفه بر محیط های کسب 
و کار در اســتان های مختلف متفاوت بوده 
است. نمودار زیر نشــان می دهد که مؤلفه 
فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت 
اداری در دســتگاه های اجرایی در پاییز 98 
در اســتان تهران در مقایسه با سایر استان ها 
مشــکل و مانع جدی تری بر سر راه کسب 
و کارها بوده اســت. همچنین این مؤلفه از 
اقتصادی اســتان آذربایجان  دیدگاه فعاالن 
غربی در مقایسه با ســایر استان ها کمتر بر 
روی محیط کسب و کار این استان تأثیرگذار 

بوده است. 
در اســتان همدان نیز فســاد اداري با 1/10 
درصد کمتر از تهران و ۲/۲۲ درصد بیشــتر 
از آذربایجــان غربــي براي فعــاالن بخش 

خصوصي موانع ایجاد مي کند.

همدان پانزدهمین استان در فساد اداري
■  خودتحریمي در همدان بیش تر از ۱6 استان کشور است

■ همدان در فساد اداري دسِت کمي از تهران ندارد
■ فساد اداري در آذربایجان غربي کمترین موانع را براي کسب و کارها و در تهران بیش ترین مشکالت را ایجاد مي کند

دریافتی یارانه بگیران 
به مرز ۵ میلیون تومان رسید

تهران
اردبیل
البرز
هرمزگان
لرستان
اصفهان
گلستان
چهارمحال وبختیاری
بوشهر
قزوین
کردستان
آذربایجان شرقی
کرمانشاه
کهگیلویه وبویراحمد
همدان
کرمانشاهقم
خوزستان
خراسان رضوی
سیستان وبلوچستان
ایالم
فارس
مرکزی
خراسان شمالییزد
گیالن
مازندران
زنجان
سمنان
خراسان جنوبی
آذربایجان غربی

مؤلفه فساد و سوء استفاده افراد از مقام وموقعیت اداری در دستگاه های اجرایی در استان های مختلف کشور در پاییز 98
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»جیغ« محو می شود
 پس از آنکه مشخص شد در رنگ های تابلو »گل های آفتاب گردان«  
اثر »ون گوگ« تغییر ایجاد شده اســت، این بار کارشناسان دریافته اند 
تابلو نقاشی مشهور » ادوارد مونک« که باعنوان »جیغ« شناخته می شود 

نیز در حال محو شدن است.
به گزارش ایسنا و به نقل از نیویورک تایمز، از سال ۲01۲، دانشمندان 
نیویورکی و کارشناسان موزه » مونک« در »اسلوو« این تابلو نقاشی را 
که در ســال ۲00۴ ربوده شد و ۲ ســال بعد دوباره کشف شد، مورد 

بررسی قرار داده اند.
نتایج این تحقیقات دستورالعمل هایی برای مرمت این اثر و انگاره ای 
از تصویر اولیه یکی از مشهورترین تابلوهای جهان را به عاقه مندانش 

ارائه می دهد.
مدتی است که جهان هنر به استفاده از آزمایشگاه ها برای درک تغییرات 
ایجادشده در تابلوهای نقاشــی متعلق به قرن نوزدهم و بیستم روی 
آورده اســت. برای مثال ایــن موضوع که رنگ دانه هــای زرد تابلو 
» ون گــوگ« به قهــوه ای تبدیل شــده اند و رنگ دانه های بنفش دیگر 
نقاشی اش تقریبا به آبی تبدیل شده است، به تازگی به طور مفصل مورد 

بررسی قرار گرفته است.
اما تابلوهای نقاشی و سبک »مونک« برای خلق آثار هنری کمتر مورد 

بررسی قرار گرفته است.
»جنیفر مس«ـ  مدیر آزمایشــگاه »بررســی علمی هنرهای زیبا«ـ  که 
در »هارلم«  واقع شــده است به همراه تیم متخصص خود تابلو نقاشی 
»جیغ« را مورد بررســی قرارداده اند و با استفاده از آخرین تکنولوژی 

روز دنیا تصویری از نمای اولیه این اثر را ارائه داده اند.
بخشی از نقاشی که در سمت راست و باال قرار دارد تصویر کنونی این 
تابلو نقاشی و وضعیت حال حاضر رنگدانه ها را نشان می دهد. بخشی 
از نقاشــی که در سمت راست و پایین قرار دارد در حقیقت تصویری 

بازسازی شده دیجیتالی از وضعیت نخستین این نقاشی است. 
نتایج تحقیقات این مؤسسه بر این موضوع داللت دارد که ۲0 درصد 
از نقاشــی های سبک »امپرسیونیسم« و »اکسپرسیونیسم« که در فاصله 
ســال های 1880 تا 1930 با استفاده از »زرد کادمیوم« خلق شده اند با 

پدیده محوشدن و تغییررنگ مواجه هستند.
کارشناســانی که در سال های گذشــته روند تغییر رنگ در تابلوهای 
نقاشــی مختلف را مورد بررســی قرار داده انــد معتقدند، رنگ های 
تابلوهای نقاشی متعلق به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به دلیل 
تغییراتی که با سرعت بسیار در روند ساخت رنگ ها شکل گرفت، در 
حال محوشــدن هستند. در گذشــته رنگ ها با استفاده از مواد معدنی 
که از زمین اســتخراج می شدند یا رنگ هایی که از گیاهان یا حشرات 
گرفته می شدند، ساخته می شــدند؛ بعدها تحولی در ساخت رنگ  با 
تولید رنگ های شبیه به »زرد کروم« یا »زرد کادمیوم« که باید با روغن 

ترکیب شوند، صورت گرفت.
»ادوارد مونک« بین قرن نوزدهم تا بیستم ۴ نسخه از تابلوی »جیغ« را 
خلق کرد. این اثر مردی تنها را روی پل و زیر آسمان قرمزرنگی نشان 
می دهد که از وحشــت در حال جیغ زدن اســت. این نقاشی در سال 
۲01۲ بــه قیمت 1۲0 میلیون دالر به حراج رفت و در آن زمان رکورد 

گران قیمت ترین اثر هنری جهان را به نام خود زد.

آمادای به کنسرت رسید

 کنســرت گروه »آمــادای« ۲۵ 
برگزار  ابن سینا  در مجتمع  بهمن ماه 
می شــود. خواننده ایــن گروه پاپ 
»علیرضا شادمانی« است. این گروه 
موســیقی همدانی از چند ماه پیش 
برنامه ریزی  برگزاری کنسرت  برای 
کردنــد و پــس از کش وقوس های 
فراوان سرانجام مجوز اجرای آن ها 
برای جمعه ۲۵ بهمن ماه صادر شد. 

آهنگســاز و تنظیم کننده آثاری که در این کنســرت اجرا می شود و 
همچنین نوازنده کیبورد علی فضلی است. آهنگساز، تنظیم کننده و 
نوازنده پیانوی بخشی دیگر از آثار را هم سیاوش مهدی پژوه برعهده 
دارد و گیتاریست های گروه رامین محمدی و کیارش صفری هستند. 
عارف اصغری در این کنســرت گیتار الکتریــک می زند و نوازنده 
ویولن مهران سپیددست است. ترومپت و سازهای کوبه ای را رامین 
منوچهری می نوازد و نوازنده گیتار باس امیر صفایی است. همچنین 
محمدعلی رجبی نوازنده درام و محمــد عابدی نوازنده فلوت در 
کنسرت گروه آمادای است. این کنسرت جمعه ۲۵ بهمن ماه ساعت 

۲0 در مجتمع ابن سینا برگزار خواهد شود.

حقایقی درباره توماس ادیسون
ادیسون کودن نبود و المپ را اختراع نکرد!

 173 روز پیش در چنین روزی توماس ادیســون متولد شد. ادیسون 
برای مردم با ۲ ویژگی شــناخته می شود: نخست اینکه کودن بود و از 
مدرسه اخراج شد و سپس الکتریسیته را کشف کرد و المپ را ساخت. 
به نظر می رسد پس از گذشت سال ها از دوران ادیسون باید بازنگری هایی 
اساســی در قضاوت هایمان درباره این دانشــمند بزرگ کنیم زیرا او نه 
کــودن بود و نه به تنهایی المپ را اختراع کرد. هنگامی که ادیســون در 

دوره ابتدایی درس می خواند مدیر مدرسه وی اعتقاد داشت که ادیسون 
شــاگرد کودنی است و عذر وی را از مدرســه خواست. با اینکه برای 
تحصیل به مدرسه نرفت ولی چون مادرش معّلم بود خواندن و نوشتن 
را به او آموخت – از سن 11 سالگی به علوم عاقمند شد و کتاب های 
مشکل را می توانست بخواند و اشتباهات آنها را تصحیح می کرد. همین 
موضوع مشــخص می کند فردی که می تواند کتاب های بزرگ تر از سن 
خود را بخواند و بفهمد، کودن نیســت. پس روایتی که خانواده ها برای 
توجیه تنبلی فرزندانشــان روایت می کنند صحیح نیست. موضوع دیگر 
این بود که المپ را ادیسون کشف نکرد بلکه او تاش های دانشمندان 

بسیاری را به نتیجه رساند. در حقیقت نمونه المپ ادیسون پیش از ارائه 
توســط شخص دیگری تولید و در اداره ثبت بریتانیا به اسم دانشمندی 
به نام سوان ثبت شده بود و این ثابت می کند المپ ادیسون چیز جدیدی 
نبود ولی با این حال نباید تاش های ادیســون را در راستای ترویج این 
تکنولوژی نادیده گرفت. گر امروز کمتر نامی از کسانی مانند او به میان 
می آید، به این دلیل اســت که ادیسون غالباً همکاران خود را در افتخار 
و اعتبار اختراعاتش ســهیم نمی کرد. با این همه شکی نیست که بدون 
قدرت ســازماندهی و خصوصاً همت بلند ادیسون دست یافتن به این 

فرهنگهمه موفقیت ممکن نبود.
 farhang@hamedanpayam.com

آگهی ابالغ اجراییه ماده 1۸ آیین نامه اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه 
9۸02172

ــد: ۱36۷/۱2/۱3  ــخ تول ــی تاری ــدر: عل ــام پ ــژدم ن ــم پ ــه میث ــیله ب بدینوس
ــردد  ــالغ می گ ــنامه: ۱49۰9 اب ــماره شناس ــی: 38۷5566645 ش ــماره مل ش
کــه خانــم ســاهره حدادی جــو علیــه شــما تعــداد 5 عــدد ســکه تمام بهــار 
ــما  ــه ش ــماره ۱8۷5۷-۱398/۰6/۰3 علی ــند ازدواج ش ــب س ــه موج آزادی ب
ــه  ــی ب ــده اجرای ــوده و پرون ــادر نم ــه ص ــه اجرایی ــوده ک ــادر نم ــه ص اجرایی
کالســه فــوق در ایــن اداره تشــکیل شــده و آدرســی از شــما موجــود نیســت 
ــل  ــای وکی ــر تقاض ــا ب ــذا بن ــد، ل ــم نگردی ــما فراه ــه ش ــالغ ب ــکان اب و ام
ــک  ــط ی ــه فق ــاد اجرایی ــرا مف ــه اج ــاده ۱8و ۱9 آیین نام ــق م ــتانکار طب بس
ــود  ــی می ش ــی آگه ــار محل ــای کثیر االنتش ــی از روزنامه ه ــه دریک مرتب
ــد  ــالغ ش ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ ای ــدت ۱۰ روز از تاری ــرف م ــه ظ و چنانچ
ــد،  ــدام ننمایی ــود اق ــی خ ــت بده ــه پرداخ ــبت ب ــردد، نس ــوب می گ محس

ــت.  ــد یاف ــان خواه ــی جری ــات اجرای عملی
)م الف ۱824(

تاریخ انتشار: ۱398/۱۱/23
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان 
جالل حدادی

آگهی دعوت از مجاورین 
ــی از  ــالک24 فرع ــدانگ پ ــک شش ــهبازی مال ــن ش ــای محمدحس ــون آق چ
3۷۷۱ اصلــی بخــش یــک نهاونــد تقاضــای در قالــب صــدور ســند تــک برگی 
ــی  ــی مدع ــوده و متقاض ــن داره نم ــوق را از ای ــالک ف ــود از پ ــهم االرث خ س
ــدارد،  ــن ن ــه مالکی ــی ب ــند و دسترس ــن را نمی شناس ــه مجاوری ــد ک می باش
لــذا بــه اســتناد کــد 9۱4 مجموعــه بخشــنامه های ثبتــی در خصــوص تعییــن 
ــاده ۱8  ــن م ــت و همچنی ــناد مالکی ــردن اس ــاحت دار ک ــالع و مس ــول اض ط
ــن  ــه مالکی ــه کلی ــرا ب ــمی الزم االج ــناد رس ــاد اس ــی مف ــه اجرای آیین نام
ــنبه  ــخ  چهارش ــه درتاری ــردد ک ــالغ می گ ــر اب ــوق الذک ــالک ف ــاور پ مج
مورخ۱399/۱/2۰ســاعت ۱۱:3۰ صبــح در محــل وقــوع ملــک واقــع در نهاونــد-

خیابــان معلــم کوچــه شــهید اکبــری کوچه شــهید هادیــان پــالک 33 حضور 
ــع از  ــن و مالکیــن مشــاعی مان ــد  بدیهــی اســت عــدم حضــور مجاوری یابن
ــدد  ــی مج ــه آگه ــاز ب ــه نی ــردد چنانچ ــه برداری نمی گ ــات نقش ــام عملی انج

ــردد. ــه درج می گ ــن روزنام ــد در همی باش
)م الف4۰9(

محمدعلی جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهی دعوت از مجاورین 
ــی  ــالک 66 فرع ــدانگ پ ــک شش ــد مال ــی بازون ــای مرتض ــون آق چ
ــماره  ــت ش ــر درخواس ــد و  براب ــد می باش ــش دو نهاون ــی بخ از 5 اصل
ــی  ــک برگ ــند ت ــدور س ــای ص ــورخ ۱398/۱۱/2۱ تقاض 66۷2/ن/98 م
ــر نامــه شــماره 66۷2/ن/98  پــالک فــوق را از ایــن داره نموده انــد و براب
را  مجاوریــن  کــه  می باشــد  مدعــی  متقاضــی   ۱398/۱۱/2۱ مــورخ 
ــد  ــتناد ک ــه اس ــذا ب ــدارد، ل ــن ن ــه مالکی ــی ب ــند و دسترس نمی شناس
ــالع  ــول اض ــن ط ــوص تعیی ــی در خص ــنامه های ثبت ــه بخش 9۱4 مجموع
ــه  ــاده ۱8 آیین نام ــن م ــت و همچنی ــناد مالکی ــردن اس ــاحت دار ک و مس
ــاور  ــن مج ــه مالکی ــه کلی ــرا ب ــمی الزم االج ــناد رس ــاد اس ــی مف اجرای
ــورخ  ــنبه م ــخ یکش ــه در تاری ــردد ک ــالغ می گ ــر اب ــوق الذک ــالک ف پ
ــتای  ــی روس ــد اراض ــوع در نهاون ــل وق ــاعت9:3۰ در مح ۱399/۱/24 س
ــاعی  ــن مش ــن و مالکی ــور مجاوری ــدم حض ــت ع ــی اس ــاد بدیه جهان آب
ــه  ــاز ب ــه نی ــردد چنانچ ــه برداری نمی گ ــات نقش ــام عملی ــع از انج مان

ــردد. ــه درج می گ ــن روزنام ــد در همی ــدد باش ــی مج آگه
)م الف4۰6(

محمدعلی جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  ۱232 ب ــماره شناس ــی دارای ش ــی زارع ــای چراغعل آق
ــی  ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه ۷54/98/۱۱2 از ای ــت کالس دادخواس
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد زارعــی 
بــه شــماره شناســنامه  2۷۰ در تاریــخ 98/6/۷ در اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــر  ــه منحص ــوت آن متوفی/متوفی ــه حین الف ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــماره  ــه ش ــداله ب ــد اس ــدر فرزن ــیریان صف ــه ش ــت به:۱-معصوم اس
شناســنامه 2۱5۰ متولــد ۱35۰ مــادر متوفــی 2-چراغعلــی زارعــی فرزنــد 
ــدی  ــی 3-مه ــدر متوف ــد۱344 پ ــنامه ۱232 متول ــماره شناس ــی ش ارجعل
ــد۱388  ــنامه 4۰4۰56۰9۱4 متول ــماره شناس ــد ش ــد محم ــی فرزن زارع
فرزنــد متوفی4-ملینــا زارعــی فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه 
4۰4۰6893۰5 متولــد۱394 فرزنــد متوفــی 5-مینــا زارعــی فرزنــد 
ــی  ــر متوف ــد۱368 همس ــنامه 4۰4۰۰۱863۱ متول ــماره شناس ــی ش آقامعل
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــي درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
ــه  ــا وصیتنام ــي دارد و ی ــي اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــي مي نمای ــت آگه نوب
ــک  ــرف ی ــي ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــي ن از متوف

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــي ص ــم دارد واال گواه ــاه تقدی م
)م.الف48۱(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

 نشســت علمــی تخصصی »شــعر 
نوجوان، نیازها و ذائقه ی نسل امروز« با 
حضور شاعران نام آشنای شعر نوجوان، 
»مصطفی رحماندوست«، »ساعد باقری« 
و »آتوســا صالحی« در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد. 
پرآوزاه  شــاعر  رحماندوست  مصطفی 
همدانــی در این نشســت بــه برخی 
ویژگی های ســن نوجوانی اشــاره کرد 
و گفت: »دوره نوجوانی، دوره ســختی 
اســت ولی در ایران این دوره سخت تر 
هم هســت. گروه عظیمی از نوجوانان 
ایرانی، نوجوانی نمی کنند. وقتی شــما 
ایرانی نگاه  به برخی نوجوانان امــروز 
می کنید، آن ها زن و مرد خانواده هستند. 
متأسفانه ما نمی توانیم به تعریف سازمان 
بهداشــت جهانی در ایــران اتکا کنیم. 
به دفاع از کسانی که برای نوجوانان کار 

نویســندگان  تقصیر  می گویم  کرده اند، 
نوجوان نیســت. تقصیــر نوجوانان هم 
نیســت. باید بــرای نوجوانــان زمینه 
نوجوانی کــردن را فراهم کرد. بدبختانه 
آسیب  بســیار  نوجوان  امروز،  نوجوان 

دیده ای است.«
رحماندوســت در تعریف شعر نوجوان 
بیــان کــرد: »متأســفانه ما بر اســاس 
نمی توانیــم  روان شناســی  یافته هــای 
به نوعی از نوجوانی برســیم که بتوانیم 

شعرها را با معیار آن ارزیابی کنیم.
 بخشی از شعر نوجوان، شعر نوجوانانی 
اســت که اهل کتاب، مطالعه و شــعر 
هستند، بخشی از این شعر، شعر حکمی 
و شــعر عامیانه است. سروش نوجوان، 
مجلــه موفقــی در دوران خودش بود 
که می توانســت شــاعران جدید خلق 
کنــد؛ ولی امــروز اگر ایــن مجله هم 

