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اعتراض هميشگى به نظارت
 1- در بيشــتر انتخابات هاى ايــران به ويژه پس از اعمال نظارت 
استصوابى در شــوراى نگهبان براى بررســى صالحيت داوطلبان، 
چالش هاى نظارتى و اعتراض ها به نحوه بررسى صالحيت به بخش 

هميشگى انتخابات تبديل شده است. 
چالــش هايى كه پايانى بر آن متصور نيســت و راهكارى هم براى 

كاهش يا پايان اين چالش پيش بينى نشده و نمى شود. 
2- اعتراض ها به نتيجه بررســى صالحيت ها در برخى انتخابات ها 
شــرايط كشــور را با بحران جدى مواجه كرده است و اگر احكام 
حكومتى و ورود جدى رهبر معظم انقالب نبود، شايد اين بحران ها 

تمامى نداشت. 
اوج اين وضعيت و چالش در رد صالحيت نمايندگان مجلس ششم، 
رد صالحيت معين و هاشــمى در انتخابات رياســت جمهورى بود 
كه با اعتراضى شــديدى كه رئيس جمهور به بررسى صالحيت ها در 
اين دوره از انتخابات داشــت، اين دوره هم از اعتراض هميشگى به 

نظارت بهره مند شد. 
3- شوراى نگهبان براى مستندسازى نظارت و هميشگى كردن آن از 
ســالها قبل اقدام به راه اندازى دفاتر استانى با جذب نيروهاى استانى 

كرد. 
هرچنــد اين اقدام با انتقاداتى چون جذب نيروهاى اصولگرا و تأثير 
ســليقه آنها در صالحيت ها و بودجه اين دفاتر از ســوى گروه هاى 
عمدتــا اصالح طلب مواجــه بود اما با اين حال اكنــون كارايى اين 
دفاتــر با تعداد عــدم احرازى هاى باال نيز به انتقــادات اين گروه ها 

افزوده شده است. 
4- نظــارت معمــوال با اعتراض مواجه اســت و در مــواردى اين 
اعتراض درســت و در مواردى هم نادرســت اســت، اما در هر دو 
صورت ارائه ســند و مســتندات رد صالحيت به داوطلبان و اقناع 

آنها ضرورت دارد. 
رد  دليــل  كــه  شــود  قانــع  بايــد  انتخابــات  داوطلــب 
ــد  ــن كن ــون تمكي ــه قان ــا ب ــوده ت ــى ب ــت وى قانون صالحي
ــم  ــى و ... از حك ــاى سياس ــال بهره بردارى ه ــه دنب ــه ب وگرن
هزينه تراشــى  كــه  رفــت  خواهــد  خــود  صالحيــت  رد 

بــود.  خواهــد  آن  كمتريــن 
نتيجــه  بــه  اعتــراض  در  رئيس جمهــور  تنــد  ســخنان   -5
ــه از ســوى  ــار نخســت نيســت ك ــراى ب ــا ب بررســى صالحيت ه
رئيس جمهــورى در انتخابات هــا مطــرح مى شــود امــا تكــرار 
ايــن نــوع ســخنان در بيشــتر انتخابــات نيازمنــد بررســى و اقــدام 

ــت.  ــگيرى اس الزم و پيش
ايــن جالــب نيســت كــه رئيس جمهورهــا معمــوال از نتيجــه 
رد  آنهــا  احســاس  و  نباشــند  راضــى  صالحيت هــا  بررســى 
ــراى  ــان يــك طيــف ب ــان داوطلب صالحيــت يــك طيــف و چيدم
ــه گفتــه آنهــا ديگــر انتخابــات  رقابــت در انتخاباتــى باشــد كــه ب

ــت.  نيس
6- اعتــراض رئيس جمهورهــا بــا توجــه بــه جايــگاه آنهــا و تعهــد 
ــون اساســى قابــل ارزيابــى اســت و اهميــت  آنهــا در اجــراى قان
دارد و نمى تــوان بــا متلــك يــا مواضــع سياســى بــه آن پاســخ داد. 
تقويت كننــده  عامــل  را  صالحيت هــا  نتيجــه  رئيس جمهــور 
وحــدت و تســريع كننده آشــتى ملــى بــراى گــذر از شــرايط 
ــد و  ــژه در حــوزه اقتصــاد نمى دان ســخت و جنگــى كشــور به وي
ــراى داوطلب داشــتن تمــام  خواســتار تجديدنظــر در ايــن رونــد ب
ســاليق درون نظــام در انتخابــات بــه عنــوان ضــرورت مشــاركت 

ــرى اســت.  حداكث
7- به نظــر مى رســد شــوراى نگهبــان و نهادهــاى تصميم گيــر 
ــه  ــه اعتراضــات هميشــگى ب ــان دادن ب ــراى پاي ــكارى ب ــد راه باي
نتايــج بررســى صالحيت هــا به ويــژه از ســوى مســئوالن بلندپايــه 

يافتــه و آن را اجرايــى كننــد. 
بحــث بــر ســر وظيفــه كشــف صالحيــت داوطلبــان يــا اولويــت 
اصــل برائــت همــگان مى توانــد راهــى بــراى پايــان دادن بــه ايــن 

ــى باشــد.  ــر انتخابات ــاى تكــرارى در ه چالش ه

مجمع خانواده در همدان ايجاد شود
 نماينده ولى فقيه در اســتان همدان معتقد است بايد فعاليت عميقى خارج از مشاوره 

دادن در قالب اين مجمع در حوزه خانواده مورد توجه باشد. 
به گزارش فارس، حجت االســالم حبيب ا... شعبانى در نخستين گردهمايى فعاالن استانى 
حوزه خانواده اظهار كرد: موضوع اهميت خانواده و نقشه اى كه دشمن امروز در اين حوزه 
به آن توجه دارد، بسيار بايد مد نظر باشد. وى گفت: امروز حداقل يكى يا شايد مهمترين 
مركز ثقل حمالت دشمن «خانواده» است و از طرفى مطالعات در حوزه خانواده به دانش 

مستقلى در جهان تبديل شده كه نشان دهنده اهميت و عمق علمى آن است. 

نماينده ولى فقيه در استان همدان با اشاره به اينكه در حوزه خانواده تعبيرى شده كه طوفان 
تغييرى اتفاق مى افتد و اين تغيير متأســفانه تدريجى و نامحســوس نيست، گفت: امروز 
زندگى ها طورى شده كه فرزندان ما آنچنان ارتباطى با پدربزرگ و مادربزرگ ها ندارند و 

تغييرات در خانواده ها محسوس است. 
وى با بيان اينكه زندگى مجردى در برخى اســتان ها باب شــده كه البته آمار آن در شهر 
همدان كم اســت و بايد در اين زمينه مراقب بود، گفت: گاهى نيازمندى ها نشــان دهنده 
واقعيت هاى اجتماعى است كه مى توان از طريق آن يك منبع اطالعاتى را به دست آورد، 

امروز مى توان به خانواده به عنوان مسأله اجتماعى مهم نگاه كرد. 
وى ترسيم الگوى زندگى خانواده اسالمى و انسانى را مهم دانست و افزود: قبل از اينكه 

به همدان بيايم دغدغه مســائل مختلف را داشتم كه يكى از موضوعاتى كه به طور جدى 
مورد توجه بود، حوزه خانواده اســت. وى با بيان اينكه اقدامات در حوزه خانواده نياز به 
انســجام، هماهنگى و هم افزايى دارد، افزود: اخيراً بخش از دفتر قبلى خودم را به حوزه 
خانواده و تربيت كودكان اختصاص داده ايم و تمام تالش ما اين است بتوانيم با تمام توان 
در اين حوزه ها فعاليت كنيم. شــعبانى تشكيل مجمع خانواده را در استان الزم دانست و 
گفت: بايد فعاليت عميقى خارج از مشــاوره دادن در قالب اين مجمع در حوزه خانواده 
مورد توجه باشد.  وى بيان كرد: اميدوارم اين مجمع تشكيل شود تا از آسيب هاى مرتبط با 
خانواده جلوگيرى كنيم و خانواده اى ترسيم شود كه روح حاكم بر آن خانواده روح حاكم 

بر زهراى مرضيه(س) باشد . 

رخت عزا بر تن همدان 
در سوگ مسافرانش 

70 طرح دولتى همدان آماده واگذارى به بخش خصوصى است

آسمان همدان تا روز دوشنبه برفى است

 آسمان استان همدان روز دوشنبه هفته آينده،  برفى و بارانى است. 
ــان  ــا بي ــدان ب ــتان هم ــى اس ــى هواشناس ــز پيش بين ــئول مرك مس
ــراز كــرد: در مــدت  ــروز رخ مى دهــد،  اب اينكــه اوج بارش هــا ام
ــش  ــتان افزاي ــواى اس ــاى ه ــن دم ــامانه ميانگي ــن س ــت اي فعالي

مى يابــد. 
ــد  ــده باي ــه آين ــر هفت ــه از اواخ ــان اينك ــا بي ــكيب ب ــرى ش باق
ــر اســاس  ــرد: ب ــار ك ــيم،  اظه ــتان باش ــاى اس ــاهد كاهــش دم ش
ــر از  ــد فرات ــاه در ح ــاى دى م ــى بارندگى ه ــاى فصل پيش بينى     ه
ــد  ــال خواه ــد نرم ــر از ح ــاه كمت ــاى بهمن م ــال و بارش ه نرم

ــود.  ب

تصميم شتاب زده براى پياده راه اكباتان 
  چند روزى اســت كه اخبار مربوط به، به هم خوردن نظم پياده راه 

اكباتان مردم را نگران كرده است.
اين به هم ريختگى ها كه بــا ورود خودروهاى ون به اين محدوده آن 
هم به بهانه رفع مشكالت ترافيكى آغاز شد، ابعاد تازه اى به خود گرفته 
و اين نگرانــى وجود دارد كه به زودى پياده راه اكباتان ماهيت خود را 

از دست دهد.
 پياده راه اكباتان در شرايطى به بهانه هايى چون رفع مشكالت ترافيكى 
و از بين بــردن دغدغه كســبه دچار تغييــرات دور از انتظار و كامال 
غيركارشناسى شده اســت كه براساس مصوبه شوراى عالى معمارى 
و شهرسازى، پياده راه ســازى از جمله دستوركارهاى حوزه مديريت 
شهرى بوده است و در اين راستا اهداف مهمى چون احياى بافت هاى 
تاريخى، حفظ ارزش هاى معمارى و فرهنگى، زيباسازى منظر شهرى، 
جذب گردشگر، اجراى برنامه هاى فرهنگى و اجتماعى و... دنبال شده 

است.
 حال در شــرايطى كه هنوز اهداف موردنظر محقق نشــده و برنامه 
پياده راه ســازى كامل نشده اســت، در يك اقدام شتاب زده و غيرقابل 
قبول دســت به تخريب و نابودى پــروژه اى زده اند كه پيش از اين با 
افتخار از انجام آن مى گفتند و تســريع در توسعه پياده راه ها در ديگر 

خيابان ها را نيز مورد تأكيد قرار مى دادند.
امروز اما همين كســانى كه به ظاهر مســئولند، آنچــه در اين مورد 
بخصــوص از آنهــا ديديم، چيزى جز بى مســئوليتى نبوده اســت، 
آســيب زدن به بافت شهرى و پشــت پا زدن به تصميمات كارشناسى 

را در پيش گرفته اند.
 پياده راه هــاى بوعلى و اكباتان مردم را اميــدوار كرده كه در آينده با 
تكميل اين پروژه مهم، ســيماى شهرى به نوعى متحول شده و آثار و 

فوايدى را به دنبال داشته باشند. 
 حال نه تنها خبرى از تســريع در انجام كامل پروژه مذكور نيســت، 
بلكــه آنچه تاكنون صورت گرفته و اندك تغييراتى كه تاكنون شــاهد 
بوده ايم، با بى مهرى برخى ها مواجه شــده و چشم انداز آينده اين شهر 

را نامشخص و مبهم نموده است.
ســؤال جدى از كســانى كه چنين تصميم غيركارشناســى را اتخاذ 
كرده اند، اين است كه مطامع شخصى برخى ها چقدر اهميت دارد كه 
بايد منافع عمومى تحت شــعاع آن باشد و پروژه مهمى چون پياده راه 

اكباتان در معرض خطر قرارگيرد؟!
اينان بايد پاســخگوى افكار عمومى باشند و بدانند كه مردم اينگونه 
تصميمات اشــتباه را فراموش نمى كنند و در قضاوت هاى خود لحاظ 

خواهند كرد.
توصيه اكيد به دســت اندركاران امر آن است كه در تصميم شتاب زده 
و احساســى خود كه اعتراض شهروندان را نيز به دنبال داشته است، 
تجديدنظــر كنند و به جــاى نابودى پياده راه اكباتــان، به فكر اجراى 

بخش هاى برجاى مانده پروژه پياده راه سازى در همدان باشند.

1- نقل و انتقــاالت انتخاباتى در حال شــروع اســت. گويــا در اين 
نقل و انتقاالت چهره هاى شاخصى حوزه انتخابيه خود را به حوزه هاى 
انتخابيه اســتان همدان تغيير مى دهند. گفتنى است برخى در استان در 
رايزنى با داوطلبان شاخصى هستند تا آنها را به تغيير حوزه انتخابيه به 

حوزه هاى استان راضى كنند. 
2- داوطلبــان دولت بهارى در اســتان رد صالحيت شــده اند. گويا 
داوطلبان شناخته شــده حامى مكتب ايرانى احمدى نژاد و مشايى در 
اســتان همگى رد صالحيت شده اند. گفتنى است تعدادى از اين افراد 
كه اصولگرايى خود را پررنگ كرده بودند، صرفا به دنبال دريافت تأييد 

صالحيت براى ادامه حيات سياسى خود بودند. 
3- رايزنى هاى برخــى نمايندگان رد صالحيت شــده، نتيجه بخش 
بوده اســت. گويا تعدادى از فعاالن سياسى از بازگشت نمايندگانى با 
حاشيه هاى اقتصادى فراوان خبر داده و اظهار تعجب كرده اند. گفتنى 
اســت صالحيت 90 نماينده فعلى مجلس براى رقابت در انتخابات 

رد شده است. 
4-برخــى داوطلبان رد صالحيت شــده برنامه هــاى انتخاباتى خود 
را تعطيــل نكرده اند. گويا آنها با ادعــاى تأييد صالحيت در جمع ها 
حاضر مى شــوند و همچنان در حال رقابت انتخاباتى هستند. گفتنى 
اســت احتماال اين تاكتيك براى پيشگيرى از پراكندگى طرفداران اين 
داوطلبان در زمان بررسى اعتراض به رد صالحيت اتخاذ شده است. 

5- توجه نمايندگان به مشــكالت شــغلى گروه هاى مختلف جامعه 
در آســتانه انتخابات ادامه دارد. گويا قرار اســت اين هفته نمايندگان 
مشكل اســتخدام معلمان حق التدريس را حل كنند. گفتنى است اين 
نوع توجهات انتخاباتى در صورت موفقيت، تنها مى تواند مشــكالت 

بخشى از اين گروه ها را مقطعى حل كند. 