نمی توانســت  هم  باز  داشــت،  وجود 
شاعر درســت کند. تفاوت مخاطب ما 
در حوزه شــعر نوجوانی کــه به خاطر 
شرایط اقتصادی، سیاسی و ناامیدی های 
آن هاســت نباید ما را از فعالیت در این 
زمینه بازدارد. مهم اینجاست که وقتی به 
قضاوت و داوری می رسیم، چه در نقد 
و چاپ باید تعریف کنیم که این شــعر 

برای چه گروهی سروده شده است.«
و  شــاعر  رحماندوســت  مصطفــی 
نویســنده کودک و نوجــوان تا امروز 
بیش از 30 جلد کتــاب در این حوزه 
منتشــر کــرده اســت. او هم اکنون به 
ادبیــات  و  داستان نویســی  تدریــس 
کودکان و نوجوانان مشــغول اســت 
و به عنوان مســئول بخــش کتاب های 
خارجــی کــودکان و نوجوانــان در 

می کند. فعالیت  ملی  کتابخانه 

 مراسم نهایی انتخاب شهر پایتخت 
کتاب 19 بهمن برگزار شــد و این بار 
شــیراز به عنوان پایتخــت کتاب ایران 
معرفی انتخاب شــد تا ناکامی همدان 
در این مراســم 6 ســاله شود. در این 
مراســم اما نــام ۲ روســتا از همدان 
به چشــم می خورد که اگرچه موفقیت 
ناکامی  روز  نمی توان  اما  است  بزرگی 
برابر شــهرهای  چندبــاره همدان در 
دیگر کشور ســرپوش بگذارد. کیفیت 
آثار ارســالی در این دوره نســبت به 
قابل توجهی  رشد  از  گذشته  دوره های 
برخــوردار بود به گونــه ای که داوران 
برخاف  این طــرح  اولیــه  مراحــل 
روال ســال های گذشته که ۲0 شهر را 
مرحله  به  راه یافته  شــهرهای  به عنوان 
این  در  می کردند  انتخــاب  نیمه نهایی 
دوره 38 شــهر را برای ایــن مرحله 

انتخاب و به دبیرخانه معرفی کردند.
پایتخت کتاب چیست؟

 ایــده پایتخت کتــاب ایران ۵ ســال 
پیش به ابتکار مدیــرکل دفتر مطالعات 
و برنامه ریــزی فرهنگــی و کتابخوانی 
به مدیریت علی اصغر ســید آبادی کلید 
خورد. هر سال سازمان جهانی یونسکو 
از میان شــهر های مختلف جهان، یک 
شــهر را به عنوان پایتخت جهانی کتاب 
ایران  انتخاب و معرفی می کند. نماینده 
هم شــانس این را خواهد داشــت که 
به یونســکو معرفی شــود. در 6 دوره 
گذشته به ترتیب شهرهای اهواز)139۴(، 
بوشــهر)1396(،  نیشــابور)139۵(، 
و  یــزد)1398(  کاشــان)1397(، 
شــیراز)1399( به عنوان پایتخت کتاب 
ایــران انتخــاب و به یونســکو معرفی 

شده اند.

چرا پایتخت نشدیم؟
آن طــور کــه دبیرخانه این مراســم هر 
ســال منتشــر می کند ارائــه برنامه های 
نوآورانه، اســتفاده از ظرفیت های بخش 
خصوصی، تشــکل های مردمی، صنایع 
و مراکز ورزشــی و فرهنگــی از جمله 
پارامترهایی است که پایتخت کتاب ایران 
براساس آن ها انتخاب می شود. تا اینجای 
کار مشــخص می شــود که همدان چه 
ویژگی هایی نداشته که نتوانسته از رقیبان 
پیشی بگیرد. این اتفاق البته بهانه ای است 
کــه یک بار دیگر از مســئوالن فرهنگی 
همــدان بخواهیم برای مــردم توضیح 
دهند و پاســخگو باشــند که چرا نتیجه 
فعالیت هایشان در این چند سال منجر به 
موفقیت نمی شود و ما همچنان از خیلی 
شــهرهای دیگر عقب تر هستیم، منتظر 

پاسخی قانع کننده خواهیم ماند.

مصطفی رحماندوست در نشست تخصصی شعر نوجوان مطرح کرد

نوجوانان ایران
 نوجوانی بلد نیستند

مسئوالن پاسخگو باشند

چرا بازهم پایتخت کتاب ایران 
نشدیم؟

 مراسم پایانی نودودومین دوره جوایز 
ســینمایی اســکار در دالبی تئاتر هالیوود 
برگزار شــد و فیلم »اَنگل« ساخته »بونگ 
جون هو« از کره جنوبی موفق به کسب ۴ 
جایزه از جمله بهترین فیلم و کارگردانی 

شد.
به گزارش ایســنا، »اَنگل« عاوه بر کسب 
جایزه اســکار بهترین فیلم و کارگردانی، 
در شــاخه های بهترین فیلم بین المللی و 
فیلمنامه اصلی نیز موفق به کســب جایزه 
شــد تا رکوردی تاریخی برای یک فیلم 

آسیایی به ثبت برساند.
درام جنگی »1917« به کارگردانی »ســم 
بیشــترین  بنابر پیش بینی ها  مندس« کــه 
شــانس کســب جوایــز را داشــت تنها 
در 3 بخــش فنــی بهتریــن فیلمبرداری، 
صدابــرداری و جلوه هــای ویــژه موفق 
به کســب جایزه اســکار شــد و »روزی 
روزگاری در هالیــوود« بــه کارگردانــی 
»کوئنتیــن تارانتینو« نیــز ۲ جایزه بهترین 
بازیگر نقــش مکمل مرد )بــرد پیت( و 

طراحی تولید را به خانه برد.
فیلم »جوکــر« به کارگردانی »تاد فیلیپس« 
که در 11 شــاخه نامزد کسب جایزه بود 
نیز به کسب ۲ جایزه بهترین بازیگر نقش 
اصلی مرد )واکسین فینیکس( و موسیقی 

متن اکتفا کرد.
ناکام بزرگ شــب اعطای جوایز اســکار 
۲0۲0، »مارتین اسکورسیزی« با فیلم »مرد 
ایرلندی« بود که به هیچ جایزه ای دســت 

نیافت.
 شگفتی ها

با این که »انگل« جایــزه بهترین فیلم نامه 
اصلی و بهترین فیلم بین المللی را به خود 
اختصــاص داده بود امــا انتخاب »بونگ 
جون هو« به عنوان برنده اســکار بهترین 
غافلگیرکننده  این دوره کمــی  کارگردان 
بود زیرا »ســم مندس« پیشتر موفق شده 
بود جایزه بهترین کارگردانی جوایز»بفتا« ، 
 »گلدن گلــوب« و »انجمــن کارگردانان 

آمریکا« را به خود اختصاص دهد.
حتــی خود »بونــگ«  نیز حیــن دریافت 

این جایــزه اعتراف کرد غافلگیرشــده و 
فکر می کرده در جریان مراســم دیشــب 
می توانســته پس از دریافت جایزه اسکار 
بهترین فیلم بین المللی آرامش داشته باشد.
از دیگــر نکات غافلگیرکننده دیشــب به 
برنده شدن »داســتان  اسباب بازی ها ۴« در 
شاخه اســکار بهترین انیمیشــن بلند نیز 

می توان اشاره کرد.
حیــرت آور اســت کــه در دورهــای از 
جوایــز اســکار یــک اثــر از کمپانــی 
ــن ها  ــایر انیمیش ــه س ــبت ب ــار« نس »پیکس
ــدن  ــده ش ــرای برن ــری ب ــانس کمت از ش
برخــوردار باشــد، امــا پــس از آنکــه جایــزه 
بهتریــن انیمیشــن بلنــد »گلــدن گلــوب« و 
ــده« و  ــک گمش ــه »لین ــب ب ــی«  به ترتی »آن
ــن  ــید ای ــر می رس ــید به  نظ »کاوس« رس
کمپانــی پرافتخــار اینبــار شــانس کمتــری 

ــزه اســکار دارد.  ــردن جای ــه خانه ب ــرای ب ب
امــا درنهایــت جایــزه اســکار بهتریــن 
انیمیشــن بلنــد امســال به » داســتان اســباب  
ــز  ــال ۲011 نی ــید؛  در س ــا ۴« رس بازی ه
انیمیشــن » داســتان اســباب بازی هــا 3« 
به عنــوان برنــده ایــن شــاخه معرفــی شــد.

اما شاید بتوان »مرد ایرلندی«  را بزرگ ترین 
ناکام این دوره از جوایز اسکار محسوب 
کرد. ساخته جدید »مارتین اسکورسیزی«  
همچون »1917« با نامزدی در 10 شــاخه 
پس از »جوکــر« در جایگاه دوم فیلم هایی 
با بیشترین نامزدی در این دوره از جوایز 
اســکار قرار گرفته بود؛ امــا درحالی که 
» 1917« و »جوکــر«  برخی از بزرگ ترین 
جوایز را به خود اختصــاص دادند، »مرد 
ایرلندی« دست خالی این مراسم را ترک 

کرد.

تمدید زمان
 ارسال آثار به جشنواره عروسکی

ارســال  مهلت   
حضور  بــرای  آثار 
نمایش  بخش   3 در 
»صحنه ای«، »خیابانی 
و  محیطــی«  و 
عروسکی«  »ســنتی 
هجدهمین جشنواره 
نمایش  بین المللــی 
تهران-  عروســکی 

مبارک تمدید شد
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشــی، بنابــر اعام دبیرخانه 
هجدهمین جشــنواره بین المللی نمایش عروســکی تهران- مبارک با توجه 
به درخواست همکاران محترم فعال در حوزه نمایش های »صحنه ای«، »خیابانی 
و محیطی« و »سنتی عروسکی« مهلت ارسال آثار برای حضور در این 3 بخش 

تا روز شنبه سوم اسفند 1398 تمدید شد.
به گزارش دبیرخانه این رویداد فرهنگی و هنری زمان اعام شــده، آخرین 

فرصت برای ارسال آثار است.
هجدهمین جشــنواره بین المللی نمایش عروســکی تهران- مبارک از 10 تا 
18 مردادمــاه 1399 به دبیری گلــزار محمدی در 9 بخش نمایش صحنه ای، 
نمایش های خیابانی و محیطی، نمایش عروســکی ملل، نمایش های ســنتی 
عروســکی، ایده های نو، پایان نامه های برتر دانشــجویی، نمایش عروسکی 
در فضای مجازی، مســابقه عکاسی نمایش عروسکی و پژوهش، آموزش و 

نشست های تخصصی برگزار می شود.
 اطاعــات بیشــتر در مــورد جشــنواره در وب ســایت آن بــه نشــانی 

www.tehranmobarak.theater.ir در دسترس است.

مهم ترین جوایز اسکار 2020 به فیلم »انگل« رسید

شب ُکـره ای
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خبر

مردم گله های معیشتی را 
به انتخابات ربط نمی دهند

 مردم گایه های معیشتی خود را به مسأله انتخابات ربط نمی دهند 
زیــرا می دانند ضعف عملکرد دولــت و ضعف نظارتی مجلس دهم 

موجب مشکات اقتصادی شده است.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: مقام معظم رهبری در 
فرمایشات گذشته خود شاخصه هایی را در مورد مجلس قوی مطرح 
کردند که متأسفانه تعداد بســیار کمی از نمایندگان مجلس دهم این 
ویژگی ها را دارند و الزم اســت مجلــس یازدهم ضعف های مجلس 
فعلی را جبران کند. حجت االســام ســید ناصر موسوی الرگانی در 
گفت وگو با مهر با اشاره به فرمایشات گذشته مقام معظم رهبری مبنی 
بر ضرورت تشــکیل یک مجلس قوی افزود: به جرأت می توان گفت 
که صرفاً 10 تا ۲0 نفر از نمایندگان مجلس دهم در واکنش به مسائل 
مختلف داخلی و خارجی چون FATF و برجام موضع گیری کردند 
و بســیاری از نمایندگان کامًا نسبت به این مسائل بی تفاوت بودند و 

حتی کوچک ترین اظهارنظری در مورد این مسائل مهم نمی کردند.
وی تأکید کرد: مجلس یازدهم در وهله نخست باید دارای نمایندگانی 
انقابی باشد که شجاعت الزم را برای مطرح کردن موضع گیری های 
خود داشــته باشند و این موضع گیری نباید صرفاً نسبت به خارجی ها 
باشد زیرا برخی افراد در داخل کشور هم با صحبت های خود به نظام 
ضربه می زنند که نماینده مجلس باید در برابر این افراد هم موضع گیری 
کند. موســوی الرگانی با انتقاد از اظهارات گذشته رئیس جمهور علیه 
شــورای نگهبان، گفت: زمانی که مسئول ارشد اجرایی کشور یکی از 
پایه های نظام را زیر سوال می برد، توقع مردم این است که نمایندگان 
مجلس در مقابل این صحبت های رئیس جمهور بایستند و موضع گیری 
کنند، این در حالی اســت که بســیاری از نمایندگان در این مورد هم 
ســکوت کردند. وی با بیان اینکه مجلس باید بــرای دفاع از کیان و 
پایه های نظام موضع گیری های قوی تری داشــته باشد، تصریح کرد: 
نمایندگان مجلس عاوه بر ایستادگی در برابر زیاده خواهی های آمریکا 
و ایادی اش، باید در برابر زیاده خواهی های برخی مسئوالن کشور هم 

ایستادگی و موضع گیری کنند.

مردم با شرکت در انتخابات سرنوشت 
خود را رقم می زنند

 میزان مشارکت مردم در انتخابات نشانه انسجام و اقتدار نظام جمهوری اسامی است. 
دیگران این حضور را رصد می کنند و در محاســبات خود درباره ایران این مشارکت را 

در نظر می گیرند.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: انتخابات راهکار تحقق 
مردم ســاالری دینی است، به تعداد ســال های پس از پیروزی انقاب اسامی در کشور 
و در عرصه هــای مختلف انتخابات را برگزار کرده ایم؛ مردم با این انتخابات سرنوشــت 

خود را رقم زده اند.

عاءالدین بروجردی در گفت وگو با ایرنا، ادامه داد: در مقایســه با کشــورهای مدعی 
دموکراسی درصد مشــارکت در جمهوری اسامی ایران توسط مردم بیشتر است و این 
نشــان می دهد که مردم تا چه اندازه به سرنوشــت خود عاقه مند هستند؛ به طوری که با 
رهنمودهای مقام معظم رهبری، همیشــه انتخابات با مشــارکت گسترده مردم را شاهد 

بوده ایم.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای اســامی با اشــاره 
به دسیسه های دشــمن برای کاهش مشــارکت مردم در انتخابات اظهار کرد: مجموعه 
اظهارنظرها و تحلیل های رسانه های غربی به ویژه آمریکا و انگلیس برای تشویق مردم به 
مشارکت نداشتن در انتخابات است و این نشان می دهد که انتخابات برای استحکام نظام، 
ضروری و نشانه اقتدار کشور و مردم ایران است و دشمنان این موضوع را نمی خواهند.

بروجردی با اشــاره به تأکیــدات خاص مقام معظم رهبری بر مشــارکت حداکثری در 
انتخابات، گفت: امیدواریم مردم حتی کســانی که به دلیل مشکات اقتصادی از سیستم 
مدیریتی کشور ناراحت هستند در انتخابات شرکت کنند، زیرا مجلس شورای اسامی از 
ارکان بسیار مهم و اصلی نظام جمهوری اسامی ایران است که با تصویب قوانین به ویژه 

قوانین مهمی مانند برنامه و بودجه، عما سرنوشت مردم را رقم می زند.
وی تأکید کرد: میزان مشــارکت مردم، نشانه انســجام و اقتدار مجموعه نظام جمهوری 
اسامی اســت و دیگر کشورها اعم از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای این حضور را 
رصد می کنند و در محاســبات خود درباره ایران نیز این مشــارکت را در نظر می گیرند؛ 
چنان که در فصل انتخابات رسانه ها و خبرنگاران خارجی در کشور حضور پیدا می کنند 

تا میزان مشارکت مردم را به جهان گزارش دهند.
گزارش

 gozaresh@hamedanpayam.com

نیلوفر بهرمندنژاد «

 مجلس در نظــام جمهوری اســامی ایران از 
اهمیــت ویژه ای برخوردار بوده و محور بســیاری 
برنامه ریزی ها  قانون گذاری ها و  از تصمیم گیری ها، 
است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. 
مجلس پایگاه اساســی نظام و مردم و مایه حضور 
و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر 

اراده ملی است.
با توجــه به به نقش مؤثر و مهــم مجلس در نظام 
کشــور، وظایف عمده مجلس در ۲ بخش خاصه 

می شود:
قانون گذاری و نظارت 

حال بــرای اطــاع و آگاهی از جایــگاه مجلس 
شــورای اسامی در قانون اساسی و همچنین نحوه 
اداره مجلس بر اســاس آئین نامه داخلی و آشنایی 
با بخش های مختلف مجلس شــورای اسامی که 
مســئولیت ارتباط با مردم را به اشــکال مختلف بر 
عهده دارند به طور خاصه اطاعاتی ارائه می شود، 

بدیهی اســت محققان و صاحب نظران می توانند با 
مراجعه به قانون اساســی آئین نامه داخلی مجلس، 
مشــروح مذاکرات مجلس و همچنین انتشــارات 
مجلس شورای اسامی اطاعات کمتری را نسبت 

به مجلس شورای اسامی کسب کنند.
■ مجلس شــورای اســامی از نمایندگان ملت که 
به طور مســتقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند، 

تشکیل می شود.
■  دوره نمایندگی مجلس ۴ سال است.

■ مذاکرات مجلس شورای اسامی باید علنی باشد 
و گزارش کامل آن باید از رادیو، روزنامه رســمی 

برای اطاع عموم منتشر شود.
■ هر نماینده در برابر تمام ملت  مسئول است و حق 
دارد همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر 

نمایند.
یکی از افراد که از فعاالن فرهنگی و سیاسی است و 
خود را مظفرپور معرفی می کند، در این باره گفت: 
مجلس شورای اسامی وظیفه عمده دارد که عبارت 

اســت از تصویب قوانین که معموالً در قالب لوایح 
و طرح ها کــه پس از تصویب در کمیســیون های 
تخصصی در صحن مجلس تصویب و پس از تأیید 

شورای نگهبان به قانون تبدیل می شود. 
الیحــه از طــرف دولت تنظیم و بــه مجلس ارائه 
می شــود و طرح نیز به وســیله نمایندگان پیش از 
تعطیات در مجلس تهیه و به هیأت رئیســه ارائه 
شــد و طرح خروج از NPT  )پیمان منع گسترش 
ساح های هسته ای( بود که باید به مجلس دهم پس 

از تعطیات کنونی آن را بررسی کنند.
دومین وظیفه اصلی مجلس نظارت بر حسن اجرای 
قوانین در کشور است نمایندگان مجلس این نظارت 
ابتــدا با رأی اعتماد به وزرای پیشــنهادی دولت و 
تشــکیل کابینه شــروع می کنند. یعنی اگر وزیری 
صاحیــت الزم را نداشــت رأی اعتماد نمی گیرد 
و پــس از آن نیز همواره وزرا در معرض ســوال و 
اســتیضاح نمایندگان مجلس هســتند تا تخلف از 

قانون و ضعف عملکرد نداشته باشند.

نجفــی که خود را یکی از مدیــران معرفی می کند 
و تمایلی به معرفی کامل شــغل خود ندارد در این 
باره به خبرنگار همدان  پیــام می گوید: مهمترین و 
اصلی ترین وظیفه مجلس شــورای اسامی، وظیفه 
قانون گذاری اســت مجلس در هر زمینه ای که الزم 
ببینــد، می تواند قانون را وضــع کند و به طور کلی 
می توان گفت مجلس شــورای اســامی در عموم 
مســائل در حدود مقرر در قانون اساســی می تواند 

قانون را منع کند.
یک کارشــناس سیاسی که در یکی از دانشگاه های 
همدان مشغول فعالیت است در رابطه با راهکارهای 
مهم مجلــس این گونه بیان کرد: راهــکار مهم که 
توســط خود نماینده بیان شــود، می تواند جایگاه 

واقعی خود را در دوره یازدهم احیا کند.
وی در ادامه، با نزدیک شــدن بــه یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اســامی، انتظار می رود 
مجلس یازدهم، باید تنوع افکار و آرای سیاسی در 
آن حاکم باشــد تا در یــک وضعیت کمی و کیفی 

مطلوب به تضارب آرا و اندیشــه بپردازد تا از دل 
همین تضارب آرا و تصمیماتی حیاتی و کارســاز 
بیــرون آید و همچنین نبود نظــارت کافی بر رفتار 
نمایندگان و اجرای صحیح قانون است که می تواند 
یکی از مهمترین ضعف های مجلس باشد هر چند 
که در مجلس ســاز و کاری به نام هیأت نظارت بر 

رفتار نمایندگان در نظر گرفته شده است.
همــه درگیری کــه از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
اســت، توجه جدی به تصویــب قوانین اقتصادی 
کارآمد در شــرایط تحریم است و با توجه به اینکه 
دشــمن روزبه روز به دامنه جنــگ اقتصادی حوزه 
علمیه جمهوری اسامی می افزاید و در این شرایط 
مجلس یازدهم باید مصوبــات و قوانینی منطبق با 
جنــگ اقتصادی به تصویب برســاند که با در نظر 
گرفتن شــرایط جنگ اقتصادی و آگاهی به اصول 
قانون نویســی در حوزه اقتصــادی و ضرورت های 
معیشــتی و اقتصادی کشــور خاء قوانین کارآمد 

اقتصادی را جبران کند.

فرایند

ارتباط با ما:
08138264433

admin:
@HPayamonline

 

جایگاه 
مجلس شورای اسالمی 
در قانون اساسی
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يادداشت

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

خبر

تغییر هویت داروخانه به فروشگاه دارویی
 ابطال رأی حق فنی داروساز از سوی دیوان عدالت اداری، با اعتراض گسترده داروسازان 
همراه شده است. پس از آنکه وزارت بهداشت، در پی ابطال مکرر مقرره دریافتی حق فنی 
به وسیله داروخانه ها از بیماران، مجدداً مقرره ای با عنوان »تعرفه خدمات سرپایی دارویی در 
داروخانه های دولتی و خصوصی« را به تصویب رساند، این مصوبه مشمول ماده 9۲ قانون 
تشکیات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شد و به صورت خارج از نوبت و با دعوت 
از نماینده وزارت بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش مهر، هیأت عمومی 
دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات نماینده وزارت بهداشت و طرح استدالل های 
موافق و مخالف اعضای هیأت عمومی، با اکثریت آرا، رأی به ابطال مقرره تعرفه خدمات 

سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی داد. 

دفترچه بیمه های درمانی سال 1400 حذف می شود
 با ایجاد ســامانه برخط اطاعات بیمه شــدگان درمانی با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، 
همپوشانی بیمه ها و دفترچه های کاغذی بیمه نیز تا سال 1۴00 حذف می شود. مدیرعامل سازمان 
بیمه سامت گفت: با اجرای پروژه رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری، فاصله بررسی و تولید 
ســند از 90 روز به 8 روز رسیده و 80 درصد بیمارستان ها صورت حساب الکترونیکی دارند. 
طاهره موهبتی در گفت وگو با ایرنا، افزود: سازمان بیمه سامت همگام با حرکت جهانی نظام های 
سامت به سمت الکترونیکی شدن و بر اساس اسناد باالدستی و سیاست های کشور در دولت 
الکترونیک و به تبعیت از وزارت بهداشت، در حرکتی پرشتاب به سمت ایجاد پرونده الکترونیک 
سامت، پس از ایجاد معاونت فناوری اطاعات در اواخر سال 97، ایجاد سازمان الکترونیک بیمه 

سامت را به عنوان مهم ترین هدف کان سازمان بیمه سامت در دستور کار قرار داد. 

اساس بی عدالتی ها، نابرابری فرصت های آموزشی است
 اســاس بی عدالتی هــا در نابرابــری فرصت هــای آموزشــی در جامعــه اســت. 
وزیرآموزش وپرورش در دیدار با کارکنان سازمان نهضت سوادآموزی اظهار کرد: حدود 
۲0 سال است که از سازمان نهضت سوادآموزی دور شده ام اما همواره بخشی از من در 
همین سازمان بوده است و با تمام وجود به مأموریت خودم در سوادآموزی اعتقاد دارم و 
جز درخشان ترین دوره های خدمتم بوده است. به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی 
گفت: آموزش عمومی یعنی همه آنچه یک نفر برای نقش آفرینی، مشــارکت در جامعه، 
دفاع از حقوق و حمایت از استقال و شرف خود و کشورش نیاز دارد. وی بابیان اینکه 
موظف هستیم همه ملت ایران را به این مرحله برسانیم، افزود: تصور اشتباهی است که 

همه در آموزش  وپرورش تاش می کنند که دانش آموزان به کنکور و دانشگاه برسند. 

بهمن سرخ ۶۸ همدان
 به مدد گســترش خیره کننده وسایل ارتباط جمعی، هر روزه موج 
و گاهی طوفانی از خبرها از سراسر جهان در اختیار ما قرار می گیرند، 
اتفاقی که در یک روســتای کوچک می افتد ممکن اســت در فاصله 
چند ساعت به خبر اول رســانه ها تبدیل شود. میلیون ها گوشی تلفن 
دوربین دار در دســترس مردم قرار دارد که هر لحظه آماده ثبت و ضبط 
اتفاقات غیره منتظره هســتند. اما آنقدر بایــا، خیانت ها، درگیری ها و 
اختافات فضای رسانه ها را گرفته است که گویی نیکی و نوع دوستی، 
آرامش و سعادتمندی به بایگانی خاطره ها رفته اند. نکته مهم فراموشی 
آرام خوبی ها است، فراموشی انسان های نیک، اینکه کاسبی، کارمندی، 
کارگری، مدیری باوجدان و ایمان خدمت کرده و به خانه می رود خبر 
نیســت، اینکه مغازه داری نگران دقت ترازوی خود باشد خبر نیست، 
اینکه کشاورزی به فکر محصول سالم باشد خبر نیست اما آنکه می برد 
و می دزد و می کشد خبرساز می شود. این روند تدریجی است که ممکن 
اســت وجود تخلف، وجود گناه و ارتشا در جامعه را به امری عادی 
تبدیل کرده و آنگاه به وقتی برســیم کــه بازگرداندن پول جا مانده در 

تاکسی و چک مفقود شده و طای گم شده موجب تعجب شود. 
کمتر کســی اســت که امروز خاوری را نشناسد، تصویر ویای چند 
میلیون دالری او در کانادا را ندیده باشــد و خبرهای جدید درباره او 
را دنبال نکند از ســوی دیگر کمتر کســی اســت که در خاطرش نام 
عبدالرحمن نفیســی مانده باشد. رئیس شعبه مرکزی بانک کشاورزی 
همدان که رکورد بی نظیری در امانت داری و درست کاری خلق کرد. او 
بود که با تنی خون افشان در زیر تیغ جاد و همسر و فرزندی اسیر در 
دست هیوالی خونریز از سارقان بیت المال خواست تا به جای پول های 

بانک همه اموال شخصی اش را ببرند. 
شــهید نفیســی کار را تمام کرد و مصداق عملی این شعر شد: چون 
دالرام می زند شمشــیر، ســر ببازیم و رخ نگردانیم، دوستان در هوای 
صحبت یار زر فشــانند و ما سرافشانیم. اما ما چه کردیم تا این گوهر 
مردانگی و امانت داری را همگان بشناســند، تــا بدانند جامعه ما چه 
انسان های شریفی داشته و دارد نه اینکه تنها قهرمان غیرجبهه ای چند 
نسل کتاب های درسی کودکی مان دهقان فداکار باقی مانده باشد. مردمی 
که مرتب از اختاس ها و دزدی ها می شــنوند که شــاید بخش بسیار 
اندکی از واقعیت های جامعه باشــد به تدریج به هم بدبین می شوند، 
وقتی هم ایمان کمی سســت شد توجیه خوبی خواهند یافت که  همه 
این طور هستند ما چرا استفاده نکنیم.  شهید نفیسی تیر ماه سال 13۲6 
در شهرســتان اندیمشک به دنیا آمد و پس از دیپلم در بانک کشاورزی 
استخدام شد. تعهد باالی کاری، نظم و خدمت به مردم حتی در زمان 
موشک باران و بمباران های پیاپی اندیمشک و دزفول وی را از دیگران 
برجسته تر کرد، کسی که در زیر چادر و در شعبه صحرایی شوش، کار 
بانک را انجام می داد. پس از چند سال به عنوان رئیس شعبه مرکزی بانک 
کشاورزی همدان انتخاب شــد و توانست در مدت کوتاهی تحسین 

بازرسان را برانگیزد تا آنکه اهریمن در مسیرش قرار گرفت. 
شهید عبدالرحمن نفیسی به همراه همسر و ۲ فرزندش در سحرگاه ۲۲ 
بهمن ماه سال 1368 زمانی که در منزل مسکونی خود واقع در طبقه دوم 
بانک استراحت می کردند از خواب بیدار و توسط دزدان نقاب پوش به 
زیرزمین هدایت شدند. وی را بسیار آزار دادند و همسر و فرزندانش را 
نیز تا آنکه رمز را بگوید و قفل خزانه را بگشاید. هیچ کس توان تصور 
آن ســاعات و لحظات تکان دهنده را ندارد که حتی شنیدنش هم تاب 
و تحمل خاص می طلبد تا چه رســد به بودن و دیدنش. سرانجام او، 
همســرش فاطمه طاهریان و ۲ فرزند ۴ و 1۲ ساله اش، پیمان و ایمان 
به همراه نگهبان بانک حسین شکری در حریر سرخ شهادت به دیدار 
حق شــتافتند. او رفت اما وظیفه ماست که یادش را، راهش را گرامی 
بداریم آن هم نه فقط برای احترام به شخصیت این شهید و خانواده اش 
بلکه برای حفظ سامت جامعه و فرزندانمان، برای آنکه ضد ارزش ها 
و پلشــتی ها در جامعه ای که در آن زندگی می کنیم تبدیل به عادت و 
هنجار نشــود، نظام بانکی ما باید این شهید را الگوی خود قرار دهد و 

در این میان نقش بانک کشاورزی بسیار شاخص تر است. 
* حمید مقیمی

آفتاب: یارانه 7۲ هزار تومانی را جدی نگیرید!
 چه حمایت شاهکاری!!

تجارت: آزادسازی واردات خودرو دروغ انتخاباتی است
 بدون شرح

همدان پیام: تحقق آرزوی 30 ساله فامنین ها در دهه فجر
 گرصبرکنی ز غوره حلوا سازند!!

صنعت: بازرسان در سایپا و ایران خودرو مستقر شدند
 ماشینی بخرید که بادیگارد داره!!

جوان:  سبقت چشم بادامی ها از همسایه های مرزی
 به خاطر مدل چشماشونه که پیشرفت کردن!!

خراســان: توصیه ضد ازدواجی کمیســیون حقوقی مجلس به مردان 
کم درآمد، پول ندارید ازدواج نکنید
 مجلس ناامید، جامعه ناشاد!!

همدان پیام: میوه عید نوروز همدانی ها تأمین شد
 با پول یا بدون پول؟؟!

دنیای اقتصاد: پایان بدبینی بساز و بفروش ها
 خانه های شادی، ساخته می شوند!!

شروع: قدرت نمایی نقدینگی در بازار سهام
 بدون شرح

اقتصاد: سایه تاناکورا بر بازار پوشاک شب عید
 مردم با این گرانی مجبورن زیر سایه تاناکورا باشند

قدس: بریدن بند ناف اقتصاد از نفت
 قیچی با این قدرت رو کی می خواد بسازه؟؟

تجارت: از تفکر ساخت داخل حمایت می کنیم
 با چی کاغذ یا حرف؟؟

شروع: افزایش 6 میلیارد دالری درآمدهای نفتی ایران
 بهتره که درآمدهای نفتی رو آروم تر بگیرید نپره

کیهان: ایران همچنان از ورود کرونا در امان مانده است
 نیاز شد یک کیلو اسپند بخریم!!

قدس: طب سنتی در نظام بهداشت و درمان ادغام می شود
 اکیپ پزشکان رو به صعود می رود!!

نگرانی از عرضه »شربت تریاک« 
در داروخانه ها

 چندی پیش ســتاد مبارزه با موادمخدر »طرح توزیع متادون 
از طریق داروخانه هــای منتخب« را تصویــب کرد؛ مصوبه ای 
کــه با انتقاد درمانگــران اعتیاد همراه و مقرر شــد هر طور که 
کمیته درمان ســتاد مبــارزه با موادمخدر و وزارت بهداشــت 
تصمیم گیری کنند، این امر اجرایی شــود؛ حاال اما رئیس انجمن 
درمانگران اعتیاد کشــور می گوید هنوز ســازمان غذا و دارو به 
دنبال تصویب ضابطه ایســت تا عرضه 3 داروی »بوپرنورفین«، 
»متادون« و »شــربت تریاک« از طریق داروخانه ها به بیماران را 

کند.  عملیاتی 
در جلســه 136 ســتاد مبارزه با موادمخدر تصمیم بر آن شد که 
توزیــع متادون از طریق داروخانه ها انجام شــود، اما در این میان 
برخی صاحب نظران حوزه اعتیاد نســبت به چنین مصوبه ای ابراز 
نگرانی و مخالفت داشتند. ســردار اسکندر مؤمنی، دبیر کل ستاد 
مبارزه با موادمخدر کشــور در این باره اظهار کرد: منبع تخصصی 
ما وزارت بهداشــت و کمیته درمان اســت که در حال بررســی 

اجرایی کردن جزئیات آن هستند. 
وی همچنیــن در پاســخ به این ســوال که نظر ســتاد مبارزه با 
موادمخدر نســبت به این موضوع چیســت؟ بیان کرد: شــورای 
کمیته درمان و وزارت بهداشــت هرطور کــه تصمیم گیری کنند 

این موضوع اجرا می شود. 
حاال اما مجتبی غالبی، در گفت وگو با ایسنا، کمیته درمان ستاد 
مبــارزه با موادمخدر، عرضه داروهــای درمان اعتیاد از طریق 
داروخانه ها به بیماران را منتفی دانســت و اختیار تصمیم گیری 
را به کمیته درمان و حمایت های اجتماعی استان ها محول کرد 
این در حالیست که هنوز سازمان غذا و دارو به دنبال تصویب 
ضابطه ایســت که عرضــه 3 داروی »بوپرنورفین«، »متادون« و 
»شــربت تریاک« از طریق داروخانه ها بــه بیماران را عملیاتی 

کند. 

آگهی تغییرات شرکت پیمانه همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱625 و شناسه 
ملی ۱۰86۱۱۰9633 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱398/۱۰/۱۰ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی همدان به نشانی: استان همدان، شهرستان همدان، 
بخش مرکزی، شهر همدان، محله جهان نما،کوچه شهید مصطفی بهرامی، خیابان جهاد، 
پالک ۱2۷، مجتمع شهباز، طبقه سوم، واحد ۱6،کدپستی 65۱6۷95383 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
)م.الف۷65464(

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره ۱3986۰326۰۰۷۰۰۱۱3۰ مورخه ۱398/۱۰/25 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملــک بهار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای ابراهیم محمدی 
تشکریان فرزند محرمعلی به شماره شناســنامه 4 صادره از بهار در سه دانگ مشاع از 
شش دانگ یک واحد بره پرواری به مساحت 29۷9/24 مترمربع پالک ۱49 فرعی از ۱۷5 
اصلی واقع در اراضی روســتای قره آغاج حوزه ثبتی بهار بخش چهار همدان خریداری 
مع الواســطه از مالک رسمی آقای آســف طالبی قانع محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 46۰(

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱398/۱۱/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱398/۱2/8

هادی یونسی عطوف
رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

آگهی مزایده )نوبت دوم(
به موجب پرونده کالسه 3۰9/98 اج م محکوم علیه آقای عباس قادری طاووسی محکوم است 
به پرداخت مبلغ 54/۷۱۷/3۰۷ ریال در حق محکوم له آقای یوسف فتوح افخم و نیز پرداخت 
مبلغ 2/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت به عنوان نیم عشر دولتی که از بابت پرداخت طبق 
ماده ۱26قانون اجرای احکام مدنی اقدام به معرفی دستگاه با مشخصات ذیل نموده که از طریق 

مزایده به فروش می رسد.
نام و نام خانوادگی صاحب اموال: حسن یوسفی 

مشخصات اموال معرفی شده جهت مزایده:
۱- دستگاه تیلر مدل ۱39۰ با نام و برند TAVAN TILE و با قدرت اچ پی 9

که طبق نظریه کارشناسی خراب بوده و به دلیل و مجاورت با برف و باران فرسوده گردیده 
قیمت پایه اموال معرفی شده:

جمعاً ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
تاریخ و مکان برگزاری مزایده: روزچهار شنبه مورخه 98/۱2/۱4 ساعت 3 الی 4 عصر 

مکان: اجرای احکام شورای حل اختالف اللجین 
ــن  ــه باالتری ــروع و ب ــه ش ــت پای ــد و از قیم ــوری می باش ــده حض ــه مزای ــح اینک توضی
ــت و  ــس دریاف ــغ فی المجل ــد از مبل ــردد. ۱۰ درص ــذار می گ ــنهادی واگ ــت پیش قیم
ــراف ۱۰  ــورت انص ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــد ش ــول خواه ــاه وص ــک م ــرف ی ــی ظ مابق