 امروز هواى شهر سردترين درجه احساس 
را تجربه كرد، مرگ، تشــييع و غمى كه حاال 
تحملش پيكره كلمــات را مى درد، درد وقتى 
تبديل به حقيقت شــود در انــكارى ناممكن 
تحملش راحت تر مى شــود اما ايــن قصه با 
176 قصه گو، تلخ تر از آن است كه بخواهد به 

انسجام نهايى يك تسكين منتهى شود. 
اين روزها آنقدر غم بر سر اين خانه باريد كه 
فرصت زارى را از اهالى گرفته اســت امروز 
مردم شهر آمده بودند تا اميدها و آرزوهايى كه 
در هواپيماى اوكراين كشته شد را به سرمقصد 
منزلى جاودانه بســپارند با ايــن حال اگرچه 
هيچ كدامان نمى دانيــم اين 176 نفر چه حالى 
داشتند وقتى مى دانستند ديگر هيچ راهى نيست 
و قرار است هواپيما سقوط كند اما تكه هايى از 

خودمان را با آنها به خاك سپرديم. 
با اينكه نمى دانيم نزديك شدن به مرگ بر ايشان 
چه حالى را رقم زده اما تمام اهالى اين خانه در 
عزايشان ماتم گرفته ايم، همدان و تهران، شيراز 
و اصفهــان، اروپا و ايران ندارد تمام جهان در 

عزايشان فغان سر داده است. 
حاال امروز درســت در لحظه  هاى واپســين 
دى مــاه 98 در روزى كه تاريخ 25 مين روز را 
نشــانه رفته اســت، 4 تن از اين عزيزان ايران 
زمين به روى دســتان محبت و مهر در همدان 

تشييع شدند. 
اگر چه خانواده اســفنديارى، نقيبى، صادقى 
و احمــدى در حزنى بى پايان با عزيزانشــان 
خداحافظى مى كردند اما ايــن بدرود غروبى 
غريبانه براى تمام شــهرى بود كه آمده بودند 
بــراى هم دردى بــا لحظه هايى كــه پر از غم 

جدايى بود. 
يك فرد عادى، اســتاندار يــا نماينده مجلس، 
يا حتى امام جمعه شــهر، فرقى نمى كند، مهم 
حضورى يكپارچه بود كه تسلى خاطر بر داغ 
4 تن از خانواده اى باشد كه در اين شهر نفس 

مى كشند حتى با غم حتى با درد!
پيكر 4 تن از شهداى حادثه هواپيماى اوكراين 
روز پنجشــنبه با حضور جمعى از مسئوالن و 
مردم همدان در ميدان مركزى اين شهر تشييع 

شد. 
در اين آئين نماينده ولى فقيه در اســتان و امام 
جمعه همدان، اســتاندار همدان، خانواده هاى 
جان باختگان و جمعى از اهالى اســتان همدان 

حضور داشتند. 
پيكــر شــهيدان ســانحه ســقوط هواپيماى 
نقيبى،  سيدزهرا  به نام هاى  اوكراين  مسافربرى 

ميترا احمدى، بهاره حاج اســفنديارى و آنيسا 
صادقى در همدان تشييع و پس از اقامه نماز بر 
پيكر مطهر آنها در باغ بهشت همدان به خاك 

سپرده مى شوند. 
 مســائل به طور شفاف براى مردم 

بازگو شود
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شهر 
همدان گفت: مســائل و مشــكالت به طور 
شــفاف و صادقانه براى مردم اطالع رسانى و 

بازگو شود. 
حجت االســالم حبيب ا... شــعبانى موثقى در 
آئين تشــييع پيكر 4 تن از جانباختگان حادثه 
هواپيماى اوكراين با عرض تسليت و همدردى 
با خانواده هاى جانباختگان بيان كرد: اين اتفاق 
ناگوار يك خطاى انســانى بــود با وجود اين 

مسئوالن در اين باره عذرخواهى كردند. 
وى با قدرانى از مردم اين اســتان به واســطه 
حضور در آئين تشييع اين شهدا اظهار كرد: ما 
مطالبه گر هستيم و مى خواهيم ابعاد اين حادثه 

ناگوار صادقانه به مردم بازگو شود. 
در اين مراســم كه با حضور استاندار همدان، 
فرماندهان نظامى و انتظامى، جمعى از مسئوالن 
و مردم برگزار شــد حجت االسالم سيدحسن 
فاضليان رئيس شوراى تبليغات اسالمى استان 
همدان بر پيكر شهدا نماز خواند و پس از آن 
مردم پيكر شهدا را از ميدان اصلى شهر همدان 
به سمت خيابان شهدا و در نهايت باغ بهشت 

مشايعت كردند. 

 مالير هم به سوگ نشست
پيكــر «ميالد نهاوندى» از شــهداى ســانحه 
هواپيمــاى اوكراين روز پنجشــنبه با حضور 
مسئوالن، اقشــار مختلف مردم و خانواده هاى 
معظم شهدا در مالير تشييع و به خاك سپرده 

شد. 
مردم شهيدپرور و هميشه در صحنه مالير پيكر 
شهيد ميالد نهاوندى را از ميدان آزادگان مالير 

تا ميدان استقالل اين شهر تشييع كردند. 
جمع كثيرى از مســئوالن، روحانيان، نيروهاى 
نظامى و انتظامى، خانواده هاى معظم شــهدا و 
ايثارگران و اقشــار مختلف مردم مالير در اين 
آئين حضور داشتند و حجت االسالم محمدباقر 
برقرارى امام جمعه مالير، نماز بر پيكر شهيد 

نهاوندى اقامه كرد. 
شهيد نهاوندى دانشــجوى سال آخر دكتراى 
مهندســى شــيمى در كانادا و 34 ساله و تنها 
فرزنــد خانواده بود كه در ســانحه هواپيماى 

مسافربرى اوكراين به شهادت رسيد. 
پيــش از اين نيز جمعى از مســئوالن مالير با 
حضور در منزل اين شــهيد بــا خانواده وى 
دلجويى و ابراز همدردى و نســبت به جايگاه 
بلند اين نخبه علمى كشــور و شهرستان اداى 

احترام كردند. 
هواپيمــاى بوئينگ 737 شــركت هواپيمايى 
اوكراينــى با 176 مســافر و 9 خدمه پروازى 
كه صبح چهارشنبه 18 دى ماه 98، تهران را به 
مقصد كى يف پايتخت اوكراين ترك مى كرد، 

حوالى شهر جديد پرند در استان تهران سقوط 
كرد و همه سرنشينان آن جان باختند. 

صبح شنبه (21 دى ماه 98)، ستاد كل نيروهاى 
مســلح ايران تأييد كرد كه بر اثر بروز خطاى 
انســانى و غيرعمد، هواپيماى خطوط هوايى 

اوكراين مورد اصابت قرار گرفته است. 
اين ستاد اطمينان خاطر داد كه با پيگيرى انجام 
شده، اصالحات اساسى در فرآيندهاى عملياتى 
در ســطح نيروهاى مســلح، امكان تكرار اين 
گونه خطاها را غيرممكن ســاخته و بالفاصله 
مقصر آن را به سازمان قضايى نيروهاى مسلح 
معرفى كند تــا با خطاهاى صــورت گرفته، 

برخورد قانونى انجام شود. 
در ادامــه نيــز رئيس جمهورى، ضمــن ابراز 
تأسف از خطاى انسانى رخ داده كه به سقوط 
هواپيماى اوكراينى منجر شد، در بيانيه اى اعالم 
داشت: مسببان اين اشــتباه نابخشودنى مورد 
پيگرد قانونى قرار گرفته و نتايج به استحضار 
ملت شــريف ايران و خانواده هــاى قربانيان 

برسد. 
همچنين رهبر معظم انقالب اســالمى در پى 
اطالع از نتايج تحقيقات ســتاد كل نيروهاى 
مســلح درباره ســقوط هواپيماى مسافربرى 
اوكراينــى، در پيامى با ابــراز همدردى عميق 
و مجــدد بــا خانواده هاى داغدار، ســتاد كل 
نيروهاى مسلح را مأمور پيگيرى كوتاهى ها يا 
تقصيرهاى احتمالــى در اين حادثه و مراقبت 

براى تكرار نشدن چنين سانحه اى كردند. 

 استاندار همدان از عملكرد تأمين اجتماعى، 
بانك هــاى خصوصــى و حــوزه اشــتغال 
گردشگرى استان انتقاد كرد و براى همراه شدن 
بيشتر آنها با سياست هاى رونق توليد و توسعه 

اشتغال دستورهاى الزم را صادر كرد. 
سيدســعيد شــاهرخى در جلســه اعضاى 
شــوراى گفت وگــوى دولــت و بخــش 
خصوصــى اظهــار كــرد: در ســالجارى 
موضــوع بيمــه تأمين اجتماعــى يكــى از 
مشــكالت ريشــه اى، چالش هــاى مهم و 

است.  توليدكنندگان  گاليه هاى 
اســتاندار همــدان از تأمين اجتماعــى براى 
پشــتيبانى و تســهيل امــورات مربــوط به 
توليدكنندگان تضمين خواســت و خاطرنشان 
كرد: برخى بخشــنامه ها و قوانين اين سازمان 
بخش خصوصى را ســردرگم كرده كه نياز به 

توجه ويژه دارد. 

شــاهرخى گفت: بعضى از دستورالعمل ها و 
مقررات تأمين اجتماعى در ســطوح مديريتى 
دچار مغايرت هايى اســت كه در هنگام اجرا 
برداشــت هاى متفاوتى از آن شده و مشكالت 
عديــده اى بــراى توليدكننــدگان اســتان به 

وجودآورده است. 
به گفتــه وى بايد نگاه تعامل و همكارى در 
تمام بخش هاى سازمان تأمين اجتماعى استان 
فراگير شود تا بخش خصوصى بتواند بدون 
نگرانى و دغدغه به وظيفه اشــتغال و توليد 

بپردازد. 
رئيــس اتــاق بازرگانــى، صنايــع، معادن و 
كشاورزى همدان نيز از آمادگى براى واگذارى 
70 طرح دولتى اســتان به بخش خصوصى با 
موافقت استاندار سرمايه داران بومى در اولويت 

قرار مى گيرند خبر داد. 
علــى اصغر زبردســت درگفت وگو بــا ايرنا 

درجلسه اعضاى شــوراى گفت وگوى دولت 
و بخــش خصوصــى اظهار كرد: بخشــى از 
طرح هاى نيمه تمام و يا آماده بهره بردارى استان 
كه خارج از توان دولت هستند براى تكميل به 

بخش خصوصى واگذار مى شود. 
وى خواســتار در اولويت بودن ســرمايه داران 
حقيقــى و حقوقــى بومى اســتان در فرايند 
واگذارى شد و گفت: چنانچه در داخل استان 
اين طرح مورد اســتقبال قرار نگرفت به غير 

بومى ها واگذار شود. 
رئيس اتــاق بازرگانــى، صنايــع، معادن و 
كشــاورزى همدان پرداخت اوراق بهادار به 
جاى پول نقد به پيمانكاران طرح هاى دولتى 
را از مشكالت اســتان ذكر كرد و گفت: اين 
اوراق در هنــگام مبادله با بورس به جاى 15 
درصد با تنزيل 20 درصدى مواجه مى شوند 

كه شايسته نيست. 

زبردســت گفت: اين موضــوع در پيمان هاى 
مختلــف رقم هنگفتى از خســارت و زيان را 
به پيمانكاران تحميل مــى كند كه فعاالن اين 

عرصه را زمينگير كرده است. 
اســتاندار همدان نيز با پيشنهاد زبردست براى 
در اولويت بودن ســرمايه داران بومى موافقت 
كرد و گفــت: در زمينه واگــذارى طرح هاى 
دولتى به بخش خصوصى رتبه اول كشــور را 

داريم. 
سيد سعيد شــاهرخى خاطرنشــان كرد: 23 
درصد واگذارى طرح هاى دولتى كشور متعلق 
بــه همدان اســت و اميدواريــم در ادامه نيز 

عملكرد خوبى داشته باشيم. 
وى تاكيــد كرد: در اولويــت بودن همدانى ها 
به معنى ارزان فروشــى طرح ها نيست و طبق 
قوانين و مقررات وضع شــده فارغ از تبعيض 

با متقاضيان برخورد مى كنيم. 

تكميل سايت  موزه 
همدان در اولويت 
شهردارى قرار گيرد
 فرماندار همدان با تأكيد بر اينكه شهردارى 
تكميل "ســايت موزه" را در رأس برنامه هاى 
عمرانى خود قرار دهد، گفت: وجود يك طرح 
نيمه تمام و گودالى بزرگ در مركز شهر زيبنده 

پايتخت تاريخ و تمدن ايران نيست. 

حسين افشارى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: 
تداوم سايت موزه با شرايط كنونى زيبنده شهر 
همدان نيســت و تكميــل آن نيازمند همت و 

شتاب مضاعفى است.  
وى با اشــاره به برگزارى بسيارى از آئين هاى 
ملــى و مذهبى در ميدان مركزى همدان گفت: 
وجــود يك گودال بزرگ در دل شــهر منظره 
زشتى از پايتخت تاريخ و تمدن به وجود آورده 
كه بايــد در اولويت تكميل و بهره بردارى قرار 

گيرد.  

فرماندار همدان گفت: آئين عزادارى شهيد س 
سليمانى و تشــييع پيكر جان باختگان سانحه 
هواپيمايــى به تازگى در همين مكان با حضور 
گســترده مردم برگزار شد و تصاوير زيبايى از 
اين همبستگى در رسانه ها مخابره شد اما وجود 
اين گودال و طرح نيمه كاره از شكوه و عظمت 

آن كاسته بود. 
افشــارى از شهردارى خواســت با تخصيص 
اعتبار مورد نياز در كمترين زمان ســايت موزه 

را به اتمام برساند. 

2 سال پيش در نتيجه كار عمرانى شهردارى 
بخشــى از هويــت تاريخى شــهر قديمى 
همدان در ميدان مركزى شهر كشف و مقرر 
شد طرحى به نام سايت موزه احداث و آثار 
به دســت آمده همچون تابوت ها،  ظروف 
ســفالى، ســنگ آســياب و خمره ها در آن 

شود.  نگهدارى 
طــرح ســايت مــوزه توســط ميــراث فرهنگــى 
ــرا  ــراى اج ــهردارى ب ــار ش ــه و در اختي تهي

ــه اســت.  ــرار گرفت ق
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رايزنى وزيران امورخارجه ايران و 
استراليا در مورد مسائل كنسولى

 وزيران امورخارجه ايران و اســتراليا با يكديگر ديدار و رأيزنى 
كردند. 

به گزارش ايســنا، وزيران امور خارجه جمهورى اســالمى ايران و 
اســتراليا در دهلى نو ديدار و درباره روابط دوجانبه از جمله مسائل 

كنسولى گفت وگو و تبادل نظر كردند. 

برگزارى آئين سومين سالگرد درگذشت 
آيت ا... هاشمى رفسنجانى

 آئيــن گراميداشــت ســومين ســالگرد درگذشــت آيــت ا... 
هاشمى رفسنجانى با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار شد. 

به گزارش ايســنا، آئين گراميداشــت سومين ســالگرد درگذشت 
آيت ا... هاشمى رفســنجانى و بزرگداشت سپهبد سليمانى پنج شنبه 
26 دى ماه با حضور اســحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور، 
حسن خمينى، على مطهرى و ديگر چهره هاى سياسى برگزار شد. 

پاسخ تند ظريف عليه باج دادن اروپايى ها 
به آمريكا

 وزير امور خارجه كشورمان خطاب به طرف هاى اروپايى  برجام 
كه گفته مى شــود مكانيسم ماشه را در ازاى افزايش ندادن تعرفه هاى 
خودرو براى اروپايى ها فعال كرده اند، تأكيد كرد: شما هيچ موقعيت 

برتر اخالقى و حقوقى نداريد!
محمدجــواد ظريف در يك پيام توييتــرى تند خطاب به اروپايى ها 
نوشــت: خبر باج دادن اروپا براى جلب رضايت آمريكا تأييد شد. 3
كشــور اروپايى باقى مانده برجام را فروختند تا از تعرفه هاى جديد 

ترامپ رهايى پيدا كنند. 
به گزارش ايســنا، وى ادامه داد: دوســتان من اين كار هيچ فايده اى 
نخواهد داشــت. فقط اشــتهاى وى را تندتر مى كنيــد. قلدر دوره 
دبيرستان را به خاطر نمى آوريد؟ اگر مى خواهيد شرافت خودتان را 
بفروشــيد به همين مسير ادامه دهيد. ولى براى خودتان موضع برتر 

اخالقى و حقوقى قائل نباشيد. شما چنين موقعيتى نداريد!
روزنامه واشــنگتن پست در گزارشــى به نقل از چند مقام اروپايى 
مطلع نوشــت: دونالد ترامپ رئيس جمهــور آمريكا به طور محرمانه 
به آلمان، انگليس و فرانســه پيام ارسال و آن ها را تهديد كرده است 
كه در صورت خوددارى از فعال كردن ســازوكار حل اختالفات در 
برجام، موســوم به مكانيسم ماشه تعرفه 25 درصدى بر خودروهاى 

اروپايى وضع خواهد كرد. 
فرانســه، انگليس و آلمان هفته گذشــته با انتشار يك بيانيه مشترك 
اعالم كردند كه مكانيسم حل اختالف در برجام را به دليل آنچه نقض 

توافق از سوى ايران خواندند، فعال كرده اند. 
مكانيسم حل اختالفات برجام (مكانيسم ماشه) يك روند مذاكره 
و گفت وگــو ميــان اعضاى برجام اســت كه بــا ارجاع گزارش 
اختالفى از ســوى يكى از طرف هاى برجام به كميسيون مشترك 
آغاز مى شــود و براى چند مرحله با زمان هاى قابل تمديد درنظر 

گرفته شده است. 
وزيــر امور خارجه ايران پيش از اين در پى اعالم خبر فعال ســازى 
مكانيســم ماشه از ســوى اروپايى ها، با انتقاد از بى عملى اروپايى ها 
در قبال تعهدات شــان در برجام، اقدام آنها براى استفاده از مكانيزم 
حل وفصل اختالفات را از نظر حقوقى بى مبنا و از نظر سياسى اشتباه 

راهبردى خواند. 

داليل رد صالحيت ها در ذهن مردم
 ابهاماتى ايجاد كرده است

رد صالحيت هــا در انتخابات مجلس دهــم در ذهن مردم ايجاد 
سوال كرده است كه بايد به آن ها پاسخ داده شود.