ــد. ــد ش ــط خواه ــت ضب ــدوق دول ــع صن ــی نف ــد پرداخت درص
)م الف482(

مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف اللجین 
احمدی صفا 

ــاص  ــهامی خ ــرکت س ــدان ش ــه هم ــرکت پیمان ــرات ش ــی تغیی آگه
ــتناد  ــه اس ــی ۱۰86۱۱۰9633 ب ــه مل ــت ۱625 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ۱398/۱۰/۱۰ تصمیمــات 

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ذی
2 اساســنامه بــه شــرح  بــه موضــوع شــرکت مــواردی الحــاق و مــاده 
ــکاری  ــات پیمان ــرای عملی ــبه، اج ــرح، محاس ــد: ط ــالح گردی ــل اص ذی
بــرق،  صنعــت،  ترابــری،  و  راه  آب،  ســاختمان،  هــای  رشــته  در 
ــاورزی،  ــات، کش ــی، ارتباط ــای زمین ــزات و کاوش ه ــات، تجهی تاسیس
ــاف  ــرداری، اکتش ــره ب ــی )به ــای معدن ــت ه ــام فعالی ــات و انج خدم
ــیمی(  ــرو ش ــت و گاز و پت ــر از نف ــه غی ــی ب ــواد معدن ــتخراج م و اس
ــت  ــای الزم، ثب ــذ مجوزه ــس از اخ ــی پ ــرورت قانون ــورت ض در ص
ــی  ــت نم ــه فعالی ــذ پروان ــدور و اخ ــه ص ــه منزل ــت ب ــوع فعالی موض

ــد.  باش
)م.الف۷65466(

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

 زمان زیادی تا انتخابات مجلس شــورای 
اســامی باقی نمانده، انتخاباتی که بی شک 
دانشجویان و جریان دانشجویی نقش کلیدی 
در آن دارند، زیرا دانشجویان چشمان تیزبین 
جامعه هســتند و جامعه هم در مورد مسائل 

سیاسی از دانشجو تأثیر می پذیرد. 
بر همین اســاس و با توجه به نقش سازنده 
دانشــجویان در انتخابات پیش رو با تعدادی 
از فعاالن دانشجویی گفت وگو کردیم، جالب 
است افراد حاضر در این گفت و گو انتقادات 
زیادی را به عملکرد مجلس دهم داشــتند و 
معتقــد بودند باید مــردم در انتخابات آینده 
کســانی را انتخاب کنند که جدیت و دغدغه 

حل مشکات مردم را داشته باشند. 
سهراب یکی از دانشجویانی است که معتقد 
اســت دانشــجو و تشــکل های دانشجویی 
به دنبال پویایی در جامعه هستند و می گوید: 
انتظار داریم که مسئوالن از حفاظ امنیتی خود 

بیرون بیایند تا تشکل ها به حاشیه نروند. 
وی با بیــان اینکه نماینــدگان باید به مردم 
پاسخگو باشــند، افزود: متأسفانه کسانی که 
امروز در مجلس از همدان کرســی دارند با 
اینکه باید نماینده مردم باشــند و پاســخگو 
امــا سال هاســت هیچ یک از آن هــا در بین 
دانشــجویان حاضر نشــده تا جایــی که به 
باور بسیاری از دانشــجویان خیلی از این ها 
برای ورود به دانشــگاه هــراس دارند، حتی 
یک بار هم با وجود دعوت های مکرر جریان 
دانشجویی به دانشگاه نیامده است. از چنین 

مجلسی چه توقعی می توان داشت؟
یکی دیگر از دانشــجویان هم صحبت های 
خــود را با گایــه از دیرآمدن مســئوالن به 
دانشگاه ها شــروع می کند و می افزاید: کاش 
زودتر به دانشــگاه بیایند! نــه به عنوان روز 

دانشجو!
مریم که دانش آموخته علوم سیاسی است ادامه 
می دهــد: آن چیزی که برای همه مشــخص 
اســت این اســت که مجلس تا بــه امروز 
انتظارات دانشــجویان را بــرآورده نکرده و 
یکــی از دالیل هم به اعتقاد بنده این اســت 
که جنبش دانشجویی نتوانسته آنچنان که باید 
به وظیفه اش در قبــال مطالبه گری از مجلس 
عمل کند و یک مقــدار هم به فضای انفعال 

کشیده شد. 
وی عنــوان می کند: به طور مثــال تعدادی از 
دانشــجویان درباره اهانــت علی مطهری به 
یکی از دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی 
شکایت کردند ولی در نهایت به هیچ اتفاقی 
رخ نداد و هیأت نظارت بر نمایندگان اقدامی 

نکرد. 
وی تأکیــد دارد: متأســفانه از ظرفیت های 
مختلف دانشــجویان دانشگاه در عرصه های 

مختلف استفاده نمی شود این در حالی است 
که ظرفیت های مختلفی در دوران دانشجویی 
در بین دانشجویان وجود دارد که اگر در این 

ایام فعال نشود، کی می خواهد شکوفا شود؟
یکــی دیگر از دانشــجویان حاضــر در این 
گفت و گــو معتقد اســت: مجلــس باید از 
نمایندگانی تشــکیل شــود که دغدغه حل 
مشکات مردم را داشته باشند ولی آیا امروز 
دغدغه مردم آســفالت فان کوچه و بهمان 
خیابان اســت؟ برخی نمایندگان در مجلس 
فعلی مشــکات اساســی مردم و کشور را 

فراموش کرده اند و به حاشیه رفته اند. 
علیرضا، ادامه داد: امروز فضای مناسبی برای 
تشکل های دانشجویی برای مطالبه گری ایجاد 
شده اســت اما آنچه که درباره مجلس به ما 
رسید این بود که متأسفانه نماینده ها بیشتر از 
آنکه به منافع ملی توجه کنند به منافع قومی 
و قبیلــه ای و منطقه ای و حوزه انتخابی خود 

توجه دارند. 
یکی دیگر از دانشــجویان نیــز اظهار کرد: 
متأســفانه ســاختار انتخابات در کشــور ما 
به گونه ای اســت کــه یک نماینــده مجبور 
می شــود برای اینکه از مــردم رأی بگیرد به 
اقدامــات اجرایی روی بیــاورد به طور مثال 
مجبور می شــود که آســفالت فان منطقه را 

پیگیری کند. 
این فعال دانشــجویی اظهار کرد: همین امر 
موجب شــده که نمایندگان نسبت به مسائل 
ملی و منافع ملی مقداری بی توجه شــوند و 
برای همین هم هست که می بینیم مثًا برجام 
در ۲0 دقیقه تصویب می شــود ولی از طرفی 
می بینیم گاهی در مجلس روی مسائل فرعی 

ساعت ها بحث می شود. 

وی بــا بیان اینکه ایام 16 آذر شــد و دوباره 
مسئوالن یادشان افتاد که روز دانشجویان هم 
هســتند، گفت: کاش این جلسات در طول 
سال برگزار شود و از ظرفیت های دانشجویان 

در مسائل مختلف استفاده شود. 
یک دانشــجوی ســال آخری علوم سیاسی 
نیــز با بیان اینکه فضای باز سیاســی باید در 
دانشگاه ها ایجاد شــود، اظهار کرد: چنانچه 
بیشتر به فضای کار تشکیاتی در دانشگاه ها 
اهمیت می دادیم، خیلی از اتفاقات نمی افتاد. 

وی کــه تمایلی به ذکر نام خود نداشــت، با 
اشــاره به در پیش بــودن انتخابات مجلس 
شورای اسامی، اظهار کرد: باید فضا را برای 
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم 
کنیم به عبارتی دانشــجو بایــد مقابل جامعه 
پیرامون خود مسئولیت پذیر باشد و مطالبات 
و خواســته های خود را به گوش مسئوالن و 

نمایندگان مجلس برساند. 
وی افزود: نماینده مجلس باید جوان انقابی 
از میان مردم و برای مردم باشد و نباید بدون 
توجه به فرهنــگ و اقلیم و نوع درآمد مردم 
منطقه خود لوایح و طرح هایی که به مجلس 

ارئه می شود، رأی دهد. 
ســارا یکی دیگر از فعاالن دانشجویی حاضر 
در این گفت و گو نیز معتقد است متأسفانه در 
دولت نهم و دهم فضای امنیتی در دانشــگاه 
حاکم شد و می افزاید: در فضای امنیتی امکان 
تفکر و اندیشــه محدود می شــود و فضای 
ترس و رعب در محیط علمی موجب رکود 
می شود. وی ادامه می دهد: وقتی استعدادهای 
ایرانی به غرب می روند شــکوفا می شــوند. 
مهم ترین دلیــل آن نیز فضای اطمینان بخش 

توام با تکریم دانشمندان است. 

وی با اشــاره بــه اینکه افــرادی را به خاطر 
بی اعتقاد عملی به اســام یا قانون اساسی یا 
والیت فقیه رد صاحیــت می کنیم موجب 
تخریب شخصیت افراد و دوگانگی دید مردم 
نسبت به مسئوالن می شود، افزود: مثا کسی 
که ۲0 ســال نماز جماعت یک مسجد را بر 
عهده داشــته به دلیل التزام نداشتن عملی به 
اســام رد می کنند این مشکل باید حل شود 
زیرا واقعا اعتماد مردم به چهره هایی که ادعای 
دینداری دارند از بین رفته و به نوعی به خاطر 
رفتار های ضد و نقیض افــرادی که خود را 

سردمدار دین می دانند دین زده شدند. 
ایــن فعــال دانشــجویی می گویــد: اگر 
مــا می خواهیــم معضــات فرهنگــی و 
معضات اجتماعی که بخشــی از آن هم 
مربوط به حوزه زنان است حل شود باید 
تاش کنیم افــراد متخصص را به مجلس 

بفرستیم. 
وی با اشــاره به لزوم جوانگرایی در مجلس 
اظهار کرد: جوان لزوماً به معنای یک فرد ۲0 
ساله نیست، جوانگرایی در عرصه سیاسی به 
این معنا نیســت که سن شخص بیست سال 
یا 30 سال باشــد و به اعتقاد بنده باید ببینیم 
عملکرد یک فــرد طوری بوده که اصاحگر 
جامعه باشــد یا نه. طبق این تعریف می تواند 
یک فرد 37 - 38 ســاله هم جوان محسوب 

شود. 
وی تأکیــد دارد: تأکیــد دانشــجویان بــه 
جوانگرایــی مجلس روحیه جوانی اســت 
یعنی روحیه ای که خسته نباشد ولی متأسفانه 
مجلس فعلی نمایندگان خســته ای داشت تا 
جایی که موجب نا کار آمدی نمایندگان جوان 

مجلس هم شد. 

نمایندگان مجلس هراس از حضور بین دانشجویان

خواسته دانشجویان
 خروج مسئوالن از حفاظ امنیتی است

امکان ثبت نام مجدد 
در دوره های کارشناسی 

بدون آزمون علمی 
کاربردی

 امکان ثبت نام مجدد در دوره مهندسی 
فناوری و کارشناسی حرفه ای »ناپیوسته« 
نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی 

کاربردی بهمن ماه 1398 فراهم شد. 

به گزارش مهر، به دنبال اطاعیه ۲ آذرماه 
98، فرصت شــرکت داوطلبــان واجد 
شرایط عاقه مند به تحصیل در رشته های 
تحصیلــی دوره  مهندســی فنــاوری و 
نظام  »ناپیوســته«  کارشناســی حرفه ای 
آمــوزش مهارتی دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی در مرحله پذیــرش بهمن ماه 

سال 1398 تمدید شد. 
تمامی داوطلبان اعم از کسانی که در این 

دوره ثبت نام کــرده و یا ثبت نام نکرده اند 
می تواننــد بــرای ثبت نام در رشــته های 
تحصیلی متناســب با نوع مدرک کاردانی 
)فوق دیپلــم( خود در مراکز و واحدهای 
آموزشی پذیرنده در این مرحله، با مطالعه 
جداول حاوی اطاعات رشــته محل ها و 
مشخص کردن رشته و مراکز و واحدهای 
آموزشی مورد عاقه خود، با همراه داشتن 

مدارک به این مراکز مراجعه کنند. 

مصرف انواع کلم 
با بیماری کبد چرب 

مقابله می کند
 ترکیب طبیعی موجود در سبزیجات 
چلیپایی نظیر کلم بروکلی، کلم پیچ، گل 
کلم و کلم بروکسل )کلم فندقی( می تواند 
بــه کنترل بیماری کبدچــرب غیرالکلی 

کمک کند. 

ــود  ــی موج ــر، طبیع ــزارش مه ــه گ ب
موســوم  چلیپایــی  ســبزیجات  در 
ــیوه های  ــاد ش ــه ایج ــدول ب ــه این ب
اقدامــات  یــا  درمانــی  جدیــد 
ــرب  ــد چ ــاری کب ــگیرانه در بیم پیش

می شــود.  منجــر 
ــی  ــی زمان ــرب غیرالکل ــاری کبدچ بیم
به خاطــر  کبــد  کــه  می دهــد  روی 
شــکل  مرمــری  چربــی،  تجمــع 

ــن  ــروز ای ــات ب ــی اوق ــود. گاه می ش
بیمــاری ناشــی از تغذیــه ناســالم نظیــر 
مصــرف بیــش از حــد چربی هــای 

ــت.  ــده اس ــباع ش اش
ایــن  بــه  بی توجهــی  صــورت  در 
ــد جــان  ــن مشــکل می توان ــاری، ای بیم
فــرد را تهدیــد کنــد و بــه بیماری هــای 
ــا  ــدی ی ــیروز کب ــر س ــی نظی خطرناک

ــود.  ــل ش ــد تبدی ــرطان کب س

آگهی دعوت سهامداران شرکت مسئولیت محدود 
معدن کاران چگالی نگار 

به شماره ثبت 11835 و شناسه ملی 14004761464 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 

هیأت مدیره شرکت معدن کاران چگالی نگار

مجمع  جلسه  در  تا  می شود  دعوت  قانونی  نمایندگان  یا  شرکاء  کلیه  از  بدینوسیله 
عمومی فوق العاده که در ساعت ۱۰ صبح مورخ 98/۱2/۷ در محل قانونی شرکت به 
آدرس همدان ابتدای جانبازان باالتر از هتل اطلس کوچه بن بست پالک ۱96 و کدپستی 

65۱38۷5۱5۱ و تلفن ۰9۱89۱۱۱۷29 تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

۱-انحالل شرکت 
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فناوری

تحلیل

خبر

 fanavari@hamedanpayam.com

 خرید کاالی لوکس ما را خوشحال تر نمی کند
 برندهای لوکس همیشــه به ســابقه درخشــان و کیفیت ساخت 
فوق العاده معروف هســتند و به همین دلیل، محصوالت گران قیمت 
با تولید محــدود را وارد بازار می کنند. خریداران این محصوالت هم 
خودشــان را در جایگاه اجتماعی برتری نسبت به دیگران می دانند. با 
این حال تحقیق جدید دانشگاه هاروارد نشان می دهد خریدن کاالهای 
لوکــس نه تنها حس خوبی به افراد نمی دهد، بلکــه افراد زیادی را با 

احساسات منفی درگیر می کند. 
این تحقیق توســط مدرسه کسب وکار هاروارد و کالج بوستون انجام 
شده است. یکی از نویسندگان می گوید: "کاالی لوکس، شمشیر دولبه 
است. حس برتری و برخورداری از امتیازات ویژه در این افراد، گاهی 
اوقات نتیجه عکس می دهد به گونــه ای که مصرف کنندگان کاالهای 

لوکس احساس می کنند غیرواقعی هستند و اصالت ندارند". 
به طور کلی، خریدن محصوالت لوکس نوعی نمایش است. برندهای 
لوکس هزینه زیادی را صرف تبلیغات می کنند تا سبک زندگی خاصی 
را در کنار محصوالت خود نشان دهند. خریداران هم فقط برای کاالی 
فیزیکی پول نمی دهند. آنها می خواهند احساس راحتی و برتری همراه 
با محصول را نیز به دســت بیاورند. حس دوگانگی هم از همین جا 
سرچشمه می گیرد. خریداران دائماً با احساس واقعی خود و نقش هایی 
غیرواقعی که ایفا می کنند، درگیر هستند. پژوهشگران، این وضعیت را 

»سندرم ایمپاستر ناشی از مصرف کاالی لوکس« می نامند. 
پژوهش مورد بحث به شــکل میدانی و در مراکز خرید بزرگ انجام 
شده و محققان با خریداران متمول مصاحبه کرده اند. به عنوان مثال در 
یک مورد، یک عدد قاب لوکس آیفون با روکش طا به آنها داده شد 
تا احســاس خودشان را نسبت به آن بیان کنند. آنها دریافتند »مصرف 
محصوالت لوکس، احســاس بی اصالتی را تقویــت می کند«. همین 
احســاس در مورد حوله ۲۵0 دالری هرمس یا محصوالت مشابه نیز 

وجود داشت. 
بــه گزارش دیجیاتــو، اگرچه این تحقیق را نمی تــوان کامًا تجربی 
دانســت، ولی پژوهشگران بارها به نتیجه یکسانی رسیده اند: خرید و 
مصرف محصوالت لوکس، احساس خوبی را در افراد ایجاد نمی کند 
و این نتیجه، با باور عمومی متفاوت است. البته افرادی هم هستند که 
احساس بدی نســبت به خرید و مصرف محصوالت لوکس ندارند، 
افرادی که معتقدند خاص هســتند و لیاقت بیشتری نسبت به دیگران 
دارند. این افراد را به لحاظ روانی در »اختال شــخصیت خودشیفته« 

قرار می گیرند. 

کنگره جهانی موبایل 
زیر سایه شوم ویروس کرونا!

 شرکت انویدیا و آمازون به دنبال افزایش نگرانی های جهانی از شیوع 
ویروس خطرناک و کشــنده کرونا از شرکت در رویداد ساالنه کنگره 

جهانی موبایل )MWC( ۲0۲0 انصراف دادند. 
 شــرکت انویدیا که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تراشــه در جهان 
به شــمار می رود، به تازگی با انتشــار بیانیه و اطاعیه ای رسمی اعام 
کرده است که تحت تأثیر افزایش نگرانی های جهانی از شیوع گسترده 
ویروس خطرناک و کشنده کرونا در رویداد ساالنه کنگره جهانی موبایل 
در بارسلون حضور پیدا نخواهد کرد. به دنبال آن، آمازون هم از حضور 

در کنگره جهانی موبایل انصراف داد. 
این در حالیســت که بســیاری از کارشناســان و تحلیلگران فعال در 
حــوزه فناوری برآورد و اعام کرده بودند که شــرکت های تکنولوژی 
و تولیدکنندگان برتر گوشــی های هوشمند به احتمال زیاد تحت تأثیر 
از حضور و شرکت در این رویداد ساالنه و جهانی سرباز خواهند زد. 