يك نماينده مجلس شوراى اســالمى درباه رد صالحيت  نامزدهاى 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى و اين كه شبهاتى در 
افكار عمومى پيش آمده اســت، گفت: ضمن اين كه بر اجراى قانون 
تاكيد داريــم اما بر اين نكته هم اصرار داريم كه ابهامات موجود در 

افكار عمومى بايد مردم پاسخ داه شود.
محمدرضــا نجفى خوشــرودى در گفت وگو با  ايلنــا، تاكيد كرد: 
قطعا مجلس يكدســت به نفع كشور نيست؛ ما اميدواريم بخصوص 
در مورد كســانى كه به دليل ديدگاه سياســى رد صالحيت شــدند 
تجديدنظر شــود، خانــه ملت متنوع و با ســاليق مختلف مى تواند 

راهبردى باشد.

مردم جلو پول پاشى كانديداها را بگيرند
فيض ا... مظفرپور »

 پس از اعالم مرحله اول اســامى تأييد صالحيت شــده از طرف 
شــوراى نگهبان كه بر اســاس اين اعالم نظر 90 نفر از نمايندگان 
فعلى مجلس شوراى اسالمى نيز در بين رد صالحيت شدگان به چشم 
مى خورند و آنگونه كه اعالم شــده عمده دليل رد صالحيت آنها نيز 
فعاليت هاى ناســالم اقتصادى بوده است. تا حدودى مردم به حضور 

افراد سالم و صالح در مجلس اميدوار شده اند.
اگرچه كانديداهاى ديگرى نيز در بين رد صالحيت شــدگان هستند 
كه به دليل مسائل و مشــكالت اقتصادى رد صالحيت شده اند ولى 
حساســيت  جامعه روى نمايندگان فعلى مجلس كه آزمون خود را 

پيش مردم پس داده اند بيشتر است.
ــدون  ــه ب ــد ك ــين مى كنن ــان را تحس ــوراى نگهب ــدام ش ــن اق  اي
ــدون توجــه  ــراد و ب ــى و پيشــين اف ــام فعل مالحظــه پســت و مق
ــى و  ــاى قانون ــاس معياره ــر اس ــا ب ــى تنه ــات سياس ــه موضوع ب
ــراد را  ــه صالحيــت اف ــه از مراجــع 4گان اســتعالمات انجــام گرفت
ــار  ــد را كن ــادى بوده ان ــاد اقتص ــه داراى فس ــى ك ــى و آنهاي بررس
گذاشــته اند. ولــى همچنــان خطــر ورود اينگونــه افــراد بــه 
ــند و از روى  ــيار باش ــد هوش ــردم باي ــود دارد و م ــس وج مجل
ــد  ــه فســادهاى اقتصــادى آلوده ان ــرادى كــه ب ــه چنيــن اف آوردن ب

ــد. ــوددارى كنن خ
نكته اول اينكه ممكن اســت اين افراد در مراحل بعدى رســيدگى 
به اعتراضات و شــكايات در هيأت هاى مركزى نظارت و شــوراى 
نگهبــان به صحنه انتخابات برگردندكه در اينجا انتظار افكار عمومى 
از شــوراى نگهبان اين است همچون مرحله پيشين نسبت به وجود 
فساد در كارنامه افراد حساسيت بيشترى نشان داده و با قاطعيت تمام 

جلو ورود افراد فاسد به مجلس شوراى اسالمى را بگيرد.
و تحت تأثير البى گرى ها و سفارشات قرار نگيرند كه سابقه 40 ساله 
شــوراى نگهبان همين موضوع را اثبات مى كندكه شــورا مستقل و 

محكم و بدون مالحظه و بر اساس ُمر قانون عمل مى كند.
نكته دوم و اساسى خود مردم هستند كه بايد شناخت خود را نسبت 
به كانديداها افزايش داده و مالك ها و شــاخص هاى درســتى را در 

رأى دادن به آنها مدنظر بگيرند.
مردم بايد در حال حاضر ســالمت نفس ساده زيستى و سابقه روشن 
در مسئوليت هاى گذشته و نداشتن سابقه فساد اقتصادى را از جمله 
مالك هــا قرار دهند و در ايــن ايام كه كانديداها مشــغول فعاليت  
غيررسمى انتخاباتى هستند نسبت به آنها شناخت دقيق ترى به دست 

آورند.
ــا  چــه در دوره هــاى پيشــين و چــه در دوره فعلــى برخــى خبره
و  مى دهنــد  خبــر  انتخابــات  بــه  كثيــف  پول هــاى  ورود  از 
ــه كار  ــف را ب ــيوه هاى مختل ــه ش ــى ب ــوم پول پاش ــيوه هايى مذم ش
ــل  ــا از قبي ــا دادن هداي ــه ت ــار گرفت ــام و ناه ــد. از دادن ش گرفته ان
كارت هديه هــاى بانكــى و لبــاس و... و در مــواردى گســتاخى را 
ــد  ــد پخــش مى كنن ــول نق ــى پ ــه حت ــد ك ــش مى برن ــا پي ــا آنج ت
و برخــى كــه در مراكــز اقتصــادى از قبيــل بانك هــا نفــوذ دارنــد 

ــذا. ــس عليه ــد و ق ــراد مى گيرن ــراى اف ــى ب ــاى آنچنان وام ه
براى جلوگيرى از اين شــيوه هاى غيراســالمى مهم ترين مانع خود 
مردم هســتند كه بايد در طول فعاليت تبليغى كانديداها اين تخلفات 
را بــه دســتگاه هاى نظارتى از جمله هيأت نظارت شهرســتان ها و 
استان گزارش كنند و مهم تر اينكه در ايام انتخابات فريب وعده ها و 
پول پاشى آنها را نخورند و اگر كانديدايى با اين روش هاى نادرست 
سعى در جلب و جذب آراى آنهاست دست رد به سينه آنها بزنند تا 
راه براى ورود افراد شايســته سالم و صالح براى ورود به مجلس باز 
شــود و مجلسى در تراز گام دوم انقالب مدنظر رهبر معظم انقالب 

شكل گيرد. انشاءا... 

در انرژى اتمى هيچ محدوديتى نداريم
 رئيس جمهور اميد مردم به آينده را رمز موفقيت در امور دانســت و با بيان 
اينكه محور تالش پيوسته تقويت ثبات و امنيت و اميد به آينده بوده است، تأكيد 
كرد: اقتصاد با امنيت و سياســت خارجى ممزوج است و جداشدنى نيست و 

دولت در همه اين عرصه ها در مسير رفاه مردم و كشور  مى كوشد. 
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى با بيان اينكه امروز در 
انرژى اتمى هيچ محدوديتى نداريم و از نظر وضعيت هســته اى وضع مان بهتر 
از قبل برجام اســت، گفت: امروز غنى سازى بيشتر از آن موقع انجام مى شود و 
ما دست روى دست نگذاشتيم. شرأيط ساده نيست اما متوجه هستيم كه دنياى 

سياست، امنيت و اقتصاد باهم ارتباط تنگاتنگ دارند. 
وى ادامه داد: دشمنان شرأيطى ايجاد كردند كه بدون تاب آورى و مقاومت يك 

ملت يكپارچه عبور از آن امكان پذير نبود و نخواهد بود. 

سياست جمهورى اسالمى ايران پرهيز از 
ورود به جنگ است

 سياســت آمريكا سياســت زور اســت اگر آنها بدانند توان و قدرت ايران 
پشتوانه نظامى برترى دارد، قطعا عقب نشينى مى كنند، البته سياست جمهورى 

اسالى ايران پرهيز از ورود به جنگ است. 
به گزارش ايسنا، دستيار و مشاور عالى فرماندهى معظم كل قوا با اشاره به اقدام 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى در هدف قرار دادن پايگاه نظامى آمريكا در عراق 
گفت: يكى از ارتشــبدهاى بازنشسته آمريكا گفته بود ترامپ با ديدن جمعيت 

سوگوار و تشييع كننده سپهبد سليمانى دچار وحشت شد. 
صفــوى افزود: براى نخســتين بار پس از جنگ جهانــى دوم تنها قدرتى كه 
پايگاه هاى آمريكايى ها را با موشــك توانســت بزند فقط ايران بوده اســت. 

جمهورى اسالمى ايران يك قدرت منطقه اى است. 

اعتماد عمومى تنزل پيدا كرده است
 تضعيف جايگاه رهبرى مى تواند براى ايران خطرآفرين باشــد، معاون اول 
رئيس جمهور با بيان اين مطلب گفت: در شــرايط فعلى ســرمايه اجتماعى و 
اعتمــاد عمومى مردم تنزل پيدا كرده براى ترميم اعتماد لطمه ديده بايد خطاها 

جبران شود و مسئوليت پذير باشيم. 
به گزارش ايســنا، اسحاق جهانگيرى با تأكيد بر اينكه تضعيف جايگاه رهبرى 
مى تواند برأى ايران خطرآفرين باشد، گفت: در شرايط فعلى سرمايه اجتماعى 
و اعتماد عمومى مردم تنزل پيدا كرده، براى ترميم اعتماد لطمه ديده بايد خطاها 

جبران شود و مسئوليت پذير باشيم. 
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به حوادث دى  ماه امسال گفت:  دى  ماه امسال 
براى همه ما كه اينجا نشســته ايم و همه ايرانيان در گوشه و كنار دنيا، در غم و 

نگرانى و دلهره از شنيدن خبرهاى غيرمنتظره و هراس از آينده گذشته است. 

 هــر روزى كــه مى گذرد بــه انتخابات 
اســالمى  شــوراى  مجلس  دوره  يازدهمين 
نزديكتر مى شويم. قطعا و با توجه به شرايط 
اقتصادى و سياسى فعلى كشور نقش مجلس 
پيــش رو و البته نمايندگان پيش رو بســيار 
پررنــگ خواهد بود؛ نقشــى كــه هيچگاه 
كم رنگ نبوده اســت و همــواره و در طول 
تاريخ خود، مجلس منشأ اثرات بزرگى بوده 
و تصميمات برخواســته از متن آن كه عمدتا 
در قالب قانون رخ مى نمايد توانســته است 
اثرات چشــمگيرى را بر نظامــات مختلف 
سياســى، فرهنگى، اقتصادى، حقوقى و... در 

كشور بگذارد. 
پر واضح اســت كه در عصر حاضر قانون به 
عنوان مهمترين عنصر در ارتباطات اجتماعى 
انســانها و به تعبيرى نقشه ساختمان اجتماع، 
نقشــى بى بديل در اجتماعات انسانى كه در 

قالب يك كشور پديدار مى گردد، دارد. 
در كشــور ما اهميت موضوع تا حدى است 
كــه بنيانگــذار انقالب اســالمى در باره آن 

فرمودند:"مجلس در رأس امور است."
همين يك جمله كافى اســت تــا ما متوجه 
اهميت مجلس و البته مجلســيان باشــيم و 
تالش نماييم كســانى وارد آن شــوند كه از 
بيشــترين كيفيــت الزم جهــت ورود به آن 
برخوردار باشــند. به زعــم نگارنده، يكى از 
برآيندهــاى اين جمله آن اســت كه افرادى 
كه قرار اســت در جايــگاه نمايندگى مردم 
در مجلــس ايفاى نقش نماينــد نيز بايد در 
رأس ســايرين به لحاظ انــواع ويژگى هاى 
انســانى باشند. اخالق، تقوى، دانش، تجربه، 
هوش، سالمت اخالقى و رفتارى و مالى و... 
از جمله مواردى هســتند كه يك نماينده به 
عنوان يك نماينده بايد در خود داشته باشد. 
پرواضح اســت كســى كــه قرار اســت به 
نمايندگى از مردم يك يا چند شهرســتان در 
مقــام قانونگذار و ناظر قرار بگيرد و در كنار 
آن نيز وظايف ديگرى را عهده دار گردد طبعا 
با داشــتن يكى دو مــورد از ويژگى هايى كه 
مطرح شد ولو در باالترين سطوح نمى تواند 
از عهده اين مســئوليت خطيــر بربيايد. اما 
همانطور كه اشــاره شد حساســيت افراد به 
حساسيت وظايف آنها در اين جايگاه كه در 

ذيل به آنها اشاره مى شود، برمى گردد: 
بله، عرصه، عرصه دشــوارى اســت. حتى 
اگرصرفــا يكى از بندهايى كه اشــاره شــد 
تمام وظيفه ى يك نماينده باشــد، كافيســت 
تا انتخاب كننــدگان در انتخاب خود نهايت 
دقت و حوصلــه را خرج دهنــد و مانع از 
آن شــوند تا كســانى بر صندلى هاى ســبز 
تكيه زنند كه صالحيت هــاى كافى را براى 
تصدى چنين مسئوليت دشوارى ندارند. البته 
اســتانداردهايى به عنوان حداقل ويژگى هاى 
مشخص  قانونگذار  توســط  مجلس  نماينده 
شده اســت اما اين بدان معنى نيست كه هر 
كســى داراى چنين ويژگى هايى باشد حتما 
اســتانداردهاى كافى براى مسئوليت مد نظر 
را دارد بلكه بايد متوجه بود كه اين شــرايط 

الزم است نه كافى! 
■ اما تشريح بايسته هاى يك نماينده از منظر 

نگارنده: 
■ دانش : داشتن مدرك تحصيلى كارشناسى 
ارشــد معنايش اين نيســت كه داشتن چنين 
مدركــى، بــه معناى داشــتن دانــش كافى 
نمايندگى است. مسئوليتى در چنين سطحى 
و با چنــان پيچيدگى هايى در درون خود كه 
با پيچيدگى هاى محيطى ملى و بين المللى در 

هم تنيده تر مى شود چگونه مى تواند باصرف 
پاس كــردن چند واحد دانشــگاهى در نظام 
آموزشى كه ايرادات خاص خود را نيز دارد، 
به درستى پاســخ داده شود !؟به زعم نگارنده 
دانش الزم نمايندگى صرفا با داشتن مدارك 
تحصيلى ولو در باالترين سطوح خود محقق 
نميشود و قطعا الزمه ى آن مطالعه ى مستمرى 
است كه گمشده ى بسيارى از تصميم گيران، 

ناظران و ناطقان است. 
بسيار روشن است كه دوران كوتاه و حساس 
4 ســاله نمايندگى دوران يادگيرى نيســت، 

دوران بارگيرى است. 
دوره بــه بار نشســتن تجربيــات، دانش و 
راهكارهايى است كه يك نماينده در نتيجه ى 
ســال ها تالش و براى حل مســائل پيرامون 
خود كه درجامعه ى ما كم هم نيســتند و بايد 
در صــورت قانون پديدار گردند، به دســت 
آورده است؛ بماند كه به دست آوردن برخى 
از شايســتگى ها مســتلزم 2تا 3 دهه تالش 
شبانه روزى است و از عهده جوانانى كه عمر 
آنها در مجموع 2، 3 دهه بيشــتر نمى باشد، 
خارج است ! مگر داراى نبوغ بسيار خاصى 

باشد . 
■ رفتــار حرفه اى: خــروج از ريل وظايف 
اوليه و اساســى و پرداختن به امور فرعى و 
مــوردى و توجه صرف به منافع طرفداران و 
آشــنايان و افراد ذى نفوذ و امثال آن مانع از 
رفتــار حرفه اى نماينده خواهد بود. همچنين 
دخالت در انتصاب به ويژه زمانى كه همراه با 
اصرار و به تعبير ديگر فشــار همراه مى شود، 
مى تواند مانع انتخاب افراد شايســته و مورد 

نظر مديران يك سازمان و مجموعه باشد. 
به زعــم نگارنده، نماينده ى حرفه اى كســى 
اســت كه فارغ از گرايشات سياسى و قومى 
و هــر چيزى از اين قبيل، بــه دنبال تقويت 
نظامات مختلــف كشــور و بابهره مندى از 

روش هــاى كامال علمى و منطقى و جمع گرا 
به وسيله تصويب قانون و اجراى صحيح آن 

است. 
■ ســالمت: پر واضح اســت هر انســانى 
لحظه به لحظه در حال آزمايش شدن است و 
بالطبع نمايندگان مجلس نيز به همين ترتيب 
و البته آزمايش هــاى بزرگتر. نماينده مجلس 
نبايد وامدار كســى باشد. بسيار واضح است 
كه يك انســان به هر اندازه كه بدهكار كسى 
باشــد، بايد حداقل به همان اندازه به طرف 
مقابل برگرداند و بنابراين كسى كه قرار است 
در جايگاه نماينده مجلــس قرار بگيرد بايد 
در باالترين سطوح سالمت قرار داشته باشد 
ونبايــد به هيچ قيمتى حتــى به قيمت ورود 
به مجلس خود را بدهكار كســى يا كسانى 
نمايد. همچنين است پس از ورود به مجلس. 
نماينده مجلس بايد داراى درجات بااليى از 
تقوى و به تعبير خودكنترلى باشد و در زمان 
نمايندگــى صرفا به انجام درســت وظايف 
خود بينديشــد و با داشتن يك مبناى تفكر و 
شخصيت اســالمى به معناى عملى آن صرفا 
رضاى خداى متعال مدنظرش باشــد و براى 
انجام وظيفه ى سنگين خود از انجام هر گونه 
رفتار مادى گرايانه بپرهيزد و موجب ســلب 

اعتماد مردم از مجلس و مجلسيان نگردد. 
■ جمــع گرايى: همانطور كــه در اصل 84

قانون اساســى آمده اســت هــر نماينده در 
برابر تمام امور كشــور مسئول است و حق 
اظهارنظــر در ارتباط با تمــام امور داخلى و 
خارجى كشــور را دارد. بله اينكه نماينده اى 
با آراى مردم يك يا دو شهرســتان به مجلس 
فرستاده مى شود معنايش آن نيست كه صرفا 
در برابر آن مردم مســئول اســت زيرا اساسا 

مسائل يك كشور بى ارتباط با هم نيستند.
 به عنــوان مثال ورود خســارات طبيعى به 
مردم شمال كشور بايد با بودجه ى كل كشور 
برطرف گردد، همچنين منافع تقويت صنعت 
در جنوب كشور متوجه همه ى مردم خواهد 
بود و «قص على هذا». بنايراين نماينده نبايد 
به صرف اينكه توسط مردم يك منطقه خاص 
به مجلس فرستاده مى شود صرفا خود را در 
برابر آنها مســئول بداند و نسبت به سايرين 

بى توجه باشد. 
■ ارائه ى راهكار: قانونگذار بايد بتواند براى 
حل مشكالت كشــور، راهكار هاى حرفه اى 
مطــرح نمايد؛ راهكارهايى كــه مورد تدييد 
اهل فن باشد. راهكارهايى كه كامال مبتنى بر 
مصالح و منافع عمومى كشــور و فارغ از هر 

نوع فردگرايى نگاشته و مصوب گردد. 

■ تجربه: شايســتگى مهم ديگرى كه مستلزم 
گذر زمان وگذر از مكان خاص خود اســت 
تجربه است. قطعا داشــتن سابقه فعاليت در 
نظامات ادارى و سياســى كشور، يكى ديگر 
از ملزومات نماينده ى شايســته اســت. اوال 
از ايــن جهت كه امروز يكى از مشــكالت 
وحتى ريشه ى بســيارى از مشكالت كشور 
نظامات ادارى كشور است كه نيازمند تحول 
فراگيــر ، حرفــه اى و جدى اســت كه البته 
كمتر مورد توجه مجلسيان در ادوار مختلف 
بوده است و بنابراين الزمه ى ارائه ى راهكار 
براى حل صحيح مســائل آن، داشتن سابقه 
خدمت مناســب در اين سيستم مى باشد كه 
پر واضح اســت تنوع در خدمت در سطوح 
و قسمت هاى مختلف آن به مراتب مى تواند 
مؤثرتر واقع گــردد. ثانيــا از حيث نظارت 
برعملكرد صحيح آنها. دوره ى كوتاه 4ساله 
نمايندگى، دوره ى دوره گردى در ســازمان ها 
و وزارتخانه و آشنايى با وظايف آنها نيست 
بلكه دوره نظارت بــر نحوه ى عملكرد آنها 
و درصورت لزوم اســتيضاح وزير و رئيس 

مربوطه است. 
■ اشتغال نداشــتن به كارهاى حاشيه اى:
در كنار مواردى كه به  آنها اشــاره شد، بايد 
يادآور شــد كه اشــتغال به امورى به غير از 
نمايندگى، آســيب جدى ديگرى اســت كه 
متوجه مســئوليت نمايندگى اســت، به زعم 
نگارنده حتى اگر آن كار يك كار علمى ولو 
در قامت تدريس در دانشــگاه باشد مى تواند 
مانع از عملكرد مناســب نماينده شود؛ حال 
تا چه رســد به فعاليت هاى اقتصادى و امثال 
آن . در يــك جمله نماينده بايد فقط نماينده 
باشد تا بتواند هم قانون را بگذارد و هم ناظر 

اليق آن گردد. 
 و اما حرف آخر: 

انتخاب با من و شماســت. پــس بياييد در 
انتخاب خود كه همان انتخاب سرنوشــتمان 
اســت دقــت نماييم و مانع از آن شــويم تا 
افرادى بدون داشتن شايستگى هاى الزم براى 
مدت 4 ســال و يا احتماال بيشتر در منصب 
قانونگــذار ظاهر شــوند. تعصبــات قومى، 
سياســى، محلى و... را كنار بگذاريم و سعى 
نماييم بــراى دورى از انحراف در انتخاب، 
با توجه به گذشته ى افراد و همچنين رجوع 
به اهل فن، مانــع از ورود افراد با رفتارهاى 
عوام پسند كه براى رسيدن و ماندن در قدرت 
دســت به هر كارى مى زنند، بــه خانه ملت 

شويم.  
* مهدى خان بابايى نوا

در انتخابات آتى مالك رأى تكرارى
 پاسخ سامانه است و نه مهر شناسنامه

 مالك رأى تكرارى پاسخ ســامانه است و نه مهر شناسنامه؛ البته 
همچنان مهر بر شناسنامه ها خواهد خورد. 

به گزارش وزارت كشــور، رئيس مركز دولــت الكترونيك، فناورى 
اطالعات و آمار وزارت كشور گفت: در همايش آموزشى هيأت هاى 
بازرسى انتخابات كشور، به تشريح فرأيندهاى الكترونيك در برگزارى 

انتخابات پرداخت. 
امير شــجاعان در همين راستا با اشــاره به اينكه فرأيندهاى برگزارى 
انتخابــات الكترونيــك در 4 مرحله دســته بندى مى شــوند، افزود: 
بخش نخســت، فرأيندهاى پيش از روز اخذ رأى شــامل 14 فرأيند 
مى باشــد، بخش دوم فرأيندهاى روز اخــذ رأى با 4 فرأيند و بخش 
ســوم فرأيندهاى پس از روز اخذ رأى با 3 فرأيند است و در نهايت 

فرأيندهاى پشتيبان انتخابات با 4 فرأيند در بخش چهارم قرار دارد. 
رئيــس مركز دولت الكترونيك، فناورى اطالعات و آمار با اشــاره به 
اينكه فرأيندهاى روز اخذ رأى از مهمترين مواردى است كه بازرسان 
بايد بر نحوه اجرأى دقيق آن دقت الزم داشــته باشند، اظهار كرد: اين 
موارد عبارتند از احراز هويت الكترونيكى و كنترل رأى تكرارى، اخذ 
رأى و شمارش آرا، ثبت صورتجلسه شعبه رأى و شمارش و تجميع 

آرا است. 
شــجاعان با تأكيد بر اينكه قانونى شدن احراز هويت مبتنى بر سامانه 
جامع انتخابات اســت، خاطرنشــان كرد: مالك رأى تكرارى پاسخ 
سامانه اســت و نه مهر شناســنامه؛ البته همچنان مهر بر شناسنامه ها 
خواهد خورد. بنابرأين بايســتى كد استعالم شماره ملى از سامانه در 

تعرفه انتخابات درج شود. 

نامه وزير كشور 
به سخنگوى 
شورأى نگهبان

 انتظار مى رود شورأى محترم نگهبان 
و شــخص جنابعالى به عنوان فرد مؤثر 
صحبت هاى  انتخابــات،  درباره  فعال  و 
قانونــى  و  مشــفقانه  و  دلســوزانه 
رئيس جمهور را با نظر حســن و وســع 
در چارچوب قانون و تحقق اركان 4گانه 
(مشاركت، سالمت، امنيت و رقابت) در 

انتخابات پيش رو تلقى كنيد.
به گزارش وزارت كشــور، وزير كشور 
در نامه اى به قائم مقام شــورأى نگهبان، 

ضمــن تبيين ســخنان رئيس جمهور در 
جلســه دولت در عرصــه انتخابات، بر 
ضــرورت وحدت و انســجام و تحقق 

مشاركت بيشتر تأكيد كرد. 
در متن نامــه رحمانى فضلى خطاب به 
و  ســخنگو  حقوقدان،  عضو  كدخدايى 
قائم مقام دبير شورأى نگهبان آمده است:
توييــت جنابعالى دربــاره صحبت هاى 
هيأت  جلســه  در  محترم  رئيس جمهور 
دولــت را مشــاهده كــردم، ادبيات و 
واژه هاى به كار رفته در اين متن در شأن 
رئيس جمهــور قانونــى و منتخب مردم 
و جنابعالــى به عنوان يــك حقوقدان با 
تجربه نمى باشــد؛ بنابراين بر خود الزم 

مى دانم نكات زير را متذكر شوم. 
بــا توجه به حضورم در جلســه دولت؛ 

فضــاى حاكم بر صحبت هاى رياســت 
محترم جمهور انقالبى، دلســوزانه و از 
ســر خيرخواهى براى تقويت وحدت، 
انسجام، همگرايى و همدلى ايجاد شده 
پس از شــهادت سپهبد سليمانى بود. در 
اين راستا با شمردن عواملى كه مى تواند 
خدشــه به اين وحــدت وارد نمايد، از 
موضوع انتخابات به عنوان يك امر مهم و 
سرنوشت ساز نام بردند؛ در بيان موضوع 
مى كنم"  چون"خواهش  واژه هايى  از  نيز 
"دقت شود" و... استفاده نمودند، بنابراين 
در بيان نه قصد جنجال و حاشيه ســازى 

داشتند و نه اقدام ضد ملى!
ســال 1398 پر از فرصت ها و چالش ها 
است، از سيل فروردين ماه در بيش از 25 
استان كه هنوز آثار آن تاكنون در برخى 

از نقاط باقى است تا سيل دى ماه كه در 
سيستان وبلوچستان  جمله  از  استان  چند 
تشــديد  نمــوده،  درگيــر  را  مــردم 
خصومت هاى دولــت آمريكا و افزايش 
دامنه تحريم هــاى غيرقانونى و اقدامات 
اخير تروئيكاى اروپــا، حوادث آبان ماه 
و در نهايــت اقدام نظامــى آمريكا عليه 
فرمانده بزرگ اسالم و شهادت ايشان و 
همراهان و شهادت جمعى از هموطنان 
در 2 حادثه در كرمان و ســانحه هوايى 
و... همگى گوياى شــرايط خطير كشور 

مى باشد. 
رمز موفقيت هاى ملت ما در آزمون هاى 
پس از پيروزى انقالب اسالمى وحدت، 
انســجام و همبستگى ملى كه همواره از 
زبان امام راحل(ره) و مقام معظم رهبرى 

(دامةبركاته) بدان تأكيد شده، بوده است؛ 
بنابراين امروز هيچ مســأله اى نبايســتى 
وحدت و انسجام كشــور را خدشه دار 

نمايد. 
اســفندماه  در  انتخابــات  برگــزارى 
ســالجارى فرصت بزرگى است، آنچه 
اهميت دارد تحقق مشــاركت بيشــتر 
اســت، كه در بيانات مقــام ما عظماى 
واليــت مكــرر بــدان تأكيد شــده و 
بايســتى  همگى  ناظــران  و  مجريــان 
زمينه هــاى تحقــق آن را فراهم كنند، 
مشــاركت  تحقق  عوامل  از  يكى  قطعًا 
باال حضور همه ســاليق سياسى درون 

مى باشد.  اسالمى  انقالب  خانواده 
انتظار مى رود شــورأى محتــرم نگهبان 
و شــخص جنابعالى به عنوان فرد مؤثر 

صحبت هاى  انتخابــات،  درباره  فعال  و 
قانونــى  و  مشــفقانه  و  دلســوزانه 
رئيس جمهور را با نظر حســن و وســع 
در چارچوب قانون و تحقق اركان 4گانه 
رقابت)  و  امنيت  ســالمت،  (مشاركت، 
در انتخابــات پيش رو، تلقــى نموده و 
در فرصــت باقى مانده قانونى بررســى 
شــكايات، امكان حضــور و رقابت و 

مشاركت بيشتر را فراهم آوريد. 
قطعــًا با همدلى، همــكارى و همراهى 
بخش اجرا و نظارت انتخابات و اعتماد 
كامــل به مردم در تشــخيص درســت 
سرنوشــت خــود مى توانيــم در خلق 
حماسه جديد و تقويت وحدت، انسجام 
و نااميدكردن دشــمنان انقالب اسالمى 

گام بلندى برداريم. به عون ا... 

نمايندگِى مجلس ، نمايندگاِن مجلس 
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عمليات بازار باز از امروز آغاز مى شود
 بــا اقدامات مثبت دولت و بانك مركزى شــاهد ثبات در بازار ارز 

هستيم، عمليات بازار باز امروز آغاز مى شود.
رئيس كل بانك مركزى گفت: در آســتانه شصتمين سال تأسيس بانك 
مركزى، عمليات بازار باز از امروز آغاز مى شــود و امروز اين عمليات 
را رونمايى مى كنيم. البته بايد گفت كه اين كار به ما كمك خواهد كرد 
تا سياستگذار و نظام سياستگذارى پولى كشور را دچار تغيير و تحول 
عمــده نماييم و نگرانى هايى كه تا به حال در مورد اضافه برداشــت و 
برداشت هاى بين بانكى و بازار بين بانكى وجود داشت از ميان برداريم. 
به گزارش ايسنا، عبدالناصر همتى افزود: با اجراى عمليات بازار باز به 
سمتى پيش خواهيم رفت كه آنچه در بانك هاى مركزى مدرن دنيا براى 
اعمال سياست هاى پولى عمل مى شود، اجرايى شود كه نتايج مثبت آن 

به تدريج نمايان خواهد شد. 
وى ادامه داد: مهم ترين هدف دشــمنان حمله به بازار ارز كشور بود و 
با توجه به نقدينگى و انتظارات تورمى و شوك ناشى از كاهش درآمد 
نفتى، احتمال ركــود تورمى مى رفت. اعمــال محدوديت در واردات 
كاالهاى واســط، مواد اوليه و كاالهاى ســرمايه اى نيز اثر ركودى تورم 
را به همراه داشــت اما در مدتى كوتاه و با وجود شرايط سخت تحريم 

توانستيم از زير فشار خارج شويم. 
همتى تصريح كرد: تورم تحمل شده توسط دهك پايين جامعه شديدتر از 
تورم تحمل شده توسط دهك باالى جامعه است. آنچه از تابستان 1397

شروع شده بود حتى امكان بروز قحطى در تأمين كاالهاى اساسى را نيز 
فراهم مى كرد. همچنين كاهش درآمدهاى نفتى دولت و پيامد آن براى 

ترازنامه بانك مركزى را هم بايد در نظر داشت. 
به گفته رئيس كل بانك مركزى، تداوم اين شرايط سبب كاهش شديد 
رفــاه مردم و به ويــژه دهك هاى پايين از يك طرف و كاهش شــديد 
اعتمادبه نفس كشــور در تحمل فشــارهاى آمريــكا و كاهش قدرت 
چانه زنى آن شــود و همه اينها بدان معنى بود كه منافع ملى به شدت در 

معرض خطر قرار مى گرفت. 

كميته مزد دستمزد كارگران را 
چگونه تعيين مى كند؟

 تعداد نفــرات خانوار هاى كارگرى جهت محاســبات مزدى طبق 
آخرين بررسى هاى سازمان ملى آمار 3/3 نفر است و اعضا شوراى عالى 

كار بايد درآمد ماهانه كارگران را نسبت به مخارج آنها بررسى كنند. 
عضو كميته مزد شوراى عالى كار درباره جلسات كميته مزد گفت: در 
اين جلسات در تالشيم اقالمى كه در سبد معيشت خانوار هاى كارگرى 

تأثير ندارد را در محاسبه در نظر نگيريم. 
محمدرضا تاجيك، در گفت وگو با تســنيم، درباره وظايف كميته مزد 
در تعيين نرخ دستمزد كارگران اظهار كرد: نخستين و مهم ترين وظيفه 
كميته مزد، مشخص كردن سبد معيشت خانوار هاى كارگرى طبق تبصره 

2 ماده 41 است. 
وى افزود: اعضايى كه در جلسات كميته دستمزد حضور دارند در ابتدا 
در تالشــند تا درآمد ها و هزينه هاى خانوار كارگرى را در ســالجارى 
بررسى كنند و در ادامه نسبت به تعيين نرخ دستمزد كارگران براى سال 

آينده اقدام كنند. 
تاجيك ادامه داد: در بررســى هزينه هاى يك خانوار كارگرى، حداقل 
هزينه ها را در نظــر گرفته ايم، يعنى فقط هزينه هايى كه مورد نياز افراد 

است تا بتواند زنده بمانند، نه زندگى كنند. 
وى گفت: گروه كارفرمايان، آمار هاى خوبى درباره ســهم دستمزد در 
توليــد ارائه نمودند اما مورد انتقاد اعضاى كميته دســتمزد قرار گرفت 
به اين دليل كه وزن كارخانجات و توليدى ها براى احتســاب ميانگين 

رعايت نشده بود. 
وى اظهار كرد: بر اساس معيار هايى كه در سال گذشته در دست داشتيم، 
هزينه هر خانوار كارگرى در يك ماه، 3ميليون و 759 هزار و 200 تومان 
تعيين شد، امسال نيز تاكنون معيار ها را بررسى كرده و در جلسات آينده، 

اعداد نهايى را اعالم خواهيم كرد. 
عضو كميته مزد شــوراى عالى كار ادامــه داد: پس از تعيين هزينه هاى 
سبد كارگرى آن را با هزينه هاى سال گذشته مقايسه مى كنيم، كه با اين 
مقايسه نرخ تورمى كه در يك ســال در هزينه هاى خانوار كارگرى به 

وجود آمده، به دست آيد. 