 آنهــا همچنیــن پیش بینی کرده بودنــد که ویروس کرونــا برگزاری 
موفقیت آمیز و عادی کنگره جهانی موبایل در ســال ۲0۲0 را به شدت 

تحت تأثیر قرار داده و تهدید خواهد کرد. 
 ویروس خطرناک و کشــنده کرونا که شیوع گســترده آن از اوایل ماه 
ژانویه ســالجاری میادی رسانه ای شــد، تاکنون جان بالغ بر 800 نفر 
را در چین گرفته و بیش از 3۵ هزار نفر در کشــورهای جهان را مبتا 
کرده است. هنوز منشأ این ویروس خطرناک شناخته نشده ولی تأثیرات 
و تبعات منفی بســیار گســترده ای بر اقتصاد چین و سایر کشورهای 
جهان داشته است.   کنگره جهانی موبایل که بی شک یکی از بزرگترین 
رویدادهای جهان تکنولوژی و موبایل در جهان به شمار می رود، هر ساله 
در شهر بارسلون اسپانیا برگزار می شود و میزبان شرکت های بزرگ فعال 
در حوزه فناوری است تا جدیدترین دستاوردها و محصوالت خود را 
در زمینه گوشــی های هوشمند در معرض بازدید شرکت کنندگان قرار 
دهد و بدین ترتیب نظر و توجه خیل عظیمی از عاقه مندان به موبایل 
را به خود جلب کنند.   به گزارش ایکتنا، این رویداد در تاریخ ۲۴ تا ۲7 
فوریه سال ۲0۲0 در شهر بارسلون اسپانیا برگزار می شود.   نکته ای که 
تاکنون موجب نگرانی شرکت های مختلف شده است، حضور و شرکت 
شرکت های چینی در این رویداد جهانی است. همین امر موجب شده 
است تا خیل عظیمی از مراجعه کنندگان و شرکت کنندگان از شرکت و 
حضــور در کنگره جهانی موبایل ۲0۲0 انصراف دهند و دلیل آن را نیز 
خطرات مربوط به حفظ بهداشــت عمومی در رابطه با ویروس کرونا 
معرفــی کنند.   انویدیا و آمازون چهارمین و پنجمین شــرکت پس از 
اریکســون، LG و ZTE به شــمار می روند که از حضور در رویداد 

MWC ۲0۲0 خودداری کرده و انصراف داده اند. 
 طبــق آخرین اخبار و آمارهای منتشــر شــده در وب ســایت ورج، 
شــرکت های کوالکام، لنوو، شــیائومی، ویوو و آنــر تاکنون از جمله 
شرکت هایی بوده اند که می خواهند در این نمایشگاه حضور پیدا کرده 
و از جدیدتریــن محصوالت و دســتاوردهای خود در زمینه موبایل و 

تکنولوژی رونمایی کنند. 

ابداع روشی بهینه برای تولید برق از باران

 محققیــن چینــی بــه روشــی جدیــد بــرای تولیــد بــرق از قطــرات بــاران دســت 
یافته انــد کــه می توانــد رویــای دیریــن دانشــمندان بــرای دســتیابی بــه ایــن منبــع 

انــرژی پــاک را بــه واقعیــت تبدیــل کنــد. 
ــاران  ــرق از ب ــد ب ــرای تولی ــادی ب ــای زی ــون تاش ه ــت، تاکن ــزارش زومی ــه گ ب
صــورت گرفتــه، امــا هنــوز راهــکاری بهینــه بــرای ایــن کار به دســت نیامــده اســت. 
ــرق  ــی ب ــد آن ــرای تولی ــدان« ب ــر می محققــان به تازگــی از ســاختار »ترانزیســتور اث
ــاران  ــا ایــن روش، هــر قطــره ب ــاران اســتفاده کرده انــد. ب ــاال از قطــرات ب ولتــاژ ب

ــرای روشــن کــردن 100 قطعــه  ــد کــه ب ــد کن ــرق تولی ــت ب ــا 1۴0 ول ــد ت می توان
LED کوچــک بــه مــدت کوتــاه، کافیســت. 

ــر از  ــر ضعیف ت ــزار براب ــا ه ــرق و بهینگــی ت ــد ب ــی از نظــر تولی سیســتم های قبل
دســتاورد جدیــد هســتند. 

در ایــن طــرح جدیــد، دانشــمندان از یــک الکتــرود آلومینیومــی در کنــار الکتــرود 
اکســید قلــع ایندیــم بــا پوشــش PTFE اســتفاده کرده انــد. ایــن پوشــش معمــوالً 
ــطح  ــه س ــاران ب ــره ب ــه قط ــود. زمانی ک ــناخته می ش ــت ش ــی ثاب ــار الکتریک ــا ب ب
PTFE/قلــع برخــورد کنــد، ۲ الکتــرود بــا یکدیگــر تمــاس پیــدا کــرده و اتصــال 
ــده در  ــره ش ــار ذخی ــدن ب ــد، آزاد ش ــن فراین ــل ای ــود. حاص ــاد می ش ــاه ایج کوت

الکترودهاســت. ایــن فنــاوری بــا بــارش مــداوم بــاران نیــز ســازگار اســت و اگــر 
قطــرات بــه شــکل متوالــی بــه ســطح برخــورد کننــد، بــار انباشــته شــده بــه نقطــه 

اشــباع خواهــد رســید. 
البتــه هنــوز تــا تبدیــل ایــن دســتاورد بــه محصــول نهایــی و کاربــردی، راه زیــادی 
در پیــش داریــم. تولیــد لحظــه ای بــرق کار ســختی نیســت، بلکــه تــداوم آن بــرای 
ــری  ــال به کارگی ــن ح ــا ای ــت دارد. ب ــف اهمی ــتگاه های مختل ــرژی دس ــن ان تأمی
ــه در  ــطوحی ک ــر س ــر و دیگ ــه چت ــاختمان ها، روی ــقف س ــابه در س ــرح مش ط
ــا را  ــی آنه ــرق مصرف ــد بخشــی از ب ــد، می توان ــرار دارن ــاران ق ــارش ب معــرض ب

تأمیــن کنــد. 

دیجیتالــی  اثــر   
به جا مانــده از ما در 
مختلف  زمینه هــای 

به کار گرفته می شــود و 
از بینش هر یــک از کاربران 

گرفته تا نحوه تعامات شــخصی 
و برنامه ریزی هــای وی بــرای آینده 

را مشــخص می کند. همین مسأله موجب 
شده است شرکت های بزرگ نظیر گوگل 
و فیس بوک از این ردپای دیجیتالی استفاده 
کنند تا گرایش های سیاسی ما را در جریان 
برگزاری انتخابات به دست آورند یا دریابند 
بــه کدام محصوالت یــا برندهای تجاری 
عاقه بیشتری داریم. همزمان با آغاز سال 
۲0۲0 میادی مرکز تحقیقاتی گارتنر اعام 
کرد هر یک از ســاکنان کره خاکی به طور 
میانگین در هر ثانیــه حدود 1/7 مگابایت 
داده تولید می کند و شرکت های بزرگ برای 
استفاده از این اطاعات برنامه ریزی دقیق 

کرده اند. 
 این کالن داده های نگران کننده!

فردی را تصور کنید که هر صبح ســاعت 
6:۴۵ دقیقه گوشــی وی زنــگ می زند و 
اپلیکیشن مخصوص گوگل به او یادآوری 
می کنــد که حدود یک ســاعت دیگر باید 
در محل کار خود حاضر باشــد. ســپس 
وی به کمک همان اپلیکیشــن کوتاه ترین 
و خلوت ترین مســیرهای دسترسی را طی 
می کند و در طول روز قرارهای ماقات خود 
را هم از طریق گوشــی هماهنگ می کند تا 
به تمامی آنها رســیدگی کند. گوگل از این 
طریق سفرها، قرارهای ماقات، گشت و گذار 
اینترنتی، غذاهای اینترنتی سفارش داده شده، 
خریدهای آناین و... را دنبال می کند و همه 
اتفاقات مربوط به هر یک از کاربران را زیر 
نظر می گیرد. ممکن است این سناریو جالب 
به نظر برسد، ولی همین اطاعاتی که از آنها 
بی خبریم دردسرهای فراوانی را هم به دنبال 

خواهد داشت. 
مقامــات دولتی این روزها بســیار نگران 
هســتند که اطاعات با پیش بینی دقیق در 

د  ر مــو
از  یــک  هــر 

بیشــتر  بتوانند  مردم 
از همیشــه به انســان 

تسلط پیدا کنند. درحالی که 
آژانس امنیــت ملی آمریکا 

در مورد آینده تحلیل داده ها بسیار 
نگران اســت، اتحادیه اروپا پس از 3 

سال مذاکره از مه ۲018 آئین نامه حفاظت 
از داده هــای عمومــی )GDPR( را به 
تصویب رساند. به طور خاصه، این قانون 
به شــهروندان اروپایی امکان می دهد که 
بــرای ردپای اطاعاتی کــه از خود به جا 
می گذارند تصمیم بگیرند و برای استفاده 
از آنها توسط سایت های اینترنتی مختلف، 
رضایت شــخصی خود را اعام کنند. بر 
این اســاس هر یک از شهروندان اروپایی 
که شــرکت های  می دانند  دقیــق  به طور 
مختلف چه بخشــی از اطاعات آنها را 

چگونه مورد استفاده قرار می دهند. 
این فرآیند در دنیای مجازی با عنوان »حق 
فراموشــی اطاعات« شهرت یافته است تا 
در صورتی که یک کاربر تمایل نداشــت، 
دنیای مجــازی اطاعــات او را به خاطر 
نسپارد. ســایت رســمی اتحادیه اروپا در 
این باره توضیح داده اســت: »در قلب قانون 
GDPR جلوی هرگونه تخلفات در مقابل 
اصول حق حریم شخصی و حق فراموشی 
اطاعات لحاظ شده است. در صورت بروز 
این نوع نقض اطاعاتی شــرکت مربوطه 
می تواند تا ۲0 میلیون دالر جریمه شــود یا 
معادل ۴ درصد از درآمد ساالنه آنها دریافت 

شود. 
 آمار و ارقام اطالعاتی

در این میان کارشناســان برای آنکه نشان 
دهند حجم اطاعات تولید شده در جهان 
تا چه اندازه زیاد اســت یک برآورد جالب 
انجام داده اند و این سؤال را مطرح کرده اند 
که اگر قرار باشد تمام اطاعات موجود را 
دانلود کنیم چه اندازه زمــان می برد. برای 
پاسخ به این ســؤال حجم کلی اطاعات 
تولید شده در سال ۲0۲0 میادی معادل 
۴0 زتابایت در نظر گرفته شده است. 
بــا ایــن توضیح اگــر میانگین 
سرعت دانلود ۵0 مگابیت 
باشــد حدود  ثانیه  در 
18۵/3 میلیون سال 
طول می کشــد تا 
این  تمام  بتوانیم 
را  اطاعــات 

دانلود کنیم. 
اطاعــات  حجــم 
تولید شــده توســط 
کاربران جهانــی هرلحظه در حال افزایش 
است و شرکت های بزرگ هر اندازه روی 
هوش مصنوعــی و فناوری هــای مرتبط 
برای تحلیل این کان داده ها سرمایه گذاری 

می کنند، بــاز هم نمی توانند همــه آنها را 
استفاده کنند. 

کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که سال 
۲0۲0 میادی داده ها به عنوان ارزشمندترین 
منبع جهان جایگزین نفت می شوند. مقایسه 
ارزش اطاعات با نفت از سال های گذشته 
انجام شده اســت و هم اکنون اختاف این 
۲ منبع ارزشــمند به حداقل رسیده است. 
داده ها بر خاف نفــت به راحتی می توانند 
استخراج شوند و کارشناسان از آنها به عنوان 
منبع بی پایان یاد می کنند. از این گذشته باید 
توجه داشت که بر خاف نفت ما می توانیم 
از داده ها چندین بار اســتفاده کنیم و بینش 
جدید در مورد آنها به دست آوریم. مقایسه 
بیــن نفت و اطاعات مــا را به این نتیجه 
می رساند که باید تا حد ممکن از اطاعات 
اســتفاده کنیم و اگر فقط همین یک کار را 
به درستی انجام دهیم، موفقیت مالی خود را 

تضمین خواهیم کرد. 
چطور از رد پای دیجیتالی می توان محافظت  

کرد؟
راهکارهایی که برای کنترل رد 

پای دیجیتالی وجود دارد:
1- نام و نام خانوادگی تان را در موتورهای 

جستجوی متفاوت وارد کنید:

 بررســی کنید که در صفحات نخست و 
دوم چه چیزی در مورد شــما وجود دارد 
و اگر مطلبی مشاهده کردید که جلوه خوبی 
از شما نشــان نمی دهد سعی کنید به طرق 

مختلف آن را حذف کنید.
 ۲- قسمت تنظیمات حریم خصوصی را در 
نرم افزارها و وب سایت های مختلف مرتب 

بررسی کنید. 
3- چنان که همیشــه تأکید می شود؛ کلمه 

عبوری قوی انتخاب کنید.
این کلمه عبور باید شامل حداقل ده عدد، 
نماد و حروف کوچک و بزرگ باشد. البته 
کلمه عبور باید قابل یادآوری برای شما و 

غیرقابل حدس برای دیگران باشد. 
۴- تمام نرم افزارها و برنامه های روی تلفن 
همراه و لپ تاپ خود را مرتبا به روزرسانی 
کنید. برای تلفن همراه خود رمز قرار دهید. 
۵- درصورتی که برخــی نرم افزارها روی 
دستگاه شما با استفاده هستند باید حذف 
شــوند. در هنگام نصب نرم افزارها مراقب 
باشید نرم افزار مورد نظر چه دسترسی هایی 

از شما می خواهد. 
6- مراقــب فعالیت هایی کــه به صورت 
آناین و در شــبکه های اجتماعی انجام 

می دهید باشید. 

VPN -7ها نیز نرم افزارهایی هســتند که 
می توانند رد پای دیجیتالی شــما را پنهان 
کنند و از حریم خصوصی شما بهتر مراقبت 
کنند، اما باید مراقب باشید برخی VPNها 
خود دسترسی به اطاعات بسیاری از شما 
می خواهند و گاه نیز بدافزارهایی هستند که 

در قالب VPN به سراغ شما می آیند. 
به طور کلــی، بهترین راه کنتــرل رد پای 
دیجیتال تعامــل و فعالیت هــای آگاهانه 
و مثبــت در وب ســایت ها و شــبکه های 
مجازیست. بهتر اســت از انتشار عکس ها 
و محتویاتی که می تواند تردیدهایی را برای 
دیگران در مورد شــخصیت شما به وجود 
آورد و یا در محیــط کاری یا نزد مقامات 
رسمی ســواالتی در مورد شما ایجاد کند 

خودداری شود. 
بهتر است اطاعات شــخصی بسیاری را 
در فضای ســایبری در مورد خود افشــا 
نکنید. ممکن اســت همین اطاعات مورد 
سوءاستفاده مجرمان ســایبری قرار گیرد. 
تجربه وکای سایبری حاکی از آن است که 
در بسیاری از موارد قربانیان جرایم سایبری 
با اطاعات و امکاناتی که در اختیار مجرمان 
سایبری قرار می دهند زمینه ارتکاب جرم را 

برای آنها بسیار راحت تر می کنند. 

دمنوش های گران اطالعاتی، بر روی سینی های ارزان مجازی 

رد پـای دیجیتالی کاربران
 از نفت ارزشمندتر است

 دانشمندان فناوری تازه ای را توسعه داده اند 
که زخم ها را با چســب گرم می چسباند. این 
چسب بســیار قوی است، زخم های عمیق و 
زخم های پوستی ناشــی از بیماری دیابت را 
ترمیم می دهد، سمی نیست، برای بافت های 
داخلی بدن نیز قابل اســتفاده است و بسیار 

سریع خشک می شود. 
پژوهشــگران "مؤسســه تحقیقاتــی ویس 
دانشگاه هاروارد" در مطالعه اخیرشان موفق 
به توسعه یک چسب زخم مبتنی بر هیدروژل 
شده اند که از گرمای بدن افراد برای سرعت 

بخشیدن به درمان زخم استفاده می کند. 
به گزارش ایســنا، نام چسب زخم مبتنی بر 
هیدروژلی که پژوهشــگران توسعه داده اند،  
)AAD(است که مخفف کلمه "چسب زخم 
فعال" اســت. معموال پس از ایجاد زخم بر 
روی بدنمان جــای آن زخم که اصطاحا به 
آن "اِســکار" گفته می شود، بر جای می ماند؛ 
اما یکی از قابلیت های چســب زخم مذکور 
این اســت که لب هــای محل زخــم را به 

یکدیگر متصل می کنــد که دیگر جای زخم 
باقی نمی ماند. 

در این مطالعه پژوهشــگران چســب زخم  
AADرا از یک هیدروژل آلژینیک چسبنده 
ساخته اند و سپس به آن نانوذرات نقره و یک 
پلیمر حرارتــی به نام PNIPAm افزوده اند. 
هنگامی که این چســب بــر روی زخم قرار 
می گیرد، هیدروژل بســیار سریع به پوست 
چسبیده می شود. پس از آن گرمای بدن کاربر 
PNIPAm را گرم می کند و ســبب کامل 
چسبیده شدن ژل به پوســت می شود. نقش 
نانوذرات نقره در این چســب این است که 

باکتری های عفونت زا را از بین می برند. 
در آزمایشاتی که پژوهشگران در آزمایشگاه 
بــر روی خوک ها انجــام دادنــد، دریافتند 
عاوه بر اینکه ســرعت این چسب زخم در 
درمان زخم چند برابر ســریع تر از چســب 
زخم های معمولی اســت، چسبندگی آن به 
پوست نیز 10 برابر بیشتر از چسب زخم های 

معمولی است. 