ميوه شب عيد امسال در همدان
 ارزانتر از سال 97 

 قيمت ميوه شب عيد امسال ارزان تر از سال گذشته خواهد بود.
رئيــس اتحاديه ميوه و تره بار همدان بــا تأكيد بر فراوانى ميوه، گفت: 
مباشــران در حال خريد و انباركردن سيب و پرتقال موردنياز مردم در 

شب عيد هستند.
رضا البرزى در گفت وگو با تسنيم با تأكيد بر اينكه خوشبختانه امسال 
در زمينه ســيب و پرتقال هيچ گونه كمبودى وجود نداشت و به فراوانى 
در بازار موجود است، ابراز كرد: مباشران در حال خريد و ذخيره سازى 

ميوه هاى پاييزى براى توزيع در روزهاى پايانى سال هستند.
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان با بيان اينكه ميوه هاى امسال نسبت 
به پارسال از كيفيت باالترى برخوردار است، تصريح كرد: قيمت ها نيز 

نسبت به سال گذشته ارزان تر خواهد بود.
البــرزى با بيان اينكــه ميوه هايى كه به صورت دولتــى و در غرفه هاى 
مشــخص عرضه مى شود بسيار با كيفيت و 10 تا 15 درصد ارزان تر از 
قيمت سطح بازار است، عنوان كرد: هدف تنظيم بازار تعديل قيمت و 

جلوگيرى از گران فروشى است.
وى با اشاره به اينكه در سال گذشته 35 غرفه در نقاط مختلف شهر به 
توزيع ميوه دولتى اقدام كردند، تصريح كرد: امســال نيز به همين روال 
خواهــد بود. رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان با تأكيد بر اينكه ميوه 
دولتى فقط در غرفه هاى شناسنامه دار توزيع مى شود، ابراز كرد: اين ميوه 

به هيچ عنوان توسط وانت بارها عرضه نمى شود.

با سريع ترين مودم WiFi جهان
 آشنا شويد

AD٧٢٠٠ كه مودم  Netgear Nighthawk Xمــودم ١٠ 
هوشمند و قدرتمند مى باشد با كد اختصاصى R٩٠٠٠ شناخته شده 
اســت كه اين مودم براى خانه و شركت هاى بزرگ طراحى و ساخته 
شده است. اين مودم داراى ويژگى هاى مثبت و چشمگير بسيار زيادى 
مى باشــد كه از مهمترين آنها مى توان به چند كاربره بودن و خروجى 

MU-MIMO آن اشاره كرد.
با اين وجود گفته مى شــود عملكــرد MU-MIMO در اين مودم 
كمى متوســط است و اما در حقيقت با استفاده از اين خروجى، مودم 
به ميزان 5 گيگاهرتز ســريعتر مى شود كه با اين وجود مى توانيد به 
LAN يك گيگابايت در هر ثانيه دســت يابيد! همچنين پورت هاى

و USB زيادى در پشــت اين مودم WiFi جاى داده شده است كه 
براى خريد آن بايد 499,99 دالر كه حدودا 6 ميليون تومان مى شــود 

را بپردازيد!
R9000 طراحى و ويژگى مودم

اين مودم منحصربه فرد داراى 4 آنتن قابل تنظيم با چراغ LED آبى در 
باالى آنها مى باشــد كه با روشن كردن مودم، همزمان روشن مى شوند. 
همچنين اين مودم داراى دكمه WPS نيز مى باشد كه شما مى توانيد 
با فشــردن اين دكمه، بدون واردكردن پسورد به آن متصل شويد. در 
 ،Gigabit LAN 3,0، 6 پورت USB پشــت اين مودم 2 پورت
پورت SPF+ LAN، پاور، ريســت و دكمه خاموش/روشن كردن 

LED مى باشد.
Ethernet Port Aggregation از Rهمچنين مــودم ٩٠٠٠
پشتيبانى مى كند كه با استفاده از اين قابليت شما مى توانيد 2 پورت را 
با يكديگر تركيب كنيد تا سرعت دانلود شما بيشتر و بيشتر شود! الزم 
است بدانيد كه شما مى توانيد اين مودم را با استفاده از برنامه موبايلى 

Genie مديريت كنيد. mobile app

11/9 ميليون خانوار ايرانى فاقد خودرو 
هستند

 در حال حاضــر، 11 ميليون 
و 900 هــزار خانوار ايرانى فاقد 
اعظمى  بخش  و  هستند  خودرو 
از جمعيت كشورمان مالك هيچ 

خانه و زمينى نيستند. 
رفــاه  و  تعــاون،  كار  وزيــر 
اجتماعى در جمع بازنشســتگان 
در  گفــت:  آموزش وپــرورش 
معيشتى  حمايت  بسته  پرداخت 

براى هر خانوار ايرانى به دفعات زياد آزمون وسع انجام مى شود تا از بين 
جمعيت كل، 60 ميليون نفرى كه شرايط ضعيف ترى نسبت به ديگران 

دارند مشخص شوند. 
به گزارش فارس، محمد شريعتمدارى اظهار كرد: آزمون وسع در ميان 
چندين روش مطرح، عادالنه ترين روش بوده و براساس آن خانوارهاى 
ضعيف تر و در دهك هاى پايين تر درآمدى براى بسته حمايت معيشتى 

مشخص شدند. 
وى ادامه داد: با احتســاب درصد خطا در آزمون انجام شده، قطعا 60 
ميليون نفرى كه در اين طرح قرار گرفته و مشــمول شــده اند، نسبت 
به ســاير افراد جامعه كم برخوردارتر بوده اند. اين به معنى اين نيست 
كه ســاير افراد ثروتمند و برخوردارند، بلكه نشان دهنده اين است كه 
بخش زيادى از جمعيت كشــور در سطوح متوسط به پايين درآمدى 
قرار دارند. وى با تأثير بر اينكه روش كنونى نســبت به ساير روش ها 
به عدالت نزديك تر اســت، گفت: اين آزمون به صورت مداوم و هر 2 
ماه يكبار انجام مى شود و در فرآيند اجرا به طور قطع درصد خطاى آن 
كاهش مى يابد. برهمين اساس هم اگر در ماه هاى آتى افرادى شامل طرح 

شوند، مجددا براى آن ها بسته حمايتى فعال خواهد شد. 
شريعتمدارى تصريح كرد: درحال حاضر، 11 ميليون و 900 هزار خانوار 
ايرانى فاقد خودرو هستند و بخش اعظمى از جمعيت كشورمان مالك 
هيچ خانه و زمينى نيستند؛ بنابراين اگر خانوارى به هر شكل داراى خانه 
و ماشين شخصى است و درآمد او از موارد اعالم شده باالتر است، پس 
نســبت به بخش اعظم جامعه، برخوردار است، هرچند وضعيت بسيار 

خوبى هم نداشته باشند. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با بيان اينكه بازنشستگى يكى از مسائل 
مهم و اساسى كشور است، گفت: تبيين مسائل و مشكالت پيشكسوتان 
جامعه يكى از اصول اساســى دولت اســت و قطعا اگر در اين زمينه 
بى توجهى صورت گيرد قابل قبول نيســت و بــه نااميدى در ميان اين 

قشر دامن مى زند. 
وى در ادامه تأكيد كرد: شــاغالن امروز، آينده خود را در بازنشستگان 
جامعه مى بينند و خود اين مسأله جدى كشور است. برون داد مطالعات 
و بررسى هاى علمى و پژوهشى نيز نشان مى دهد كه مشكالت استخراج 
شده با فاصله خيلى كم، مطابق با دغدغه هاى امروزى بازنشستگان است. 

جريمه يك هزار و 738 واحد توليدى همدان 
بخشيده  شد

 يــك هــزار و 738 واحــد توليــدى و صنعتــى همــدان مشــمول 
ــان بخشــيده  شــد.  ــاى آن طــرح بخشــودگى شــدند و جريمه ه

ــهريور  ــت: در ش ــدان گف ــى هم ــازمان تأمين اجتماع ــركل س  مدي
بــه  دولــت  ســوى  از  جرايــم  بخشــودگى  طــرح  ســالجارى 
تأمين اجتماعــى ابــالغ شــد و 2 هــزار و 645 واحــد توليــدى، 
صنعتــى و خدماتــى اســتان متقاضــى اســتفاده از ايــن فرصت شــدند. 

اســمعيل نبــوى در گفت وگــو بــا ايرنــا اظهــار كــرد: پــس از 
داراى  واحــد   738 و  هــزار  يــك  صورت گرفتــه  بررســى هاى 
ــر را  ــورد نظ ــرايط م ــد ش ــد و 907 واح ــودگى بودن ــرايط بخش ش

ــتند.  نداش
ــات  ــه تبليغ ــا اشــاره ب ــركل ســازمان تأمين اجتماعــى همــدان ب مدي
ــتقبال  ــا اس ــت: كارفرماه ــرح گف ــن ط ــوب اي ــانى خ و اطالع رس

ــتند.  ــم داش ــودگى  جراي ــرح بخش ــترده اى از ط گس
همــكارى  بــا  جرايــم  بخشــودگى  كــرد:  خاطرنشــان  نبــوى 
ــرا  ــدان اج ــارت هم ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــتاندارى و س اس

ــا مشــكالت اقتصــادى  ــه ب ــود ك ــى ب ــه صنايع ــى ب و كمــك بزرگ
ــتند.  ــه هس مواج

وى بــا بيــان اينكــه دود تأخيــر و تعلــل كارفرمــا در پرداخــت حــق 
بيمــه بــه چشــم بيمه شــدگان مــى رود، بــه صاحبــان صنايــع توصيــه 
ــه تكاليــف  ــرده و ب ــع تســليم ك ــه موق ــرد: ليســت هاى بيمــه را ب ك
قانونــى خــود عمــل كننــد تــا مشــمول ديركــرد و جريمــه نشــوند. 
مديــركل ســازمان تأمين اجتماعــى افــزود: قوانيــن و بخشــنامه ها بــه 
طــور مرتــب و مســتمر و حتــى بــا اعــزام مــدرس بــه كارخانه هــا و 

ــدى اطالع رســانى مى شــود.  ــاى تولي كارگاه ه

 پــس از افزايش وام بدون ســپرده خريد 
مســكن تا ســقف 240 ميليون تومان، اكنون 
زمزمــه افزايــش وام 160 ميليونى صندوق 
پس انداز مســكن يكم نيز مطرح اســت. اين 
وام كه ســود بازپرداختش تا نصف وام اوراق 
اســت و افزايش آن مى تواند اوضاع متقاضيان 
خود را بهبود بخشــد، ولى بــا اما و اگرهايى 
در نحوه  تأمين منابع صندوق مواجه است كه 
اگر تضمين نشود احتمال تحقق افزايش آن در 

آينده نزديك كم خواهد بود.
سال ها وام خريد مسكن به گونه اى در انحصار 
وامى بود كــه بدون ســپرده گذارى در بانك 
مســكن و البته با خريد اوراق از بازار بورس 
تأمين مى شــد، اما به تدريج بحث وام صندوق 
پس انــداز يكم مطرح و پيشــنهادى به بانك 
مركزى ارائه شد كه وزارت راه و شهرسازى و 
بانك مسكن پيگير آن بودند ولى بارها با مانع 
مواجه شــد تا اينكه در خردادماه سال 1394

با تصويب شــوراى پول و اعتبــار، صندوق 
پس انداز مسكن يكم راه اندازى شد.

به گــزارش ايســنا، محور پرداخــت وام در 
صنــدوق پس انداز يكم ايــن بود كه متقاضى 
بتوانــد با كمترين ســپرده گذارى در صندوق 
در2 دوره 6 ماهه، دوبرابر مبلغ اوليه تسهيالت 
دريافت كند، ســود بازپرداخت 14 درصد و 

مدت برگشت 12 سال تعيين شد.
در ابتدا مبلغ وام صندوق پس انداز مسكن يكم 
بين 40 تا 80 ميليون پيش بينى شد؛ به طورى كه 
متقاضيان تهرانى 80 ميليون تومان، شــهرهاى 
باالى 200 هزار نفر 60 ميليون و ســاير نقاط 
تا 40 ميليون امكان دريافت اين وام را داشتند.

در آن زمان وام خريــد با اوراق 35 ميليون 
تومان با ســود حــدود 20 درصــد بود كه 
متقاضــى بــدون ســپرده گذارى و با خريد 
اوراق مى توانســت دريافــت كند و در اين 
حالت آمدن وام صندوق پس انداز مســكن 
يكم كــه نياز به خريد اوراق نداشــت و از 
سويى حداقل 6 درصد سود آن پايين تر بود 
مى توانســت گزينه اى نسبتا مناسب را براى 

متقاضان ايجاد كند.
اما شــرايط تعيين شده براى صندوق پس انداز 
يكم آســان نبود؛ به طورى كــه فقط زوجين 
امكان دريافت اين وام را داشــتند و از سوى 
ديگر كسانى مى توانســتند از آن استفاده كنند 
كه از هيچ نوع وام مســكن و يا كمك خريد 

مسكن و امكانات دولتى دراين رابطه استفاده 
نكرده باشد.

با وجــود اين كه پيش بينى مى شــد صندوق 
پس انداز مسكن براى متقاضيان جذاب باشد، 
اما طولى نكشــيد كه با استقبال پيش بينى شده 
مواجه نشــد و بانك مسكن شرايط را تعديل 
كرد به صورتى كه بــه زودى انحصار زوجين 
براى وام مســكن پس انداز را برداشــت و از 
ســوى ديگر سن مسكن قابل خريد را از 3 به 

15 سال افزايش داد.
به تدريــج ســود وام هاى صنــدوق پس انداز 
مســكن يكم نيز كاهش پيدا كــرد به نحوى 
كه ســود 14 درصدى بازپرداخت در ابتداى 
راه اندازى صنــدوق اكنون تا 8 درصد كاهش 
يافتــه و از ســوى ديگر مبلغ ايــن وام نيز از 
حداكثــر 80 ميليون تومان در ســال 1394 به 

160 ميليون تومان رسيده است.
اما پس از افزايش اخير وام خريد مســكن با 
اوراق كــه همراه با جعاله تا 240 ميليون براى 
زوجيــن و 140 ميليون براى مجردها افزايش 
يافتــه، اكنون محمودزاده - معــاون وزير راه 
و شهرســازى - از احتمــال افزايش مبلغ وام 
مســكن يكم خبر داده و گفته كه پيشــنهاد از 
سوى وزارت راه و شهرسازى به بانك مركزى 

ارائه شده است.
هر چند با توجه به هزينه فعلى خريد مسكن، 
وام هاى موجود پوشــش بااليى در اين هزينه 

ندارد ولى به هر صورت افزايش ســقف وام 
160 ميليونــى تا حد بيشــترى مى تواند منابع 
الزم براى خريد خانه را نسبت به پيش پوشش 
دهد، اما در اين بين يكى از مسائل مورد توجه 
تجهيز منابع در صندوق پس انداز مسكن يكم 

است.
ايــن در حالى اســت كه در ســال هاى اخير 
همواره ناتــرازى منابع، از حواشــى پيرامون 
صنــدوق پس انداز يكم بوده اســت. در ابتدا 
پيش بينى شــده بود كه حــدود 80 هزار نفر 
در ســال براى صندوق ثبــت نام كنند كه اين 
تعداد تا 200 هزار نفر ساالنه نيز افزايش داشته  
اســت كه خود موجب انباشت حجم تقاضا 
مى شود. از سوى ديگر در برخى مقاطع بحث 
انصراف ها يا خروج منابع وجود دارد كه خود 
موجب كاهش منابع صندوق بوده كه در كنار 
افزايش ســهم پرداخت وام در زمان پيش بينى 
شــده مى تواند در منابع و مصارف اختالف 

ايجاد كند.
طبق آمارى كه براى پايان تيرماه ســال گذشته 
از سوى بانك مســكن اعالم شده بود، مانده 
ســپرده صندوق پس انداز مسكن اين بانك به 
9 هزار و 200 ميليارد تومان مى رسيده كه 82

درصد آن متعلق به صندوق پس انداز مســكن 
يكم بوده است در عين حال كه 350 هزار نفر 

براى دريافت وام سپرداه گذارى كرده اند.
همان طــور كه معاون وزير راه و شهرســازى 

در اظهاراتش اعــالم كرده از ملزومات تحقق 
پيشنهاد افزايش مبلغ وام مسكن يكم بازگشت 
اقســاط تسهيالت مســكن مهر است كه اين 
اعالم نشــان از اهميت تأمين منابع و مشروط 

بودن افزايش وام به اين موضوع است.
اما در كنار ســپرده گذارى كــه متقاضيان در 
صندوق بــراى دريافت وام انجــام مى دهند 
يكى ديگــر از كانال هاى تأمين منابع صندوق 
پس انداز مسكن يكم منابع برگشتى از اقساط 
مســكن مهر بوده است؛ به طورى كه از منابعى 
كه بانك مركزى در اختيار بانك مسكن براى 
مسكن مهر قرار داده است، اقساط بايد به خود 
بانك مركزى برمى گشته اما در سال هاى اخير 
تصميم بر اين شــد تا از اقســاط بار ديگر در 
مسكن مهر جريان پيدا كند و در ادامه، برگشت 
بخشى از اقساط به صندوق پس انداز يكم براى 
تجهيز آن و تراز منابع و مصارف مورداستفاده 

قرار بگيرد.
در هر صــورت اين كه قرار باشــد وام 160
ميليونى صندوق پس انداز مسكن يكم افزايش 
يابد، خود موضوعى است كه به نظر نمى رسد 
در آينده بسيار نزديك اتفاق افتد، مگر اين كه 
تجهيز منابع آن صورت گرفته و بانك مركزى 
و بانك مسكن به مدل مشخصى براى افزايش 
سطح تسهيالت برسند كه بتوانند با ايجاد منابع 
فرآيند تأمين مالى مسكن از محل صندوق را 

تضمين كند.