چسب زخم های هیدروژنی 
در درمان زخم ها

تاســیس موسســه غیــر تجــاری خیریــه دســتانی بــه مهربانــی خــدا درتاریــخ ۱398/۱۱/۱5بــه شــماره ثبــت 964 بــه شناســه ملــی ۱4۰۰896۷3۱4 ثبــت و امضا 
ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد.۱- موضــوع :حمایــت از بانــوان سرپرســت خانــوار در تامیــن 
مایحتــاج ضــروری - حمایــت تحصیلــی از کــودکان ایشــان- اشــتغال زایــی و معرفــی بــه کار. ثبــت موضــوع فعالیــت موسســه مذکــور، بــه منزلــه اخــذ و صــدور 
پروانــه فعالیــت نمــی باشــد2- مــدت فعالیــت موسســه : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت 2 ســال 3- مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش 
مرکــزی ، شــهر همــدان، محلــه آرامــگاه بوعلــی ســینا ، خیابــان بوعلــی ســینا جنوبــی ، میــدان آرامــگاه بوعلــی ســینا ، پــالک ۰ ، طبقــه همکــف کدپســتی 
65۱5699۱5۱ 4- ســرمایه موسســه : مبلــغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریــال نقــد مــی باشــد . 5- اســامی و میــزان ســهم الشــرکه شــرکا : خانــم پرســتو نصــری بــه شــماره ملــی 
386۰۰24698 دارنــده 2۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه خانــم نفیســه بابائــی بــه شــماره ملــی 38۷34۰9836 دارنــده ۱۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه خانــم فاطمــه 
شــجاعی مقــدم بــه شــماره ملــی 38۷482۰963 دارنــده 2۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه آقــای مســعود بختیــاری هفــت لنــگ بــه شــماره ملــی 38۷33623۰9 
دارنــده ۱۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه آقــای مهــرداد حمــزه بــه شــماره ملــی 38۷4۰8686۰ دارنــده ۱۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه خانــم پریســا پاشــائی همدانــی 
بــه شــماره ملــی 386۰۱84946 دارنــده ۱۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه آقــای خســرو اصلــهء بــه شــماره ملــی 38۷4۷۷8835 دارنــده ۱۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه 
آقــای علــی نامــدار بــه شــماره ملــی 399۰22۷98۱ دارنــده ۱۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه 6- اولیــن مدیــران : خانــم پرســتو نصری بــه شــماره ملــی 386۰۰24698 
بــه ســمت مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره و خانــم نفیســه بابائــی بــه شــماره ملــی 38۷34۰9836 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و خانــم فاطمــه 
شــجاعی مقــدم بــه شــماره ملــی 38۷482۰963 بــه ســمت خزانــه دار وعضــو هیئــت مدیــره و آقــای مهــرداد حمــزه بــه شــماره ملــی 38۷4۰8686۰ و آقــای 
مســعود بختیــاری هفــت لنــگ بــه شــماره ملــی 38۷33623۰9 بــه ســمت اعضــای هیئــت مدیــره همگــی اعضــای اصلــی و خانــم پریســا پاشــائی همدانــی 
بــه شــماره ملــی 386۰۱84946 و خانــم شــیما بیاتیــان بــه شــماره ملــی 386۰588842 بــه ســمت اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره همگــی بــرای مــدت 
2 ســال انتخــاب گردیدنــد . ۷- بازرســان : آقــای علــی نامداربــه شــماره ملــی 399۰22۷98۱ بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای خســرو اصلــه بــه شــماره ملــی 
38۷4۷۷8835 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال انتخــاب گردیدنــد 8- دارنــدگان حــق امضــا : براســاس تبصــره 3 مــاده 3۰ اساســنامه ، 
کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد آور بــا امضــای مدیرعامــل )پرســتو نصــری( و خزانــه دار )فاطمــه شــجاعی مقــدم( و در غیــاب خزانــه دار بــا امضــای رئیــس 
هیــات مدیــره )پرســتو نصــری( بــا مهــر موسســه معتبــر خواهــد بــود 9- اختیــارات مدیرعامــل : طبــق اساســنامه ۱۰- روزنامــه همــدان پیــام بعنــوان روزنامــه 
کثیراالنتشــار جهــت درج آگهــی هــای موسســه انتخــاب گردیــد. بــه اســتناد مجــوز شــماره 9535/2۱۰/223مــورخ ۱398/۰4/24 فرمانــداری شهرســتان همــدان 

آگهــی گردیــده اســت . 
)م.الف۷65469(

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

بازار

توزیع

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضويت در کانال تلگرام نیازمنديهای همدان پیام  لطفاً عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمايید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

پیام حیدری در لیگ قهرمان آسیا 

 با اعام کنفدراسیون فوتبال آســیا یک تیم داوری از ایران دیدار 
نمایندگان کره جنوبی و تایلند را قضاوت می کنند که یکی از آنها پیام 

حیدری داور بین المللی همدان است. 
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار ۲ تیم اف سی سئول 
کره جنوبی و چیانگرای تایلند از گروه E مسابقات لیگ قهرمان آسیا 
۲0۲0 روز سه شــنبه 13 اسفندماه در سئول کره جنوبی برگزار می شود 
که با اعام کنفدراســیون فوتبال آسیا تیم داوری از ایران قضاوت این 

بازی را برعهده دارد. 
در این بازی موعود بنیاد  فر سوت می زند و سعید علی نژادیان و علی 

میرزابیگی وی را در امر قضاوت کمک خواهند کرد. 
همچنین پیام حیدری داور جــوان همدانی در این بازی داور چهارم 

است. 

گلزنی »طارمی« 
در نبرد ایرانی های لیگ پرتغال

 تیــم فوتبال ریوآوه با گلزنی مهدی طارمی در دیدار برابر آوس به 
برتری قاطع ۴ بر صفر دست یافت. 

در هفته بیستم لیگ فوتبال باشگاه های پرتغال، تیم قعرنشین آوس که 
مهرداد محمدی را در ترکیب داشت از ریوآوه میزبانی کرد که مهدی 

طارمی را در ترکیب خود می دید. 
در این دیدار، ریوآوه به برتری قاطع ۴ بر صفر رســید که گل نخست 
این تیم را مهدی طارمی در دقیقه ۲1 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. 
ریوآوه با این برد به امتیاز 3۲ رســید و تا رتبه پنجم جدول باال آمد و 
آوس هــم با 1۲ امتیاز در قعر جــدول باقی ماند تا امید چندانی برای 

بقا نداشته باشد. 

صدرنشینی اینتر با کامبک در داربی میالن

 اینتر میان توانست شکست برابر میان را به پیروزی تبدیل کند و 
صدرنشین سری آ ایتالیا شود. 

داربی میان بین ۲ تیم اینتر و میان برگزار شــد و شــاگردان آنتونیو 
کونته، سرمربی اینتر با نتیجه ۴ بر ۲ همشهریشان را شکست دادند. 

میان که بازی را خوب شــروع کرده بود توانســت نیمه نخست با 
گل های آنتــه ربیچ و زالتان ایبراهیموویچ نیمه نخســت را کاما به 
نفع روســونری ها کند. در نیمه دوم اینتر کامبک زد توانســت جبران 
کند. مارســلو بروزوویچ و ماتیاس وسینو بازی را به مساوی کشاندند 
و ســپس استفان وری و روملو لوکاکو بازی را ۴ بر۲ به سود اینتر به 

پایان رساندند. 
اینتر با کســب این پیروزی ۵۴ امتیازی شد و به صدر جدول صعود 

کرد. 

نتایج مسابقات مدارس نجات غریق استان 
 به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر، مسابقات قهرمانی مدارس 

نجات غریق بانوان استان همدان برگزار شد. 
مسابقات قهرمانی مدارس نجات استان گرامیداشت دهه ی مبارک فجر به 
میزبانی هیأت نجات غریق استان در استخر الوند همدان با حضور 1۵0 
ورزشکار در قالب 9 تیم از استخرهای مدرسه نجات غریق الوند، آبیاران، 
الله، شهدای غواص، کارگران، مریانج، تویسرکان، مایر و یک تیم آزاد در 

رده های سنی مختلف برگزار شد و نفرات برتر معرفی شدند. 
رده سنی زیر ۸ سال )متولدین ۹۰(

 33 متر کرال سینه: ریحانه معماری از مدرسه نجات غریق الوند
33 متر قورباغه: صبا واحدی از کارگران

33 متر کرال پشت: اسرا حقی از شهدای غواص
33 متر پروانه: اسرا حقی از شهدای غواص
رده سنی 9 و 10 سال )متولدین 89 -88(

33 متر کرال سینه: زهرا حائری موحد از آبیاران
33 متر قورباغه: آوا رنجبر از آبیاران

33 متر کرال پشت: پانیسا سیفی از مدرسه نجات غریق مایر
33 متر پروانه: نگار شیرین دخت از شهدای غواص

رده سنی 11 و 1۲ سال ) متولدین 87 - 86(
33 متر کرال سینه: فاطمه معماری از تویسرکان

33 مترقورباغه: مهرو یونسی ازالله
33 متر کرال پشت: غزل سلطانی از آبیاران

33 متر پروانه: آترین حنیفی از آبیاران
رده سنی 13 و 1۴ سال )متولدین8۴-8۵(

66 متر کرال سینه: نازنین بختیاری از مدرسه نجات غریق الوند
66 متر قورباغه: سارا یوسفی از آبیاران

33 متر کرال پشت: راشین رجبی از الله
33 متر پروانه: نازنین زهرا بختیاری از مدرسه نجات غریق الوند

رده سنی 1۵ تا 17 سال )متولدین 81-8۲-83 (
66 متر کرال سینه: فاطمه زندی از مدرسه نجات غریق مایر

66 متر قورباغه: نرگس روستایی از مدرسه نجات غریق مایر
33 متر کرال پشت: فاطمه زندی از مدرسه نجات غریق مایر
33 متر پروانه: نرگس روستایی از مدرسه نجات غریق مایر

مختلط تیمی )متولدین 81-8۵(:
استخر الله )راشین رجبی، پارمیس قاسمی، نرگس قهاری، باران پرنیان(

مختلط تیمی )متولدین 90 - 86(
استخر آبیاران )غزل سلطانی، آوا رنجبر، آترین حنیفی، زهرا حائری(

استقبال از قهرمانان هندبال مالیر

 از قهرمانان هندبال دختر کشور در سالن 3 هزار نفری غدیر مجموعه 
ورزشی آزادی شهرستان مایر استقبال شد. 

تیم هندبال دختران شهرســتان مایر که با اقتدار بر بام هندبال دختران 
کشور ایستادند پس از ورود به شهر در سالن 3 هزار نفری غدیر مجموعه 
ورزشی آزادی شهرستان مایر مورد استقبال معاونت استاندار و فرماندار 

ویژه و مسئولین ورزش این شهرستان قرار گرفتند. 
معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مایر ضمن گرامیداشت دهه 
مبارک فجر کسب این پیروزی و کاپ قهرمانی هندبال دختران کشور را 
به جامعه بزرگ ورزش شهرستان و استان ,مربی و بازریکنان این تیم و 
خانواده های آنان تبریک گفتند و آنها را مایه عزت و فخر این آب و خاک 
دانستند .  مژگان ملکی نایب رئیس هیأت هندبال استان همدان و رئیس 
هیأت شهرستان مایر و مربی ارزنده تیم، این قهرمانی را تقدیم شهدای 
واالمقام 8 سال جنگ تحمیلی، مدافعان حرم، شهدای گرانقدر ورزشکار 
این شهرستان و سید شــهدای مقاومت سردار دل ها سپهبد سلیمانی و 

همرزمان شهیدش کردند. 

مسابقات شطرنج جام فجر در بهار 

 مسابقات شطرنج جام دهه فجر شهرستان بهار با معرفی شطرنج بازان 
برتر به کار خود پایان داد. 

نخستین دوره مسابقات شطرنج جام فجر با استقبال پرشور شطرنج بازان 
در شهر بهار برگزار شد. 

در این رقابت ها که با شــرکت 1۲۴ شطرنج باز در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان برگزار شد در پایان سعید گلزاری از اللجین به عنوان 
قهرمانی دســت یافت و مهرداد اصانی از صالح آباد و مهرداد ربیعی از 
اللجین به ترتیب دوم و ســوم شــدند.  در بخش بانوان دنیز برات پور، 

فاطمه احسانی و آیسان حیدری هر 3 از اللجین اول تا سوم شدند. 
در پایان این رقابت ها محمدپویا اکبری شــطرنج باز 8 ساله صالح آبادی 

به عنوان پدیده مسابقات معرفی شد. 

حضور پرشور جامعه ورزش استان در راهپیمایي 
22بهمن

 جامعــه ورزش و جوانــان اســتان در گرامیداشــت چهل و یکمیــن ســالگرد 
انقــاب شــکوهمند اســامي و ایــام ا... دهــه مبــارک فجــر، مشــتاقانه و همــگام بــا 

ــي ۲۲ بهمــن شــرکت داشــتند.  ــردم شــهیدپرور اســتان در راهپیمای م
ــر  ــم دوش دیگ ــدا و ه ــروز یک ص ــتان دی ــان اس ــزرگ ورزش و جوان ــواده ب خان
اقشــار خداجــوی و والیت مــدار ایــران اســامی در راهپیمایــی ۲۲ شــرکت کردنــد 

و یــک بــار دیگــر خــود بــا مقــام معظــم رهبــری تجدیــد بیعــت کردنــد. 

دیــروز جامعــه ورزش و جوانــان اســتان همــدان در کنــار جامعــه ایرانیــان حماســه 
دیگــری در پاسداشــت اســامیت و جمهوریــت خــود بــه پــا کردنــد و هــزاران نفــر 
ــی  ــا لباس هــای هم شــکل و ورزشــی خــود در راهپیمای ــی ب از ورزشــکاران همدان
ــتقال، آزادی  ــاد اس ــدا فری ــک ص ــد و ی ــرکت کردن ــن ش ــن ۲۲ بهم غرور آفری

جمهــوری اســامی ســر دادنــد. 
در ایــن راهپیمایــی جوانــان و ورزشــکاران اســتان بــار دیگــر بــه مســتکبران 
عالــم و سرســپردگان داخلــی آنهــا اعــام کردنــد کــه بــر حراســت و 
ــان  ــای ج ــا پ ــمند آن ت ــتاوردهای ارزش ــامی و دس ــاب اس ــت از انق صیان

ــتاد.  ــد ایس خواهن

B جدول رده بندی لیگ دسته دوم باشگاه های کشور)هفته هجدهم( گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

835+۱898۱2۰۱2چوکای تالش۱

۷3۰+۱8۷922۰۱3پاس همدان 2

326+۱8684۱5۱2شهرداری ماهشهر 3

325+۱86۷5۱8۱5سردار بوکان 4

225+۱86۷5۱9۱۷ایران جوان بوشهر 5

424+۱8684۱۷۱3مس شهر بابک 6

۱24+۱86662۰۱9نفت و گاز گچساران ۷

23-۱8585۱9۱9شهرداری بم 8

۱2۱+۱856۷3۰29شهدای بابلسر9

52۱-۱856۷۱2۱۷شهدای رزکان کرج ۱۰

32۰-۱8558۱6۱9ملی حفاری اهواز ۱۱

۷2۰-۱85582532شهرداری بندرعباس ۱2

6۱9-۱84۷۷۱824بعثت کرمانشاه۱3

۷۱8-۱853۱۰۱42۱نفت امیدیه۱4

 رئیــس هیأت همدان کاندیدای ریاســت 
فدراسیون فوتبال کشور شد. 

ایــن روزهــا ســاختمان مســئول روزهای 
پرترافیکی را سپری می کند و از گوشه و کنار 
کشــور مدیران فوتبالی برای ثبت نام ریاست 

فدراسیون فوتبال اعام آمادگی می کنند. 
به دنبــال ثبت نام چهره هــای فوتبالی چون 
محمدحســین فریــب، محمدمهــدی نبی، 
حبیب کاشــانی و... مطلع شدیم که عباس 
صوفی شــهردار همدان هم برای انتخابات 
ریاســت فدراســیون فوتبال ثبت نام کرده 

است. 
عباس صوفی با حضور در فدراســیون فوتبال 
فرم های مربوط به انتخابات را پر کرد و رسمًا 
کاندیداتوری خود را برای پســت ریاســت 

فدراسیون فوتبال اعام کرد. 
صوفی چند ســالی اســت که ریاست هیأت 
فوتبال اســتان را دارد و عضو هیأت رئیســه 
فدراسیون فوتبال نیز هست و حاال برای پست 

ریاست فدارسیون کاندید شده است. 
وی حتی نایب رئیس خود را هم پیشنهاد داده 

است جواد هشــگانی حیدر بهاروند و پریا 
شهریاری نواب پیشنهادی صوفی هستند. 

حدود 10 نفر برای پســت ریاست فدراسیون 
ثبت نام کرده اند که احتمــاالً تا روز انتخابات 
تعدادی از کاندیداها با یکدیگر ائتاف خواهند 

کرد و انصراف خواهند داد. 
انتخابات ریاست فدراســیون فوتبال روز ۲۵ 
اســفند ماه برگــزار خواهد شــد و 7۵ عضو 

مجمع فدراســیون فوتبال جانشین مهدی تاج 
رئیس مستعفی را انتخاب خواهند کرد. در این 
انتخابات رئیس با کسب دو سوم آرا به مدت ۴ 

سال انتخاب خواهد شد. 
در چند روز آینده پــس از عبور کاندیداها از 
فیلتر بررســی صاحیت ها رســماً کاندیداها 

فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. 
شنیده می شود که انتخابات فدراسیون فوتبال 

مهندسی شده اســت و کاندیدای مورد عاقه 
وزارت ورزش و جوانــان به احتمال قریب به 

یقین رأی خواهد آورد. 
چهره هــای فوتبالی چون محمــد دادکان و 
علی دایــی به خاطر ایــن شــایعات قدم به 
میدان نگذاشتند اســامی 9 کاندیدای ریاست 

فدراسیون فوتبال به شرح ذیل است. 
1- حبیب کاشــانی ۲-محمدحســین قریب 
محمدنبــی  ۴-مهــدی  جالــی  3-رضــا 
۵-محمدرضا کائــی 6-هدایت ممبینی 7- 
حیدر بهاروند 8- عباس صوفی 9- امیرمسعود 

هراتیان
اســامی نامزدهــای ثبت نامی و مــدارک آنها 
توسط کمیته ای مرکب از دبیر کل مسئول امور 
حقوقی فدراسیون و یک کارشناس به انتخاب 
هیأت رئیســه در مدت ۵ روز کاری بررسی و 

به مراجع ذی صاح معرفی می شوند. 
پس از اعامی رســمی اســامی کاندیداها با 
هیأت هــای اســتان ها و صاحبــان رأی البی 
خواهند کرد تا آرای مجمع را به ســود خود 

جمع کنند. 