 بانك جهانى در گزارشى با عنوان «زنان 
، تجــارت و قانون»، نابرابرى جنســيتى در 
ارتباط با فرصت هاى اقتصادى را در قوانين 
و مقررات 190 كشــور ســنجيده است. بر 
اساس اين گزارش، نمره ميانگين جهان در 
اين شاخص 73/9 و نمره ايران 30/3 است. 
«زنى در بيمارستان و در انتظار اتاق زايمان، 
پيامــى از رئيس خود دريافــت كرد. او از 
كار خود اخراج شــده بود، زيرا باردارى در 
مى شد.  محسوب  «قانون شــكنى»  شغل  آن 
انجام جراحى كالبدشــكافى پس از صدور 
دستورى جديد، براى زنان ممنوع اعالم شد 

و او نتوانست كار خود را ادامه دهد.»
بانك جهانــى اين خرده روايت هــا را كنار 
هم نقل كرده و در گزارشــى نوشته است: 
«داستان هايى اين چنين، بسيار رايج هستند. 
اين ماجراها زنان را در هر موقعيت شــغلى 
كه باشــند تحت تأثير قرار مى دهد و آن ها 

را از فرصت هــاى اقتصادى دور مى كند. بر 
اســاس گزارش زنان، كســب وكار و قانون 
2020، حقوق قانونى زنان هنوز ســه چهارم 

مردان است.»
بر اساس گزارش زنان، كسب وكار و قانون 
كه هفته گذشــته منتشــر شــد، چگونگى 
اثرگذارى قوانين و مقررات بر فرصت هاى 
اقتصــادى زنــان در 190 كشــور جهان را 
بررســى مى كنــد. در رتبه بنــدى اين 190

كشور، 3 كشور سودان، يمن و غزه نمره اى 
كمتر از ايران دارند. 

گزارش ســال 2020، تغييرات 2 سال اخير 
در جهان را تا پايان ســپتامبر 2019 بررسى 
كرده است. اين شــاخص حقوق اقتصادى 
را براى كار كردن زنان در 8 زيرشــاخص 
بررســى مى كند: «در طيفى از امكان آزادانه 
از خانه بيرون آمــدن و به محل كار رفتن، 
زمانــى كه زنــان ازدواج مى كنند و بچه دار 

مى شوند، اينكه چطور قانون به آن ها اجازه 
مى دهد يا آن ها را از راه  انداختن كسب وكار 
مديريت   چگونگى  مى داد،  باز  شخصى شان 

دارايى شان و راه آن ها براى بازنشستگى. »
بر اســاس گزارش بانك جهانى، نمره ايران 
در زيرشاخص هاى «رفت وآمد»، «محل كار» 
و «ازدواج» صفر است؛ باالترين نمره ايران 
با 75 براى كارآفرينى، پس از آن با 60، براى 
بچه دارى است. نمره كشور از نظر پرداخت 
دستمزد و مديريت دارايى نيز به ترتيب 50

و 40 است. 
ميانگين اين شاخص ها در پايان سال 2019

در جهان، 75/2 بوده اســت كه نســبت به 
نمره 73/9  در ســال 2017 پيشرفت نشان 
مى دهد، اما سرعت انجام اصالحات جهانى 

كند است. 
8 كشــور در جهان بهترين نمره را به دست  
آورده اند: بلژيك، كانادا، دانمارك، فرانســه، 

ايسلند، التويا، لوگزامبورگ و سوئد. 
در كل جهان، 40 اقتصاد 62 مورد اصالحى 
ايجــاد كرده انــد كه بيشــتر آن هــا نيز در 
خاورميانه و شمال  آفريقا اتفاق افتاده است. 
با اين حال اين منطقــه پايين ترين ميانگين 
جهانى را درباره برابرى قانونى زنان و مردان 

دارد. 
در كل كشورهاى جهان، بيشترين پيشرفت 
را نيز عربســتان ســعودى، امارات متحده 
عربى، نپال، ســودان جنوبى، ســائوتومه و 
پرينســيپ، بحرين، كنگو، جيبوتى، اردن و 

تونس داشته اند. 
بانك جهانى مى نويسد: «هيچ كشورى بدون 
مشــاركت برابر زنان و مردان نمى تواند از 
تمام ظرفيت هايش اســتفاده كند. رسيدن به 
برابرى جنســيتى تنها يك حق نيست، بلكه 
براى رشــد اقتصادى و توسعه كشور مفيد 

است.»

وام 160 ميليونى مسكن يكم 
چه زمانى افزايش مى يابد؟

بانك جهانى گزارش داد
تحليل قوانين مؤثر بر فرصت هاى اقتصادى زنان در 190 اقتصاد جهان

4600 Mbps on 60 GHz باالترين سرعت
7  LANتعداد پورت هاى

802.11ac / 802.11ad پروتكل هاى وايرلس
WEP / WPA / WPS / WPA2-Ent Encryption

4 تعداد آنتن
بله MU-MIMO
بله QOS

* شركت توان ديد آتى

چگونه مصرف آب 
30 درصد كاهش 

مى يابد؟
 اگر بتوانيم ســاالنه يــك دهم درصد به 
مواد آلى خاك اضافه كنيم، در 10 سال آينده 
مى توانيــم بين 30 تــا 40 درصد در مصرف 
آب صرفه جويى كرده و ضريب توليد را نيز 

افزايش دهيم. 
معــاون امــور آب و خــاك وزارت جهاد 
كشــاورزى اظهار كرد: بــا وزارت نيرو در 
كارگروه سازگارى با كم آبى يك دستورالعمل 
در حال تدويــن داريم كه بــه زودى ابالغ 

خواهد شد. 
به گزارش خبرآنالين، على مراد اكبرى افزود: 
تنها بر سر برخى مســائل با وزارت نيرو به 
تفاهم نرسيديم كه در صورت حل مشكل و 

رفع موانع، دستورالعمل تكميل مى شود. 
معــاون امــور آب و خــاك وزارت جهاد 
كشــاورزى تصريــح كــرد: ما يك ســند 
بهــره ورى آب را با اتــاق بازرگانى امضا 
كرديــم كه پايه و اســاس بحث بهره ورى 
آب در آينده خواهد شد و تمام تالش هاى 
اســتان ها بايد در بحــث آب، در مفاد اين 

سند خود را نشان دهد. 
اكبــرى تأكيد كــرد: مديريــت آب در گرو 

مديريت خاك است و اگر خاك را مديريت 
نكنيــد، نمى توانيــد آب را مديريــت كنيد، 
همچنيــن رهبر معظم انقــالب نيز بر روى 
مسأله خاك و اهميت آن تأكيد بسيار دارند. 

معــاون امــور آب و خــاك وزارت جهاد 
كشــاورزى افزود: 88 درصــد از اعتبارات 
وزارت جهاد كشاورزى مربوط به بخش آب 
و خاك است و بايد براى بخش هاى فنى آب 

و خاك هم اعتبار در نظر گرفته شود.
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11 اسفندماه
 ال كالسيكو در سانتياگوبرنابئو

 ديدار برگشت ال كالسيكو بين تيم هاى رئال مادريد و بارسلونا، 11 
اسفندماه برگزار مى شود. 

ديدار برگشــت 2 تيم مدعى كه رقابت نزديكى براى قهرمانى فصل 
جارى ليگ فوتبال باشــگاه هاى اسپانيا دارند، ساعت 23 و 30 دقيقه، 
يازدهم اسفندماه به ميزبانى رئال و در ورزشگاه «سانتياگو برنابئو» شهر 

مادريد برگزار مى شود. 
ديدار رفت نيز كه به دليل اعتراضــات ايالت كاتالونيا با حدود 2 ماه 
تأخير برگزار شد در ورزشگاه نيوكمپ با تساوى بدون گل همراه شد. 
هم اكنون هر 2 تيم در الليگا 40 امتيازى هســتند كه بارسلونا به دليل 

تفاضل گل بهتر در رتبه نخست قرار دارد.  

الكساندر نورى در آستانه هدايت هرتابرلين
 به دنبــال ناكام ماندن «يورگن كلينزمــن» از ارائه مدرك مربيگرى 
به روزرسانى  شــده خود به فدراسيون فوتبال آلمان، وى در آستانه از 

دست دادن شغل جديدش در باشگاه هرتابرلين قرار گرفت. 
كلينزمن كه نوامبر ســال 2019 به عنوان سرمربى موقت هرتا معرفى 
شد، در گفت وگو با نشريه بيلد آلمان مدعى شد كه مدارك خود را در 

خانه اش در كاليفرنيا آمريكا جا گذاشته است. 
در صورتى كه كلينزمن نتواند اسناد خود را ارائه كند، «الكساندر نورى» 
دستيار ايرانى وى هدايت هرتا را كه هم اكنون در رتبه دوازدهم جدول 

رده بندى بوندسليگا جاى دارد، برعهده خواهد گرفت. 
ستاره اسبق تيم ملى آلمان در سال 2000 مدرك خود را دريافت كرد؛ 
اين مدرك بايد هر 3 سال يك بار تمديد شود و هرتابرلين تاكنون از 

ارائه اين مدارك به فدراسيون فوتبال آلمان ناكام مانده است. 

هيأت مديره استقالل ترميم مى شود
 ظرف روزهاى آينده اعضاى هيأت مديره باشگاه استقالل انتخاب 

خواهند شد و 2 عضو جديد به آنها اضافه خواهد شد. 
جدايى اســتراماچونى از باشگاه اســتقالل حاشيه هاى زيادى را براى 
اين تيم به وجود آورد و موجب شــد «اميرحســين فتحى» از جايگاه 
مديرعاملى اين باشــگاه استعفا دهد وعلى فتح ا...  زاده به عنوان عضو 

جديد هيأت مديره آبى پوشان انتخاب شود. 
نشست هاى هيأت مديره باشگاه استقالل در شرايطى برگزار شده است 
كه «ميرشــاد ماجدى» و «اميرحسين فتحى» غايب هستند و عبدالرضا 
موسوى كه هنوز به صورت رسمى حكم خود را دريافت نكرده است 

در جلسات اخير هيأت مديره استقالل حاضر شده است. 
گفته  مى شود به زودى دو فرد جديد جاى ميرشاد ماجدى و اميرحسين 

فتحى را در هيأت مديره باشگاه استقالل خواهند گرفت. 

پرونده استقاللى شدن «ايبنى ايسى» 
بسته شد

 «برنى ايبنى ايســى» در تست هاى 
پزشــكى ايفمارك مــردود و پرونده 

حضورش در استقالل بسته شد. 
به دنبــال ردشــدن ايبنــى ايســى در 
حضور  ايفمارك  پزشــكى  تست هاى 
اين بازيكن استراليايى زاده نيجريه در 
استقالل منتفى شد و اين بازيكن ايران 

را ترك كرد. 
باشــگاه استقالل قصد داشــت با اين بازيكن قراردادى به مدت يك 

فصل و نيم امضا كند. 

صعود مدعيان جام حذفى ايتاليا
 تيــم فوتبال يوونتــوس و آ.ث ميالن با برتــرى قاطع مقابل 
اودينــزه واســپال به مرحلــه يك چهــارم نهايى جــام حذفى 

يافتند.  راه  ايتاليا  باشگاه هاى 
در ادامه مرحله يك هشــتم نهايى كوپا ايتاليا، يوونتوس در خانه خود 
برابــر اودينــزه مقتدرانه به برترى 4 بر صفر دســت يافت. ميالن در 
ورزشــگاه «سن سيرو» درحالى كه بسيارى از نفرات اصلى خود را در 

اختيار نداشت، 3 بر صفر اسپال را حذف كرد. 
پيش از اين تيم هاى ميــالن، تورينو، التزيو، ناپولى، اينتر، آ.اس رم و 

فيورنتينا صعود خود به يك چهارم نهايى را قطعى كرده بودند. 

كويتى ها خواهان بازى زمين بى طرف 
با استقالل شدند

 حريف كويتى استقالل تهران در مرحله پلى آف ليگ قهرمانان آسيا 
خواهان برگزارى بازى در زمين بى طرف شد. 

به گزارش «الراى كويت»، تيم فوتبال الكويت با پيروزى 2 بر يك در 
ديدار نخست مرحله پلى آف ليگ قهرمانان 2020 آسيا مقابل الفيصلى 

لبنان، حريف استقالل تهران شد. 
اين ديدار طبق برنامه كميته مسابقات ليگ قهرمانان فوتبال آسيا بايستى 
اول بهمن ماه در ورزشگاه آزادى برگزار شود تا برنده آن به دوحه رفته 

و با الريان قطر بازى كند. 
با اين حال باشگاه الكويت در نامه اى رسمى مدعى شده است شرايط 
براى برگزارى بازى در تهران با توجه به تنش هاى اخير به وجود آمده 
امكان پذير نيســت و كنفدراسيون فوتبال آسيا بايستى اين بازى را در 

زمين بى طرف برگزار كند. 
ادعاى واهى كويتى ها به مســئوالن برگزارى بازى رسيده و آنها قرار 

است در اين باره تصميم گيرى كنند.

رونمايى از بليت 
بازى هاى المپيك 2020 توكيو

 مسئوالن رقابت هاى المپيك 2020 توكيو امروز از بليت هاى اين 
مسابقات رونمايى كردند. 

بــه گزارش فــارس، در طراحى اين بليت ها پيكتوگــرام ورزش ها، 
ورزشــگاه ها و لوگو المپيك وجود دارد. اين مســابقات 24 جوالى 
تا 9 آگوست (3 تا 19 مردادماه) 2020 در ژاپن برگزار خواهد شد. 

حريفان تيم ملى تنيس روى ميز 
در انتخابى المپيك 

 طبق سيدبندى اعالم شده براى مسابقات تنيس روى ميز گزينشى 
المپيــك، تيم ملى ايران بــا قرارگرفتن در جايگاه بيســتم با يكى از 

تيم هاى نهم تا شانزدهم ديدار مى كند. 
به گزارش مهر، مســابقات گزينشى المپيك در رشته تنيس روى ميز 
2 تا 6 بهمن ماه در پرتغال برگزار مى شــود تا تكليف 9 تيم حاضر در 

المپيك توكيو مشخص شود. 
طبق ســيدبندى اعالم شــده براى اين رقابت ها ايران در ميان 64 تيم 

حاضر در مسابقات در جايگاه بيستم ايستاده است. 
بدين ترتيب تيم ملى تنيس روى ميز ايران در نخســتين ديدار بايد با 
يكى از تيم هاى صاحب جايگاه نهم تا شانزدهم ديدار كند. كرواسى، 
هنگ كنگ، اسلوونى، بلژيك، رومانى، نيجريه، بالروس و جمهورى 

چك به ترتيب اين جايگاه ها را در اختيار دارند. 
ملى پوشــان تنيس روى ميز ايران در صورت بــرد و براى برگزارى 
دومين ديــدار با يكى از 8 تيم نخســت جدول يعنــى كره جنوبى، 
چين تايپه، ســوئد، فرانســه، هند، اتريش، بريتانيــا و پرتغال رقابت 

خواهند داشت. 
در صورتى كــه تيم ملى تنيس روى ميز ايــران در دومين ديدار هم 
صاحب برترى شــود، به سهميه المپيك دســت پيدا مى كند در غير 
اينصــورت اين شــانس را دارد تا در يك گروه ديگر براى ســهميه 

المپيك تالش كند. 
نوشــاد و نيما عالميان، حميدرضــا طاهرخانى، اميــن احمديان و 
اميرحســين هدايى تركيب تيم ملى تنيس روى ميز را در مســابقات 
گزينشــى المپيك تشكيل مى دهند. اين تيم با هدايت جميل لطف ا... 