 هفته هجدهم رقابت های فوتبال دسته دوم 
باشگاه های کشور با ثبت نتایج مختلف دنبال 
شد و تیم ها برای صعود و سقوط در تب وتاب 

قرار دارند. 
بازی ها به هفته های حساس رسیده و هر بازی 
حکم فینال را برای تیم ها دارد صعود 3 تیم و 
سقوط 8 تیم حساسیت ها را به اوج رسانده و 
قضاوت نه چندان خوب داوران و برخی مسائل 
پشت پرده اجازه نمی دهد نتایج در داخل زمین 
رقم بخــورد به دلیل ضبط نشــدن بازی های 
دسته دوم و نظارت کمتر فدراسیون زد و بند 
در لیگ های پایین بسیار پررنگ است و عوامل 
بیرونــی و دالل ها برخی نتایج را رقم می زنند 
در سال های گذشته این تجربه را داشتیم و به 
عینه برخی بازی های مهندسی شده را به چشم 
دیدیم اما چون مدارک مســتند وجود ندارد و 
بازی ها ضبط تلویزیونی نمی شود نمی توان این 

مسائل را به اثبات رساند. 
تیم های همدانی در ســال های گذشته چوب 
این مهندســی ها را بارها تجربه کرده اند و در 
بازی های پایانی به دلیل ناداوری و دیگر موارد 
ضربه خورده اســت از جمله سقوط پاس از 
لیگ برتر نمونه بارز این دست های پشت پرده 

است. 
در گروه نخســت رقابت های دســته دوم تیم 
فوتبال شــهرداری همدان در بیــم و امید به 
ســر می برد این تیم با کسب ۲7 امتیاز در رده 
ششــم جدول قرار دارد. شهرداری از یک سو 
امید کم رنگی برای صعود دارد و با فاصله 10 
امتیــازی از صدر جــدول حداقل روی کاغذ 
امیدوار به صعود است هر چند کاری سخت و 

غیرقابل پیش بینی است. 
تیم های استقال ماثانی، شــهید قندی یزد، 
خیبر خرم آباد، شــهرداری بندرآستارا و فوالد 
نویــن اهواز تیم های باالدســتی شــهرداری 
هستند که رقابت تنگاتنگی برای صعود دارند 
شــاگردان هادی گل محمدی به رغم این بیم و 
امید صعود با خطر ســقوط نیز مواجه هستند؛ 
نزدیکی امتیازات تیم های پایین جدول موجب 
شده که شهرداری از حاشیه امنیت برخوردار 
نباشــد و با تیم هــای لبه تیغ نیــز 10 امتیاز 
اختاف دارد و همانقدر که به صعود امیدوار 
اســت همانقدر نیز خطر ســقوط را احساس 
می کند. با توجه به شــرایط جدول بازی های 
باقی مانده شــهرداری هر کدام حکم فینال را 
دارد و کسب پیروزی در دیدارهای آتی بسیار 

قابل توجه خواهد بود. در این گروه ســقوط 
کارون اروند و شــهرداری فومن تقریباً خطی 
است و 3 تیم کاســپین قزوین، اترک بجنورد 
و امید پرســپولیس گناوه نیز بیشترین خطر را 
احســاس می کنند 3 تیم آواالن کامیاران، مس 
نوین کرمان و میاد مهر تهران نیز با کسب ۲3 

امتیاز پس از شهرداری قرار دارند. 
حریفان تیم شهرداری در ادامه لیگ شهرداری 
فومن، پرســپولیس گناوه، شــهید قندی یزد، 
خیبر خرم آباد، میاد تهران، اروند خرمشــهر، 
شهرداری بندر آستارا و اتحاد آواالن کامیاران 

خواهند بود. 
اما در گروه دوم تیــم فوتبال پاس با آرامش 
بیشــتری رقابت ها را دنبــال می کند؛ در این 
گروه پــاس دغدغه ســقوط نــدارد و این 
می توانــد بــر آرامش این تیــم بیفزاید پاس 
رقابــت تنگاتنگی بــا چــوکای تالش برای 
صدرنشین و صعود دارد اختاف ۵ امتیازی با 
چوکا راه پاس را سخت و ناهموار کرده است 
و تساوی هفته گذشــته این فاصله را بیشتر 
کرد. پاس اگر نتواند امتیازات عقب افتاده خود 
با چوکا را جبران کند برای حضور در پلی آف 
نباید اجازه نزدیک شــدن بــه دیگر تیم ها را 

بدهد شاگردان علی قربانی با تیم های تعقیب 
کننده فاصله ۴ امتیازی دارد اما این نمی تواند 
برای پاس حاشیه امن باشد و چه بسا با یک 
لغزش موقعیت خود را به خطر بیاندازد پاس 
در هفته گذشــته و در واپســین لحظات گل 
تســاوی را دریافت کرد و فاصلــه اش را با 
چوکا بیشــتر کرد. این تیم به رغم کمبودها و 
نارســایی ها در زمین عملکرد خوبی داشته و 
بازیکنان این تیــم با تاش و تعقیب خاصی 
ضعف هــا و کمبودها را پوشــش داده و اگر 
روان بــه همیــن طــور دنبال شــود پاس 
امســال می تواند به لیگ یــک صعود کند 
در هفته هــای باقی مانــده متولیان تیم باید 
پاس را بیشــتر حمایت کنند و امســال که 
بهترین فرصت بــرای صعود را دارد به آن 
دست یابد و پس از سال ها انتظار دوباره به 
رده های باالتر فوتبال کشــور برگردد. پاس 
بازی های ســخت و سرنوشت سازی را در 
پیش رو دارد؛ شــهرداری ماهشــهر، بعثت 
کرمانشــاه، نفت امیدیه، ملی حفاری اهواز، 
نفــت و گاز گچســاران مس شــهر بابک، 
چوکای تالش و سردار بوکان حریفان پاس 

لیگ هستند.  پایان  تا 

صوفی کاندیدای فدراسیون فوتبال شد

بررسی نمایندگان استان در لیگ دسته 2

شهرداری در بیم و امید پاس نگران صعود 

A جدول رده بندی لیگ دسته دوم باشگاه های کشور)هفته هجدهم( گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

۱33۷+۱8۱۱4323۱۰استقالل مال ثانی ۱

2۰35+۱89۷۱299شهید قندی یزد 2

۱434+۱89۷2228خیبر خرم آباد 3

832+۱89543۰22شهرداری بندر آستارا4

۷3۱+۱89452۷2۰فوالد نوین اهواز 5

42۷+۱8۷65۱9۱5شهرداری همدان 6

523+۱8585۱8۱3اتحاد اوالن کامیاران ۷

523+۱8585۱۷۱2مسن نوین کرمان 8

۱23+۱8585222۱میالد مهر تهران 9

۱2۰-۱8486۱92۰امید پرسپولیس گناوه۱۰

۷۱8-۱8468۱825اترک بجنورد۱۱

۷۱۷-۱8459۱۷24کاسپین قزوین ۱2

32۱۰-۱83۱۱4۱۱43کارون اروند خرمشهر ۱3

3۰۷-۱8۱4۱3۱545شهرداری فومن ۱4

همدان میزبان 
مسابقات کشتی 
چندجانبه 
 به منظور آماده سازی تیم کشــتی جوانان استان 
یک دوره مســابقات چندجانبــه در همدان برگزار 

می شود. 
هیأت کشتی استان در راستای حمایت از کشتی گیران 
جــوان و نوجوان در نظر دارد تا با حضور تیم های از 
استان های همجوار یک دوره مسابقه چندجانبه برای 

تقویت کشتی گیران جوان برگزار کند. 
پس از آنکه حضور کشــتی جوانان اســتان در جام 
شــهید هاشمی نژاد منتفی شــد هیأت کشتی تصمیم  

گرفت برای آماده ســازی تیم جوان استان یک دوره 
مسابقات چند جانبه کشتی در همدان برگزار شود. 

ــام  ــا اع ــتان ب ــان اس ــتی جوان ــم کش ــرمربی تی س
برگــزاری ایــن مســابقات در گفت وگــو اختصاصــی 
ــه  ــام ا... ده ــبت ای ــه مناس ــت: ب ــام گف ــا همدان پی ب
انقــاب اســامی و گرامیداشــت یــاد و  فجــر 
خاطــره ســپهبد ســلیمانی یــک دوره مســابقه کشــتی 
چندجانبــه در ســالن شــهید ســلیمان همدانــی 

برگــزار می شــود. 
ایــن مســابقات  افــزود: در  علی محمــد مالمیــر 
لرســتان،  البــرز،  اســتان های  کشــتی گیران 
ــدان  ــم از هم ــاه و 3 تی ــم کرمانش ــتان، ۲ تی کردس
ــور  ــان حض ــب نوجوان ــف و ب و منتخ ــان ال جوان

ــد.  دارن
ــد  ــام خواه ــابقات در 10 وزن انج ــزود: مس وی اف
ــا اســت و  ــرش تیم ه ــردا پذی شــد روز پنجشــنبه ف

ــود  ــزار می ش ــه برگ ــح جمع ــز از صب ــابقات نی مس
ــم و  ــر حک ــای برت ــرات و تیم ه ــه نف ــان ب و در پای

مــدال اهــدا خواهــد شــد. 
ســرمربی تیم کشتی جوانان اســتان ادامه داد: 3 ماه 
اردوهای مختلفی را برای جوانان داشــته ایم و برای 
آنکه تیمی خــوب و قدرتمند به رقابت های قهرمانی 
کشور که 1۴ اســفند برگزار می شود، اعزام کنیم این 
مســابقات چندجانبه را تدارک دیدیم تا کشتی گیران 
پخته تر و با آمادگی مطلوب روانه رقابت های انتخابی 

جوانان شوند. 
وی خاطرنشان کرد: سطح مســابقات چندجانبه باال 
خواهد بود و اســتان های دعوت شده با بهترین های 

خود حضور خواهند داشت. 
مالمیر افزود: از استان های تهران و مازندران نیز برای 
حضــور در این رقابت ها دعوت کــرده بودیم که به 
خاطر همزمانی با انتخابی استان های خود عذرخواهی 

کردند و مسابقات را با حضور ۵ تیم خارج از استان و 
3 داخلی برگزار خواهیم کرد. 

وی در پایــان با تقدیر از حمایت های هیأت کشــتی 
استان و همکاری مربیان و نفرات حاضر در مسابقات 

7 جانبه شهید قاسم سلیمانی را اعام کرد. 
*ترکیب تیم نخست

...................................  داریوش ولی زاده  ۵7 کیلوگرم
......................................... غامرضا تجر  6۴ کیلوگرم
6۵ کیلوگرم...............................  ایمان محمدحسینی 
........................................  نیکزاد علیزاده  70 کیلوگرم
7۴ کیلوگرم..........................  محمدرضا شاه محمدی 
.......................................  حسین رسولی  79 کیلوگرم
86 کیلوگرم.................................  مهدی حاجیلوئیان 
...................................  امیرحسین حبیبی 9۲ کیلوگرم

...........................................  امیرعلی پناه  97 کیلوگرم
1۲۵ کیلوگرم................................  عرفان خدارحمی 

*ترکیب تیم دوم
۵7 کیلوگرم..............................  امیرحسین عبدی راد

.........................................  علی قپانوری  61 کیلوگرم
..........................................  امین طاهرلو  6۵ کیلوگرم
...........................................  علی کریمی  70 کیلوگرم
..................................................  اصغری  7۴ کیلوگرم
.................................  امیرحسین صادقی  79 کیلوگرم
.........................................  مهدی زرینی  9۲ کیلوگرم
................................................  جاویدان  97 کیلوگرم
1۲۵ کیلوگرم....................................  امیرعلی بهمنی 
ترکیب تیم ســوم نیز تلفیقی از کشتی گیران و جوان 

خواهد بود. 
سرمربی......................  علی محمد مالمیر)تویسرکان(

مربیان......... داریوش کمروند )نهاوند(، جال لطیفی 
)مایر(، عباس بیگربیگی )همدان(، مهدی ســهرابی 

)فامنین(، امیر یوسفی )همدان(

مسابقه تیراندازی با اسلحه بادی در رزن
 مســابقه تیراندازی با اســلحه بادی در 3 گروه زنــان خانه دار، 

کارمندان و دانش آموزان در سالن انقاب رزن برگزار شد. 
به مناســبت گرامیداشــت دهه فجر و اجرای طرح ملــی ایران فعال 
یک دوره مســابقه تیراندازی با ســاح های بادی توسط کانون بسیج 
ورزشــکاران و همکاری هیأت همگانی رزن در ســالن انقاب این 

شهرستان برگزار شد. 
مســابقه تیراندازی با اسلحه بادی با حضور ۲00 نفر از زنان خانه دار، 
کارمندان و دانش آموزان به مدت یک روز با هدف حرکت در جهت 

تقویت سبک زندگی ایرانی اسامی برگزار شد. 
شرکت کنندگان با شلیک 3 گلوله به قضاوت اعظم توسلی، فرشته خدا 
کرمی و ناهید رضایی رقابت کردند. که فاطمه خان مرادی از گروه زنان 
خانه دار، شها عبداللهی از کارمندان بهزیستی و سارا ابراهیمی از گروه 

دانش آموزان عناوین قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کردند. 
جوایز برگزیدگان در هفته مقام مادر اهدا خواهد شد.
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باباطاهر

جایگزینی برای داروی آمریکایی

 دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با بیان اینکه رتبه ایران از لحاظ 
تولید مقاالت در داروسازی، هشتم است، گفت:تولید این داروها در 
یک سال اخیر جلوی واردات یک میلیارد دالری دارو را گرفته است. 
مصطفی قانعی درباره پیشرفت تولید دارو در کشور پس از انقاب به 
خبرنگار مهر گفت: ایران تا یک دهه پیش واردکننده داروهای زیستی 
بود که پس از تاش های محققان توانستیم در تولید داروهای زیستی 

به خودکفایی برسیم. 
به گفته دبیر ســتاد توســعه زیســت فناوری آمارنامه دارویی نشان 
می دهد از ۲۲ داروی تولیدشده یک میلیارد دالر واردات داشتیم اما با 
تولیدی که توسط شرکت های دانش بنیان صورت گرفت فعًا واردات 

یک میلیارد دالری متوقف شده است. 

افزایش تعداد نشریات علمی پژوهشی

 آمارها نشــان می دهد که تعداد نشریات علمی - پژوهشی از ۲0 
نشریه در سال ۵7 به هزار و 186 مورد در سال 98 رسیده است. 

به گزارش مهر، براســاس آماری که وزارت علوم منتشر کرده، تعداد 
مؤسسات پژوهشــی دارای مجوز اصولی، قطعی و آزمایشی از 83 
مورد در ســال ۵7 به ۵۴۵ مورد در ســال 98 رسیده است. همچنین 
تعداد قطب های علمی، نشــریات علمی و انجمن های علمی کشور 
پس از انقاب از ۲0 مورد در ســال ۵7 به  هزار و 186 مورد در سال 
98 افزایش یافته است؛ در همین حال تعداد این نوع نشریات در سال 

9۲، 93۴ مورد و سال 97، هزار و 1۴8 مورد بوده است. 
تعداد نشــریات علمی-پژوهشی از ۲0 نشریه در سال ۵7 به  هزار و 

186 مورد در سال 98 رسیده است.

سازه ها با پوشش های آب گریز 
»ایران ساخت« محفاظت می   شوند

 محققان کشــور توانستند با پوشــش های ابرآب گریز، سازه های 
دریایی را ضدآب، ضدجلبک و ضدخزه کنند. 

به گــزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، محققان 
دانشــگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوســی به فناوری ســاخت 
نوعی پوشــش نانو کامپوزیتی ابرآبگریز دست یافتند. با این فناوری 
می توان از تخریب زودهنگام سازه های فلزی مانند تأسیسات دریایی 

جلوگیری کرد. 
ــری  ــزی ام ــازه های فل ــت از س ــرای حفاظ ــگ ب ــتفاده از رن اس
ــدی از  ــل جدی ــاوری نس ــرفت فن ــا پیش ــا ب ــت. ام ــوم اس مرس

رنگ هــا درحــال توســعه هســتند. 

مشاهده سیاره »تیزپا« در آسمان امشب

 کارشناس نجوم از وضعیت رصدی سیاره عطارد خبر داد و گفت: 
این سیاره تیزپا را می توان امشب در بهترین وضعیت رؤیت کرد. 

علی ابراهیمی سراجی، اظهار کرد: دیدن عطارد؛ این سیاره تیزپا این 
شب ها در آسمان و در افق غربی قابل رؤیت است. به گزارش ایسنا، 
وی با بیان اینکه به دلیل نزدیک بودن این ســیاره به خورشید همیشه 
این ســیاره را نمی توان به راحتی رویت کرد، اضافه کرد: این شب ها 
می توان به علت فاصله مناســب از افق آن را با چشم به راحتی رصد 
کرد. عضو باشــگاه نجوم برج میاد خاطر نشــان کرد: دوشنبه ۲1 
بهمن ماه عطارد به بیشترین کشیدگی از خورشید می رسد و می توان 
آن را در بهترین حالت رصدی دید و پس از آن رفته رفته این ســیاره 
به خورشید نزدیک می شود و شرایط رصدش سخت تر خواهد شد. 

به دلیل اختالل
پرتاب کپسول سیگنوس لغو شد

 پرتاب کپســول سیگنوس که قرار بود محموله ای 3 هزار و ۴00 
کیلوگرمی به ایســتگاه فضایی بین المللی ببــرد، به دلیل اختالی در 
خوانش غیرمعمول از یک حسگر پشتیبان زمینی لغو شد. به گزارش 
مهر، شــرکت »نورتروپ گرامن« عملیات پرتاب کپســول تجاری 
سیگنوس به ایستگاه فضایی بین المللی را به دلیل اختالی در حسگر 
آن لغو کرد. کپسول سیگنوس قرار بود همراه محموله های ناسا روی 
یک موشک آنتارس به فضا پرتاب شود. اما چند دقیقه پیش از پرتاب 
شرکت نورتروپ گرومن این عملیات را به دلیل خوانش غیرمعمول 
از یک حسگر پشتیبانی در زمین لغو کرد. این موشک احتماالً در 13 

فوریه )۲۴ بهمن( دوباره به آسمان پرتاب می شود. 