نسبى در اين رقابت ها شركت كرده است. 

گام بلند كاراته كاها در مسير توكيو
 رزيتا عليپور با كسب مدال طالى رقابت هاى ليگ جهانى شيلى، 

در يك قدمى كسب سهميه المپيك قرار گرفت. 
به گزارش مهر، فدراســيون جهانى تكوانــدو در فاصله كمتر از 12

ســاعت از پايان نخســتين دوره رقابت هاى ليگ جهانى در شيلى، 
امتيازات كاراته كاها را در رنكينگ المپيكى منظور كرد كه نمايندگان 
كشــورمان با كسب 5 مدال طال جايگاه خود را تثبيت كرده و كاراته 
كاى وزن 61- كيلوگرم تيم بانوان خود را به يكقدمى كســب سهميه 

رساند. 
در رنكينگ جديد المپيكى در وزن 61- كيلوگرم بانوان رزيتا عليپور 
كاراته كاى رزنى االصل با كســب مدال طال در شــيلى و 495 امتياز، 
جمــع امتيازات خــود را به عدد 4297/5 رســاند و با 2 پله صعود 
به مكان پنجم رســيد. وى براى كسب ســهميه به 540 امتياز ديگر 
نياز دارد. البته كه بايد اين جايگاه را براى خود در مســابقات بعدى 

حفظ كند. 
در وزن 61+ كيلوگرم نيز حميده عباسعلى با كسب طال و 495 امتياز 
آن، 4867/5 امتيازى شد و جايگاه خود را در مكان پنجم تثبيت كرد. 

وى تنها 38 امتياز با نفر چهارم فاصله دارد. 
در بخــش مردان، بهمن عســگرى در وزن 75- كيلوگرم با 6712/5
امتياز رتبه نخست جدول را در اختيار دارد و فاصله خود را «لوئيجى 

بوسا» ايتاليايى نفر دوم اين وزن به عدد 742 رساند. 
در وزن 75+ كيلوگرم ســجاد گنج زاده و ذبيح ا... پورشيب با كسب 
مــدال طال، در جدول بــه ترتيب با امتيازهــاى 8701/5 و 7515 ، 

رتبه هاى دوم و سوم را در اختيار دارند. 
براساس اعالم فدراسيون جهانى در تاريخ 13 خردادماه 99 (2 ژوئن 
2020) با راهيابى 5 نفر نخســت هر رده وزنى به بازى هاى المپيك 
2020 بــه كار خود خاتمه خواهد داد تا در مجموع 32 نفر از طريق 

سهميه رنكينگ راهى المپيك 2020 شوند. 
كاراته كاهاى ايران فردا شــيلى را به مقصد فرانســه ترك مى كنند تا 
پــس از برگزارى يك اردوى يك هفته اى در رقابت هاى ليگ جهانى 

پاريس به روى تاتامى بروند. 

طرح ملى ورزشى «فجر تا نوروز» در استان همدان
 اجرا مى شود

 طرح ملى ورزشى «فجر تا نوروز» براى توسعه ورزش هاى همگانى در 3 مرحله از اول 
بهمن ماه تا 20 فروردين ســال آينده همزمان با سراسر كشور در همه شهرستان هاى استان 

همدان نيز برگزار مى شود. 
با حضور مدير كل و معاونين اداره كل ورزش وجوانان استان و رؤساى ادارات شهرستان هاى 

همدان، نشست هماهنگى ستاد اجراى طرح ملى «فجرتا نوروز» برگزار شد.   
مديركل ورزش وجوانان اســتان همدان در اين نشســت توجه به سالمت و نشاط عمومى 
جامعه را از برنامه هاى مهم ورزش وجوانان دانست و اظهار كرد: در اين راستا طرح ملى فجر 

تا نوروز براى توسعه ورزش هاى همگانى در همه شهرستان ها طراحى شده است. 
محسن جهانشير با بيان اينكه در قالب اين طرح برنامه هاى متنوع و جذاب ورزشى تدارك 
ديده شده، افزود: طرح ملى فجر تا نوروز براى ارتقا سالمت مردم و افزايش شور و نشاط 
اجتماعى برگزار مى  شود كه پيش بينى مى شود بيش از نيمى از جمعيت شهرستان ها در آن 
مشــاركت كنند.  معاون ورزشى اداره كل ورزش وجوانان استان نيز گفت: ظرفيت ورزش 

براى پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى بسيار باالست. 
عباس قهرمانى ادامه داد: جامعه ورزش و ورزشكاران ما بايد نسبت به مسائل و دغدغه هاى 

مردم حساس باشند و از بار آنها كم كنند. 
در ادامه رئيس ورزش همگانى اداره كل ورزش وجوانان اســتان با بيان اينكه طرح فجر تا 
نوروز از اول بهمن تا 20 فرودين سال آينده با هدف حضور گسترده مردم در فعاليت هاى 

ورزشى برگزار مى شود، خاطرنشان كرد: طرح ملى فجر تا نوروز در 3 مرحله از اول بهمن ماه 
تا 20 فروردين 99 همزمان با سراســر كشــور در همه شهرستان هاى استان همدان برگزار 
مى شود.   على ضميرى كامل افزود: اين طرح در 2 بخش مشاركت جمعى و جشنواره نشاط 

خانوادگى برنامه ريزى شده است.  
وى بيان كرد: برگزارى مسابقات ورزشــى نظير پياده روى، دو چرخه سوارى، كوه روى، دو 
همگانى، ورزش هاى تفريحى و ايستگاه هاى ورزشى در جشنواره ها از جمله برنامه هاى در 

نظر گرفته براى اين طرح است. 
رئيس گروه ورزش همگانى استان تصريح كرد: اين برنامه ها توسط ادارات ورزش و جوانان 
هر شهرستان طبق جدول زمانبندى تعيين شده در روزهاى پنجشنبه و جمعه  هر هفته به ويژه 

روزهاى تعطيل تا 20 فروردين ماه 99 برگزار مى شود. 

سليمان رحيمى»
 تيم ملــى فوتبال اميد كشــورمان باز هم 

نااميد شد و از صعود به المپيك باز ماند.
اميدهاى ايــران همچون 11 دوره گذشــته 
نتوانســتند از خاكريــز انتخابــى المپيك به 
ســالمت عبــور كننــد و حســرت حضور 
در المپيــك را 48 ســاله كردند تــا آروزى 
حضــور در المپيك براى ما ايرانى ها آرزويى 
دست نيافتى باشد و حسرت نيم قرن دورى از 

المپيك آزارمان دهد.
آخرين بــارى كه تيم ملى ايران به رقابت هاى 
المپيــك راه يافت، پيــش از انقالب بود كه 
ملى پوشــان ايرانى در المپيك 1976 مونترال 

كانادا حضور در المپيك را تجربه كردند.
در آن ســال تيم ملى ايران در سومين حضور 
خود در المپيك با تيم هاى لهستان، غنا و كوبا 
هم گروه شــد كه غنا به مونترال نيامد و ايران 
با ارائه بازى هاى خوب مقابل كوبا و لهستان 

كارنامه موفقى از خود برجاى گذاشت.
ملى پوشــان كشــورمان ابتدا با گل شادروان 
غالمحســين مظلومى تيم ملى كوبا را مغلوب 
كردند و در دومين مصاف مقابل لهســتان در 

يك بازى نزديك 3 بر 2 شكســت خوردند، 
گل هــاى ايران در اين ديــدار را على پروين 
و حسن روشن زدند و به مرحله دوم صعود 
كردند، در مرحله حذفى مقابل اتحاد جماهير 
شوروى 2 بر يك شكست خورد كه تك گل 
ايــران را پرويز خلج خانى به ثمر رســاند با 
ايــن باخت ايران از رقابت ها حذف شــد و 
ايــن آخرين حضور ايــران در المپيك بود و 
پس از آن تا امروز هيچگاه نتوانســتيم قدم به 

بازى هاى تابستان المپيك بگذاريم.
 گويا حضور در المپيك براى فوتبال 
ما طلسم و آرزويى دست نيافتنى شده  

است
امســال ملى پوشان كشورمان بدترين نتايج را 
گرفتند و حتى نتوانســتند از گروه مقدماتى 
صعــود كنند، هرچنــد تيم ملــى در 3 بازى 
انجــام داده تالش زيادى كرد اما اين تالش ها 
چون برنامه ريزى نشــده بــود راه به جايى 
نبرد، قبول تســاوى مقابل ازبكستان و سپس 
شكست خفيف مقابل كره جنوبى آرزوهاى ما 
را بر باد داد اما كورسوى اميد در بازى با چين 
مى توانست راه صعود تيم اميد را هموار كند.

درحالى كــه كره جنوبى در فوتبال جوانمردانه 
موفق شــد، ازبكســتان را 2 بر يك شكست 
دهــد و راه را براى صعــود تيم ملى باز كند. 
اما شــاگردان حميد اســتيلى با ارائه فوتبالى 
ضعيف و بى برنامه نتوانستند از خاكريز چين 
ضعيف به سالمت عبور كنند و با تفاضل گل 

كمتر از صعود بازماندند.
حذف ايران از المپيك، حميد استيلى سرمربى 
اميدها را در ســيل انتقــادات اهالى فوتبال 
قرارداد و تمام كاســه كوزه ها ســر اين مربى 

شكسته شد.
البته در ظاهر تيم ملى فوتبال بدى را به نمايش 
نگذاشت اما نداشتن تاكنيك و برنامه موجب 
شــد حمالت كوركورانه آنها به بار ننشيند و 

ايران از صعود باز ماند.
وقتى كرانچــار از هدايت تيم ملى كنار رفت، 
فرهاد مجيدى سكان هدايت تيم را در دست 
گرفــت اما كارشــكنى هاى فدراســيونى كه 
اســتيلى نيز در آن ســهيم بود موجب شد تا 
مجيدى عطاى كاركردن را به لقايش ببخشيد 
و تيم اميد را رها كند. حميد استيلى كه منتظر 
اين فرصت بود و بدون مقدمه تيم بحران زده 

اميــد را در دســت گرفت و شــايد يكى از 
بهترين تيم هاى اميد را در اختيار داشــت اما 
جابه جايــى بازيكنان و ســردرگم بودن آنها 

موجب شد تا اين تيم ناكام بماند.
مهدى قاعدى كه در اســتقالل بسيار روان 
و خطرنــاك بــازى مى كــرد، در اميدهــا 
كاپيتان  نيكمت نشــين شــد. اميد نورافكن 
اميدهــا كه در دفــاع كنــار و وينگر بازى 
مى كند در دفاع وســط به بازى گرفته شــد 
عارف غالمى يكى از بهترين مدافعان ليگ، 
از تيم ملى خط خورد تا سرانجام سرنوشت 
اميدهــا به اين ختم شــود كه بــاز هم از 
حضــور در المپيك باز بمانند و حســرت 

ايرانى ها را به نيم قرن افزايش دهند.
بــه هر حال يك بــار ديگر ناكامــى گريبان 
فوتبال اميدها را گرفت تا مشــخص شــود 
كه فدراســيون و كميته المپيك بايد جدى تر 
فوتبال اميدهــا را زير نظر بگيرند و از همين 
امروز بــراى المپيك آينده برنامه ريزى  كند تا 
زمانى كه به فوتبال پايه بها داده نشــود و به 
طور جدى بهترين امكانات را در اختيار آنها 

قرار ندهيم نمى توان انتظار موفقيت داشت.

آرزوهاى بر باد رفته

باز هم اميدها از المپيك نااميد شدند

فوتسال جام بصيرت در ايستگاه پايانى 
 سومين دوره از مسابقات فوتسال جام بصيرت به ايستگاه پايانى رسيد. 

مراســم اختتاميه اين مسابقات روز گذشــته با برگزارى ديدار رده بندى و فينال در سالن 2 هزار 
نفرى مريانج برگزار شد. 

رئيس هيأت فوتبال مريانج، با اشــاره به تيم هاى حاضر در ديدار فينال ابراز كرد: در مســابقات 
فوتسال جام بصيرت تيم هاى قصرمادر و چرم اوستا با غلبه بر تيم هاى شهداى خاكريز اسدآباد و 

عمران بتن به ديدار نهايى اين دوره از مسابقات راه يافتند. 
پيش از ديدار پايانى، 2 تيم شهداى خاكريز اسدآباد و عمران بتن ديدار رده بندى را برگزار كردند. 

در پايان با معرفى تيم هاى برتر پرونده اين رقابت ها بسته شد. 

براى قضاوت در كاپ آسيا 
بيژن حيدرى فردا راهى سريالنكا شد

 بيژن حيدرى داور بين المللى اســتان همدان براى قضاوت در كاپ آســيا فردا راهى كشور 
سريالنكا مى شود. 

روز چهارشنبه دوم بهمن از مرحله پلى آف رقابت هاى AFC CUP ، يك ديدار در شرق آسيا 
كشــور سريالنكا برگزار مى شود. در اين ديدار، تيم ديفندرز سريالنكا ميزبان پارو اف سى بوتان 
است. بيژن حيدرى داور بين المللى همدان اين بازى را قضاوت مى كند و حسن ظهيرى و آرمان 

سعدى وى را در اين همراهى مى كنند. 
همچنين سيدوحيد كاظمى نيز به عنوان داور چهارم در اين ديدار حضور خواهد داشت. 

از سوى ســازمان ليگ فدراســيون فوتبال 
برنامه هفته پانزدهم ليگ دســته دوم كشور 

اعالم شد.
بر مبناى اعالم اين برنامه تيم پاس همدان اين 
هفته در ورزشگاه حاجى بابايى مريانج ميزبان 
ايرانجوان بوشهر است و تيم شهردارى همدان 
نيز راهى كرمان مى شود تا با تيم مس نوين اين 

شهر ديدار كند.
برنامه كامل هفته پانزدهم

يكشنبه 29 دى ماه 98 ساعت 14

اترك بجنورد ........................... ميالدمهر تهران
ورزشگاه 17 مهر بجنورد

اتحاد كامياران ...........................كاسپين قزوين
ورزشگاه آزادى كامياران

اميد (پرسپوليس) گناوه........... شهيد قندى يزد
ورزشگاه سراجى گناوه

استقالل مالثانى...................... شهردارى آستارا
ورزشگاه شهدا مالثانى

فوالدنوين اهواز.............كارون اروند خرمشهر
ورزشگاه اختصاصى فوالد اهواز

دوشنبه 30 دى ماه 98 ساعت 14
................... شهردارى بم  شهردارى بندرعباس 

ورزشگاه خليج فارس بندرعباس
مس نوين كرمان.................... شهردارى همدان

ورزشگاه باهنر كرمان
شهردارى فومن ......................... خيبر خرم آباد 

ورزشگاه سردارجنگل رشت
چوكا تالش .................................. شهدا بابلسر

ورزشگاه پورياولى تالش
پاس همدان .......................... ايرانجوان بوشهر

ورزشگاه حاجى بابايى همدان
نفت و گاز گچساران .............. بعثت كرمانشاه

ورزشگاه شهدا نفت گچساران
.......................... ملى حفارى اهواز نفت اميديه

ورزشگاه شهدا نفت اميديه
................... مس شهر بابك شهردارى ماهشهر

ورزشگاه شهدا ماهشهر
سه شنبه اول بهمن 98

شهدا رزكان كرج......................... سردار بوكان 
ورزشگاه انقالب كرج

برنامه هفته پانزدهم ليگ 2 اعالم شد

ك 2 3 ك ا اك ا ال ك ك اال ك ا گ ا ا

استان ها 
در تأمين زمين 
فوتبال همكارى 
كنند

 استان ها در تأمين زمين فوتبال 5 نفره 
نابينايان همكارى الزم را داشته باشند. 