نرخ های آژانس های هواپیمایی را 
دیگران تعیین می کنند

 آژانس های هواپیمایی فروشنده محصوالت دیگران 
هســتند و مواردی مثل؛ پرواز ، هتل، ویزا و مهمان سرا 
متعلق به آنها نیست، بنابرین نرخ ها در این حوزه توسط 
اشــخاص دیگری تعیین می شود و ســودهای بسیار 
جزئی نصیب آژانس های هواپیمایی می گردد. بنابرین 
درصورتی که شرایط بازار بد باشد نه تنها سود نمی بریم 

بلکه زیان هم می دهیم. 
رئیــس هیأت مدیــره انجمن صنفی دفاتــر خدمات 
مســافرت هوایی و گردشــگری ایران در ابتدای این 
جلســه و با بیان این سؤال که چرا در شب عید و ایام 
تابســتان دوربین ها و ناظران نهادهــای نظارتی راهی 
دفاتر خدمات مســافرت گردشگری می شوند؟ گفت: 
رقابت های این حوزه ناســالم است ، درحالی که بلیت 
چارتر در دفاتر ما با قیمت ۲ میلیون و۴00 تا ۲ میلیون 
600 هزار تومان به فروش می رســد، همین بلیت در 
بازار و توســط مراکز غی قانونی زیر 1 میلیون تومان 
فروخته می شود. با ادامه این روند و با شرایط بسیار بد 
حاکم بر آژانس ها دفاتر خدمات مســافرتی محکوم به 

ورشکستگی خواهند شد. 
رفیعی درمورد گران فروشی برخی آژانس های مسافرتی 
گفت: اگر بلیتی گران به فروش می رسد دالیلش را در 
ایرالین ها جســت وجو کنید و یقین بدانید که دست 
آژانس مســافرتی با ایرالین در یک کاســه است. اگر 
ایرالنی به دلیل گران فروشی فقط یک بار جریمه شود 

دیگر گران فروشی نخواهد کرد. 
وی با بیان اینکه ناهماهنگی هایی در پروازها وجود دارد 
و وقتی اعتراض می کنیم تهدید به جمع آوری اســتاک 
کشــور خارجی از آژانس های هواپیمایی می شــویم، 
گفــت: ایرالین های خارجی با چــه حقی برای دفاتر 
ایرانی ما خط و نشان می کشند! ما نباید به این دلیل که 
با کمبود ناوگان هوایی روبه رو هستیم تن به همکاری 
با کشورهایی که به تعهدات خود وابسته نیستند بدهیم. 
اگر ناوگان کم است چرا این میزان رقابت ناسالم در این 

حوزه وجود دارد. 
در  راه حــل بحران های موجود تشــدد   

تشکل ها نیست
رفیعی با بیان اینکه متأسفانه دغدغه ی برخی در وزارت 
گردشــگری راه اندازی و تشدد در تشکل است و هیچ 
علمی به چگونگــی عمل در این شــرایط اقتصادی 
بحرانــی ندارند، گفــت: همان طور که اگــر احزاب 
بخواهند مجوز بگیرند باید به وزرات کشــور مراجعه 
کنند و وزارت دیگری مانند بهداشت و درمان نمی تواند 
مجوز آنها را صادر کند، همین طور صنایع اگر بخواهند 
مجوز بگیرند باید به وزارت »صمت« بروند، و بر طبق 
ماده 131 قانون ارائه مجوز به تشکل ها از طریق وزارت 
کار است و این مســأله به این معنا نیست که وزارت 
کار حاکم بر تشکل ها است، بنابرین نمی توانند هیچگونه 
دخل و تصرفی بر تشــکل ها و اصناف داشته باشند. و 
به رغم دســتور صریح و مکتوب وزیر مبنی بر رعایت 
آئین نامه چرا دولت محترم گردشگری به این موضوع 

عمل نمی کند. 
وی درباره فعالیت بدون مجوز برخی از آژانس ها گفت: 
تا زمانی که دولت این این وظیفه را به آژانس ها واگذار 
نکنــد نمی توانیم به این مــورد ورود کنیم. با این حال 
کمیته ای با عنوان شورای صیانت از دفاتر و رسیدگی 
به چالش های موجود را تشکیل دادیم و افراد مهمی از 
نهادهای نظارتی، قوه قضائیه، ناجا و سازمان تعزیرات 

حکومتی در این کمیته و جلسات حضور دارند. 
رئیــس هیأت مدیــره انجمن صنفی دفاتــر خدمات 
مســافرت هوایی و گردشــگری ایــران، گفت: برای 
تحقق رونق گردشــگری باید بخش گردشــگری در 
وزارت فرهنگ منحل شده و هر بخش از گردشگری 
بــه وزارت خانه های دیگر محول گــردد. برای نمونه 
گردشگری سامت زیرمجموعه ای از وزارت بهداشت، 
گردشــگری ورزشــی زیرمجموعه وزارت ورزش، 
گردشگری زیارتی زیرمجموعه سازمان حج و زیارت 
و گردشگری شکار زیرمجموعه سازمان محیط زیست 
شود و آژانس های گردشگری به عنوان بخش خصوصی 
کار خود را انجــام دهند نه اینکه هر روز با بخش نامه  

جدیدی مواجه شوند. 

ایجاد نهادهای ملی و تجاری سازی 
محصوالت صنایع دستی

 »در ۲ سال گذشــته درآمدهای عمومی دولت کاهش یافته و بودجه 
کشور تحت فشار است، اما با کمک دولت و مجلس محترم حمایت هایی 
از این بخش انجام شــده است. ما در قالب تسهیات کم بهره همچنان از 

هنرمندان صنایع دستی حمایت خواهیم کرد.«
به گزارش وزارت میراث فرهنگی، علی اصغر مونسان با عنوان این مطلب 
اظهار کرد: »از دیدن دست آفریده های این هنرمندان بسیار مشعوف شدم 
زیرا جریان زندگی در آن مشهود است. کشور ما کشور معناهاست و این 
معنا را چگونه می توان بیان کرد. شاید بیان معنا کار سختی باشد و به نظر 
می آید یکی از کارهای هنر این اســت که همیــن معانی را در قالب هنر 
به نمایش بگذارد. همان طور که دست آفریده های شما روایت یک تاریخ 

بزرگ است. «
وی با ابراز خرسندی از اینکه روز به روز جوان های ما به صنایع دستی بیشتر 
توجه و به آن ورود پیدا می کنند، تصریح کرد: »شاید دیربازی بود که فکر 
می کردیم هنر را باید در جاهای دیگر دنبال و آثار هنری کشورهای دیگر 
را جایگزین کنیم و هنر خودمان را کنار گذاشته بودیم. نمی گویم که نباید 
آن هنرها را دید و با آن ها ارتباط داشت. حرف من این است که هنرهای 
خودمان را فراموش کرده بودیم و فکر می کردیم این ها بوی قدیمی  بودن و 
کهنگی می دهند. کم کم بسیاری از رشته های صنایع دستی درحال فراموشی 
و از بین رفتــن بودند؛ چون فکر می کردیم برای اینکه نو شــویم باید به 

هنرهای دیگری روی بیاوریم که عمدتاً هنرهای وارداتی بودند. «
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد: »اکنون با تاش 
فراوان مسئوالن، هنرهای ســنتی و صنایع دستی ما به جریان بزرگ تری 
تبدیل شده که تضمین می کند که این هنرها پایدار هستند و نشان می دهند 
که هنر ایران وجود دارد و وجود خواهد داشــت. آنچه هویت کشور را 
تاکنون نگه داشته، همین فرهنگ و هنر ما بوده است. اگر به کشورهایی که 
در طول تاریخ کشورهای بزرگی بودند، نگاه کنید، می بینید در جنگ هایی 
شکست خورده اند و کًا هویت آن ها تغییر کرده است. ایران سرفراز ما در 

همه مقاطع تاریخ به همت هنرمندان و فرهنگ دوستان حفظ شده است.«
وی با بیان اینکه تلفیق هنر و صنعت ما به دســت هنرمندان صنایع دستی 
انجام شــده، افزود: »هنر و صنعت، هردو از جایگاه باالیی برخوردارند و 
نشان از جایگاه واالی هنرمندان صنایع دستی دارد. به همین دلیل هم این 

دست آفریده ها حائز اهمیت هستند.«
وی با اظهار خشنودی از تاش هایی که انجام شده و همراهی نمایندگان 
مجلس در شرایطی که سخت گیری زیادی  درمورد معافیت های مالیاتی 
وجود دارد، معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای این بخش به تصویب 
نمایندگان رســید، ادامه داد: »امیدوارم این موضوع از ســوی شورای 
نگهبان هم تأیید شود که حمایت بسیار خوبی در این حوزه محسوب 
می شود. همچنین بیمه هنرمندان در حال پیگیری است؛ اما متناسب با 
بودجه اندکی که با توجه به شــرایط بودجه ای کشــور به ما می دهند، 
ســاالنه تعداد اندکی از هنرمندان بیمه می شوند. امیدوارم با گشایشی 
که در درآمدهای عمومی دولت انجام می شود، بتوانیم موضوع بیمه را 

نیز به سرانجام برسانیم. «
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی با بیان اینکه آموزش و 
احیای هنرهای سنتی از برنامه های مهمی است که در این وزارتخانه دنبال 
می کنیم، افزود: »در جلسه ای که با معاونان صنایع دستی داشتم بر راه اندازی 
بازارچه های صنایع دستی تأکید کردم. باید بودجه این بخش را به صورت 
ویژه در نظر بگیرند. از اولویت های بودجه ای ما این اســت که سال آینده 

مراکزی را برای فروش دست آفریده های شما داشته باشیم.«
وی با تأکید بر اهمیت تجاری ســازی در این حــوزه اضافه کرد: »اکنون 
با تمرکزی که در این بخش شــده بحث برندســازی بسیار خوب جلو 
می رود. حیف بود که زحمات شما به صورت فله  فروخته شود و در قالب 
تجاری سازی اتفاقات خوبی رخ داده و طراحی های ما مبتنی بر سلیقه بازار 

شده است.«

■ دوبیتی باباطاهر 
همیشه با دل خرم نشینند خوشا آنان که با ته همنشینند  

که گستاخانه آیند و ته بینند همین بی رسم عشق و عشقبازی  

■ حدیث:
پیامبراکرم)ص(:

خدای عزوجل رباخوار و ربا دهنده و نویسنده و شاهد بر آن را لعنت کرده است.
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گوش بسته  
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ممنوع
■ آزادي تويسرکان: کلوپ همسران - تپلی و من 

 متولی گردشــگری از ارائه پیشنهاد »اختصاص 
۲ باک بنزین ویژه ســفرهای نــوروز 99« به دولت 
خبر داد. در پیشنهادی که قرار است در هیأت دولت 
بررسی شــود، معادل ۲ ســهمیه ماهانه بنزین )در 
مجموع 1۲0 لیتر( برای خودروها مختص تعطیات 
نوروز در نظر گرفته شــده اســت کــه درصورت 
بنزیــن خودروهای  تصویــب، وارد کارت هــای 
شخصی می شود. رکود سنگین سفرهای داخلی در 
ماه های گذشته ناشی از شرایط اقتصادی خانوارها و 
تورم شکل گرفته در بازار گردشگری، احتمال »افت 
سنگین حجم مســافرت های نوروزی« را باال برده 

است. 
متولی گردشگری در دولت قصد کرده با جلب نظر 
هیأت دولت برای »اختصاص ۲ باک سهمیه سوخت 
نوروزی به خانوارها«، سفرهای عید 99 را از گردنه 

»بنزین« عبور دهد.
 موافقت دولتی ها با درخواست وزارت گردشگری 
می تواند جلوی »سقوط« بازار تفریح و سفر به دره 
»رکود« را بگیرد و نبض مسافرت داخلی ایرانی ها 
را برای دســت کم تعطیات نــوروز از حالت کما 
خارج کند. رشــد هزینه های مربوط به مســافرت 
از یک ســو و نبود تعطیات آخرهفته مناســب از 
سوی دیگر موجب شــده در یکسال گذشته حجم 
سفر بین شــهری خانوارها به قصد تفریح، گذراندن 
اوقــات فراغت و دید و بازدید از اقوام، به شــدت 

کاهش پیدا کند. 
تداوم این وضعیت برای عید پیش  رو نیز به شــکل 
تقریبا رســمی پیش بینی شــده اســت به طوری که 
مســئوالن گردشــگری اعــام کرده انــد حجــم 
مســافرت های عید 99 برابر خواهد بود با عید 98 
که این موضــوع در واقعیت به معنای کاهش واقعی 
ابعاد بازار سفر است. اختصاص سهمیه 1۲0 لیتری 
بنزین برای عید 99 می تواند تا حدودی جلوی این 

سقوط را بگیرد. 
در تعطیات نوروز معموال اغلب مقاصد ســفرهای 
داخلی در ایران شهر مشهد و شهرهای شمالی است 
بنابراین مسافرانی که در مسافت طوالنی تری با این 
مقاصــد قرار دارند حدود ۲00 لیتر بنزین برای یک 
رفت و برگشــت بین شهر مبدا و مقصد سفر عید-

بدون احتساب مسافرت اضافه به شهرهای همجوار 

و گشت وگذار در داخل شهر مقصد- نیاز دارند و ۲ 
باک بنزین که مجموعا 1۲0 لیتر می شود برای جبران 
هزینه سوخت سفرهای نوروزی 99 کفایت نمی کند. 
اقتصاد« تعیین ســهمیه بنزین  به گزارش »دنیــای 
ســفر می تواند از افزایش هزینه ســفرهای داخلی 
جلوگیری کرده و مشــوقی برای افزایش سفرهای 
داخلی محســوب شــود که در نتیجه این اقدام از 
تورم سفرهای داخلی جلوگیری می کند و با رونق 
گرفتن ســفرهای داخلی میزان گردشگران ورودی 
به کشــور نیز افزایش پیدا می کند؛ زیرا کشورهایی 
که امــروز به مقاصــد برتر برای توریســت های 
بین المللی تبدیل شده اند ابتدا به رونق گردشگری 
داخلی خود پرداخته و پس از آنکه زیرساخت های 
مورد نیاز برای گردشــگران داخلــی خود را مهیا 
کردند گردشــگران بین المللی نیــز از ورود به آن 

کشورها استقبال کردند. 
بــا توجه به شــرایط اقتصادی حاکم در کشــور و 
افزایش قیمــت بلیت هواپیما، قطــار و اتوبوس و 
همچنین افزایش قیمــت هتل ها و اقامتگاه ها هزینه 

سفر در کشور دستخوش افزایش قیمت جدی شده 
اســت از همین رو احتماال به علت مسائل اقتصادی 
فرایند گردشــگری عید 99 با رکود مواجه خواهد 
شد که موافقت با طرح بنزین سفر می تواند سفرهای 

داخلی را ترغیب کند. 
حدود 6 ماه از تشــکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری می گذرد و این سومین 
وعده این وزارتخانه در حوزه گردشــگری اســت 
که الزم اســت این وعده بر خــاف۲ وعده دیگر 
تحقق پیدا کند. وعده نخســت مربوط به ساماندهی 
تعطیات آخر هفته )دو روزه شــدن تعطیات آخر 
هفته( بود که هنوز ناکام مانده اســت. دومین وعده 
نیز مربوط به ایجاد و رونق یک جریان پایدار درباره 
ورود گردشگران خارجی است که به نتایج مطلوب 

نرسید. 
بنابراین اگر ســومین فرصت این حوزه که مربوط 
به ســهمیه بندی بنزین ســفر اســت نیز از دست 
برود درواقع نشــان دهنده ضعــف دولت در حوزه 
سیاست گذاری گردشگری خواهد بود که نسبت به 

سایرین بســیار پررنگ تر نیز است. در همین راستا 
ولی تیموری معــاون گردشــگری وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفت وگو با 
»دنیای اقتصاد« عنــوان کرد: بخش خصوصی برای 
توسعه گردشگری داخلی از وزارتخانه گردشگری 
سهمیه بندی بنزین سفر را مطالبه کرد تا با این سهمیه 
مردم برای ســفرهای داخل کشــور تشویق شوند 
وزارت میراث فرهنگی نیز با توجه به همین مطالبه 
از دولت خواســتار اعطای ۲ باک بنزین معادل 1۲0 
لیتر شــد که امیدواریم دولت نیز با این درخواست 

موافقت کند. 
وی گفت: تحقیقات انجام شــده نشان می دهد که 
ایرانیان تنها 1۵ روز پیش از سفر برای رفتن یا نرفتن 
به مسافرت تصمیم می گیرند درصورتی که اروپایی ها 
برای برنامه ریزی ســفر خود نیازمند ۴ تا ۵ ماه زمان 
هستند بنابراین با توجه به اینکه 38 روز تا عید باقی 
مانده اســت دولت در زمان مشخص تصمیم گیری 
کرده و اعام خواهد کرد تا شهروندان بتوانند برای 

سفر عید 99 خود برنامه ریزی کنند. 

دولت جلوی سقوط گردشگری به دره رکود را می گیرد؟

پیشنهاد 120 لیتر بنزین برای عید

 معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی از تشــکیل نخستین 
کارگروه کاهش تصدی گــری  در این وزارتخانه 

خبر داد.
محمد خیاطیــان گفت: »با توجه بــه تأکیدات 
بســیاری کــه دربــاره کاهــش تصدی گری ها 
شــده اســت، این کارگروه با هدف استقرار و 
الکترونیک، کاهش تصدی گری  توســعه دولت 
دولــت، تحقق اصل ۴۴ قانون اساســی، کمک 
انجام،  به متقاضیــان، شفاف ســازی در فرآیند 
کاهــش هزینه و فســاد اداری، توانمندســازی 
توسعه،  زمینه های  فراهم کردن  غیردولتی،  بخش 
حمایت و مشــارکت بخــش غیردولتی و پیرو 
اســناد و بخشــنامه های باالدســتی در وزارت 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 

است.« تشکیل شده 
وی افــزود: »در دومین برنامه اصاح نظام اداری 
و بر اســاس بند ۴ محور نخست )مهندسی نقش 
و ســاختار دولت( با موضوع واگذاری واحدهای 
عملیاتــی و خدمات و نــوع دوم واگذاری امور، 
وظایــف و تصدی ها میان دولت، مدیریت محلی 

و بخش خصوصی )محتوای واگذاری و تفویض 
اختیارات از سطوح ستادی به استانی و پیشخوان 
دولــت با اعمال 100 درصــد وزارتخانه( که 38 
خدمت مصــوب، 17 خدمت به اســتان ها و 1۴ 

خدمت به بخش خصوصی واگذار شده است.« 
ــه  ــتناد مصوب ــه اس ــرد: »ب ــح ک ــان تصری خیاطی
صــدور  تســهیل  و  مقررات زدایــی  هیــأت 
کاهــش  بــرای  کســب وکار  مجوزهــای 

 1۲3 اصــل  اجــرای  در  کــه  تصدی گری هــا 
قانــون اساســی در ســال 139۴ بــرای اجــرا 
ــی و وزارت  ــور اقتصــادی و دارای ــه وزارت ام ب

صنعــت، معــدن و تجــارت ابــاغ شــد.«
ــان کــرد: »تکالیــف  معــاون توســعه مدیریــت بی
ــد  ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده ۵7 قان ــرر در م مق
ــی  ــام مراجع ــا تم ــرده ت ــف ک ــر موظ رقابت پذی
کــه مجــوز کســب وکار صــادر می کننــد براســاس 

نــوع، شــرایط و فرآینــد صــدور، تمدیــد و لغــو 
مجوزهایــی کــه صــادر می کننــد را تهیــه و 
ــدور  ــهیل ص ــی و تس ــأت مقررات زدای ــه هی ب
مجوزهــای کســب وکار مســتقر در وزارت امــور 
الکترونیکــی  به  شــکل  دارایــی  و  اقتصــادی 
ــنامه 31  ــز شناس ــاره نی ــد. در این ب ــال کنن ارس
مجــوز در پیشــخوان مجوزهــای کشــور ثبــت و 

ــت.« ــی اس ــال بررس درح
وی افــزود: »آئین نامــه ایجــاد و بهره بــرداری 
ــش  ــت و بخ ــات دول ــخوان خدم ــر پیش از دفات
عمومــی غیردولتــی در ســال 1389 تهیــه و ابــاغ 
شــد، بــه ایــن منظــور در ســال های اخیــر تأکیــد 
ــز  ــه نی ــن زمین ــت و در ای ــده اس ــتری ش بیش
ــذاری ۴3  ــی و واگ ــال بررس ــه در ح وزارتخان
ــان  ــا پای ــر پیشــخوان دولــت ت ــه دفات خدمــت ب

ــت.« ــال 1399 اس س
خیاطیــان تصریــح کــرد: »تأکیــد دکتــر مونســان 
بــر ایــن اســت تــا حدممکــن از ظرفیــت بخــش 
خصوصــی، جوامــع، اتحادیه هــا، صنــوف و 
ــور از  ــن منظ ــه ای ــود، ب ــتفاده ش ــا اس انجمن ه

ــم.« ــتقبال می کنی ــکاری اس ــه هم هرگون

معاون توسعه مدیریت خبر داد

تشکیل نخستین کارگروه کاهش تصدی گری 