رئيــس فدراســيون ورزش نابينايــان و 
كم بينايان گفت: به گفته وزير ورزش يك 
هزار و 600 زمين چمن در سطح استان ها 
وجود دارد كه انتظار داريم به نابينايان نيز 

اختصاص يابد. 
محمدرضــا مظلومــى در مجمع عمومى 
هيأت نابينايــان و كم بينايان همدان اضافه 
كــرد: در فوتبال 5 نفره عنــوان قهرمانى 

پارالمپيــك 2016 ريو برزيل را كســب 
كرديم و حق اين فدراســيون است كه در 

سطح استان ها زمين فوتبال داشته باشد. 
مظلومى بيان كرد: موفقيت در اين رشــته 
درحالى اســت كه سالن و زمين فوتبال 5 
نفره نداريم و انتظار داريم اين زيرساخت 

در سطح استان فراهم شود. 
رئيــس فدارســيون ورزش نابينايــان و 
كم بينايــان همدان اظهار كــرد: هم اينك 
در 31 اســتان كشــور هيــأت نابينايان 
و كــم بينايــان فعال اســت و با وجود 
محدوديت هــاى مالــى توانســته ايــم 
تاكنون تمامــى برنامه هاى تقويم اجرايى 

فدراسيون را برگزار كنيم. 
وى اضافه كرد: 40 ســال از شــكل گيرى 
ورزش نابينايان سپرى مى شود و با وجود 

مشكالت موجود توانســته ايم افتخارهاى 
ارزنده اى را به دست آوريم. 

مظلومى افزود: در 3 دوره گذشته مسابقات 
آســيايى بيش از 25 مدال رنگارنگ كسب 
كرديــم و اين روند را با افزايش مدال هاى 

قهرمانى ادامه مى دهيم. 
وى خواســتار اختصــاص ســالن بــه 
نابينايــان در ســطح اســتان ها شــد و 
گفت: هم اينك در يازده اســتان سالن 
اختصاصــى داريــم و انتظــار مى رود 
اين  موفق  ورزشكاران  استانى  مسئوالن 

دريابند.  را  رشته 
رئيس فدراســيون نابينايــان و كم بينايان 
كشور اظهار كرد: امروز قشر ورزشكار ما 
به خودباورى الزم رسيده اند و فعاليت آنها 
هشــدارى به ساير مردم است كه با وجود 

سالمت جسمى، ورزش نمى كنند. 
 وى با تمجيــد از عملكرد هيأت ورزش 
نابينايان و كم بينايان همدان گفت: همدان 
جزو 3 اســتان برتر كشــور است و توقع 
داريم تا بازى هاى پارالمپيك جوانان شاهد 
حضور پرشــور استعدادهاى اين استان در 

كسب سهميه باشيم. 
مظلومــى افزود: همــدان هم اينك در دو 
وميدانى، گلبال و شــنا از استان هاى موفق 
در سطح ملى و بين المللى است و بايد اين 

روند با قدرت تداوم يابد. 
معــاون توســعه ورزش قهرمانى همدان 
نيز گفت: ورزش نابينايان اين اســتان در 
بازى هــاى پاراآســيايى جاكارتــا خوش 

درخشيد و مايه سربلندى ما بود. 
عباس قهرمانى افزود: نابينايان و كم بينايان 

همدان در عرصــه بين المللى موفق عمل 
كرده اســت و قطع به يقيــن اين روند در 
پارالمپيــك 2020 و جوانــان 2021 ادامه 

مى يابد. 

وى اضافه كرد: حمايــت ويژه از ورزش 
نابينايــان داريم و دغدغه هاى رشــته هاى 
ورشــى زيرمجموعه اين هيــأت را مورد 

توجه قرار داده ايم. 
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طرح روز

فريبا عزيزى آلودگى هوا

فريزكردن مغز براى حيات دوباره در آينده
 شركتى در روسيه ادعا مى كند با دريافت 11 هزار پوند مغز افراد 

را منجمد مى كند تا در آينده دوباره به حيات برگردند. 
به گزارش مهر، شــركتKrioRus در روسيه ادعا مى كند پس از 
مرگ افراد، مغزهايشــان را فريز مى كند تا در آينده دوباره به حيات 
برگردند، تاكنون بيش از 70 نفر براى اســتفاده از اين فرايند ثبت نام 
كرده اند و برخى از آنها نيز خواســتار فريز و نگهدارى كل بدنشــان 
شــده اند. مغز يا بدن افراد در مخزن بزرگى از نيتروژن مايع شناور و 

سپس در يك سازه فلزى خارج از مسكو نگهدارى مى شود. 
KrioRus اعالم كرده سرويس هايش بيش از 11 هزار پوند هزينه 
دارد و به بازماندگان فرد درگذشته اطمينان مى دهد در آينده مى توانند 

با عزيز از دست رفته شان مالقات كنند.

تأثير امواج آنتن هاى مخابراتى بر سرطان 
ثابت نشده است

 نقش امواج آنتن هاى مخابراتى تاكنون بر تغيير ســلولى، سرطان 
و زايمان زودرس به اثبات نرســيده اســت و نتايج اثرات استفاده از 

تكنولوژى 30 سال بعد مشخص مى شود. 
عضو شــوراى شــهر تهران گفت: وضعيت نصــب دكل ها از نظر 
راهدارى مناســب نيست و بســيارى از دكل ها كه مربوط به گذشته 
مى شود، بدون مجوز توســط اپراتورها نصب شده كه بايد براى آن 

سازوكارى در نظر گرفته شود. 
به گــزارش مهر، ناهيد خداكرمى  تصريح كــرد: اخيرا پرونده هايى 
داريم كه نشان مى دهد بسيارى از آنتن هاى موبايل و ارتباطات ثابت 

در سطح شهر تهران اصًال به ما گزارش نشده است.

ايجاد صندوق هاى مشترك فناورى ايران 
با 4 كشور

 صندوق مشترك بين 4 كشور روسيه، چين، هند و اتريش ايجاد 
شد. 

به گزارش صندوق نوآورى و شــكوفايى، معــاون ارتباطات و امور 
بين الملل صندوق نوآورى و شكوفايى، در نشست توسعه تعامالت 
شــركت هاى دانش بنيان پيشگام در 4 كشور روســيه، چين، هند و 
اتريش گفت: از رايزن فناورى روسيه براى نهايى شدن ايجاد صندوق 

مشترك فناورى درخواست كمك داريم. 
Action Plane ياسر عرب نيا افزود: در چين يك برنامه اجرايى
براى افزايش تعامالت از طرف ايران پيشنهاد شده و از رايزن فناورى 

چين براى نهايى شدن اين برنامه اجرايى تقاضاى همكارى داريم.

خودرويى از مواد بازيافتى ساخته مى شود
 محققان قصد دارند خودرويى از مواد بازيافتى بسازند، قرار است 

از 2 موتور و 6 باترى در اين خودرو استفاده شود.
به گــزارش نيواطلس، محققــان تيم ecomotive در دانشــگاه 
فناورى آيندهوون قصد دارند خودروى «لوكا»(Luca) را بســازند 
كه يك وســيله نقليه برقى اســپرت و كوچك اســت كه با استفاده 
از كامپوزيت هاى زيســتى ســاخته مى شــود، اين كامپوزيت شامل 

پالستيك هاى دورريز جمع آورى شده از اقيانوس ها است.
تمركــز ايــن گــروه از محققــان ارائــه يــك طــرح اوليــه بــا قابليــت 
حفــظ محيط زيســت و بازيافــت اســت، ايــده اصلــى در ســاخت 
ايــن خــودرو نيــز اســتفاده حداكثــرى از مــواد دورريــز در ســاخت 

طــرح اوليــه لــوكا اســت. 

سيستم شناسايى پهپادهاى ناشناس 
در فرودگاه لندن

 فرودگاه هيترو لندن يك سيستم شناسايى پهپادهاى غيرمجاز به 
كار گرفته كه قادر به مكان يابى اپراتور آنها نيز است. 

به گزارش ايســنا، انگليس بهتر از هر كشور ديگرى مى داند پهپادها 
تــا چه اندازه در فعاليت فرودگاه ها اختالل ايجاد مى كنند، ماه مارس 
گذشته انگليس قانونى را تصويب كرد تا محدوده پرواز ممنوع پهپادها 
در اطراف فرودگاه ها را افزايش دهد و به شعاع 5 كيلومترى برساند، 
اكنون فرودگاه هيترو لندن براى اجراى قوانين جديد، سيســتمى را 
نصب كرده كه پهپادهاى ناشناس و هويت آنها را شناسايى مى كند. 

 اين سيســتم عالوه بر رديابى و شناسايى پهپادى غيرمجاز مى تواند 
مكان اپراتور را نيز رديابى كند.

صنايع دستى پيام رسان فرهنگ 
و تمدن ايرانى اسالمى در جهان

 همان طــور كــه مبادلــه كاال و خدمــات بيــن 
مناطــق و كشــورهاى مختلــف جهــان، ســابقه  
ديرينــه اى دارد، موضــوع حمايــت از توليــد، ســرمايه 
و كار داخلــى در كشــورهاى مختلــف نيــز موضــوع 
ــع دارد.  ــخ جوام ــه در تاري ــدى نيســت و ريش جدي
ــت  ــر هوي ــمبل و مظه ــوان س ــتى به عن صنايع دس
ــران، عــالوه  ــات تمــدن كهــن اي ــى و ســند اثب مل
بــر داشــتن وجــوه فــراوان هنــرى به عنــوان 
قاعــده  ايــن  از  شناخته شــده  صنعــت  يــك 
ــت از  ــون، حماي ــواردى همچ ــت؛ م ــتثنا نيس مس
صنايع داخلــى، حمايــت از صنايــع نوپــا، مقابلــه بــا 
ــه  ــاى نهفت ــتفاده از ظرفيت ه ــارى، اس كســرى تج
كارآفرينــان و توليدكننــدگان، كســب درآمــد بــراى 
ــف  ــيوه هاى مختل ــفه ش ــى و فلس ــت، از مبان دول
حمايتگــرى اســت، در ايــن ميــان حمايــت از 
ــر  ــه نش ــه ب ــت و توج ــى تقوي ــتى يعن صنايع دس
هويــت  انتقــال  انســانى،  پيام هــاى  و  انديشــه 
فرهنگــى، ارزآورى، ايجــاد اشــتغال پايــدار، خروج 

از اقتصــاد تك محــورى و... 
ــام  ــروزه در تم ــا، ام ــراث آري ــزارش مي ــه گ ب
ميــراث  جايــگاه  و  نقــش  بــراى  كشــورها 
هنــرى  آثــار  و  قومــى  باورهــاى  فرهنگــى، 
كــه  مى شــوند  قائــل  فــراوان  اهميــت 
رونق بخشــيدن  به واســطه  صنايع دســتى 
بــه تنــوع صادراتــى، ايجــاد اشــتغال و رفــع 
ــرد،  ــرار مى گي ــترى ق ــه بيش ــكارى موردتوج بي
ــى  ــاى فرهنگ ــيارى از كااله ــتى و بس صنايع دس
ــا از  ــراد نه تنه ــى اف ــط برخ ــان غل برخــالف گم
ــه  ــوند، بلك ــو نمى ش ــردم مح ــوار م ــبد خان س
ــال احساســاتى  ــه دنب ــه نشــان داده مــردم ب تجرب
هســتند كــه ريشــه در فطــرت و طبــع ذاتــى آنهــا 
دارد، عــالوه بــر ايــن، محصــوالت صنايع دســتى 
ــز  ــون ني ــه هم اكن ــت ك ــى اس ــه كاالهاي ازجمل
ــينى،  ــى و ماش ــدى صنعت ــاى ج ــود رقب ــا وج ب
ــاى  ــيارى از نيازه ــد بس ــته مى توان ــد گذش همانن
اقتصــادى مــردم را بــرآورده ســازد، در كشــورى 
كــه آمــار بيــكارى باالســت و انــواع تهديدهــا و 
تحريم هــا اعمــال مى شــود، صنايع دســتى بــا 
بــراى  ســرمايه گذارى  بى شــمار  پتانســيل هاى 
ــك  ــراى كار ي ــى ب ــاى فراوان ــتغال و زمينه ه اش
فرصــت اســت و حمايــت از آن يــك ضــرورت، 

ــد. ــمار مى آي ــه ش ب
تنهــا كافــى اســت موانــع كار و تجــارت برداشــته 
ــش  ــد بي ــتر از تولي ــتيبانى بيش ــكان پش ــود و ام ش
ــت  ــرت درس ــا مدي ــود، ب ــم ش ــته فراه از گذش
ــدى روى دســت  ــن موضــوع محصــوالت تولي اي
ــر  ــيم هن ــته باش ــاد داش ــد. به ي ــده نمى مان توليدكنن
مقولــه اى قابــل تحريــم نيســت، بــا حمايــت از اين 
هنرصنعــت مى تــوان چرخ هــاى اقتصــاد كشــور را 
بيــش از پيــش بــه حركــت و ســودآورى واداشــت 
تــا جايــگاه واالتــرى را بــراى صنايع دســتى پيــش 

رو داشــته باشــيم.
صنايع دستى بايستى زنده بماند تا با زيبايى و لطافت، 
عوارض صنايع مدرن و ماشــينى را كاهش دهد و 
انسان امروز به اين آرامش نياز دارد تا بهتر بينديشد، 
صنايع دســتى با توجه به ويژگى ها و شــاخصه هاى 
خود مى تواند به عنوان يك پيام رسان جدى از فرهنگ 
و تمدن ايرانى و اسالمى كشورمان در سطح جهانى 

ايفاى نقش كند.
ــه  ــى، پرماي ــگ غن ــه فرهن ــا هم ــتى ب صنايع دس
ــه در  ــى ك ــى عظيم ــار فرهنگ ــام آورش و ب و پي
طــول تاريــخ كهــن و پرماجــراى خــود بــر 
ــى  ــز جايگاه ــث ني ــن حي ــيده و از اي دوش كش
داشــته  جهــان  در  منحصربه فــرد  و  ارجمنــد 
كــه  اســت  كارى  كم تريــن  حمايــت  اســت، 
ــتگاه ها  ــه دس ــام داد، هم ــراى آن انج ــوان ب مى ت
و نهادهــاى مرتبــط، خردمنــدان، صنعتگــران، 
عمــل  به گونــه اى  بايســتى  تصميم گيرنــدگان 
ــدگان  كننــد كــه مــورد ســرزنش و نكوهــش آين

ــد.  ــرار نگيرن ق

ايران به هند نرسيد
 نمايشــگاه هاى گردشــگرى اين روزها در هند برپا است، ايران طبق 
اعالم قبلى قرار بود در اين نمايشــگاه ها حضور داشته باشد اما در آن ها 

غايب است. 
هند جزو 20 كشور هدف گردشگرى ايران است، دو كشور تفاهم نامه هاى 
زيادى براى توسعه همكارى ها به ويژه در بخش گردشگرى دارند، 2 سال 
پيش در سفر رئيس جمهور به هند تفاهم نامه اى كنسولى با اين كشور امضا 
شــد تا ديپلمات هاى ايرانى و هندى بى نياز از ويزا به خاك يكديگر سفر 

كنند. 
اين تفاهم نامه مقدمه اى بود براى توافق 2 كشــور بــراى صدور رواديد 
الكترونيكــى براى اتباع ايرانى و هندى، چند روز پيش ديدارى بين وزير 
فرهنگ و توريســم هند و معاون امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد 
ايران صورت گرفت كه هر دوى آن ها بر افزايش ســفر پس از اين توافق 

دوجانبه اذعان كردند. 
محســن جوادى در آن ديدار گفت كه يكى از راه هاى گســترش روابط 
بين 2 كشور توريسم فرهنگى است، سينها پاتل، وزير فرهنگ و توريسم 
هند، هفتادمين سالگرد روابط ايران و هند را بهانه اى براى گسترش روابط 
فرهنگى بين دو كشور قرار داد و گفت كه كشور هند همواره به ايران به 
عنوان يك شريك خوب و يك همسايه دوست نگاه مى كند كه اين موجب 
مى شود روابط ما گسترده تر و عميق تر شود، فرصت هاى زيادى بين ايران 
و هند درباره توريسم و گردشگرى وجود دارد كه بايد به آن توجه شود، 
ســال پيش على اصغر مونســانـ  وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى در ديدار با ســفير هند در ايران خواستار تبادل گردشگران 
بيشتر بين 2 كشور شد و گفت كه آمادگى دارد مشكالت و موانع موجود 
در مسير همكارى بين 2 كشور را با كمك مسئوالن هند بررسى و رفع كند. 
رقم مبادالت گردشگرى ايران و هند در سال هاى اخير مشخص نيست، 
اما در سال 1396 پيش از آنكه رواديد به شكل الكترونيكى صادر شود، هر 

طرف حدود 50 هزار مسافر به يكديگر صادر مى كرد.
سياستگذارى هاى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى در 
سال هاى اخير نشان مى دهد كه مى خواهد نگاه ويژه اى به هند داشته باشد، 
اين وزارتخانه حتى درخواست بررسى امكان لغو رواديد توريستى بين 2

كشور را مطرح كرده است. 
در جدول نمايشــگاهى كه ارديبهشت ماه امسال دفتر تبليغات و بازاريابى 
گردشگرى منتشر كرد نيز نام چند نمايشگاه گردشگرى هند ديده مى شود 
كــه ايران قصد حضور در آنها را داشــت، اين نمايشــگاه ها قرار بود در 
شهرهاى مومباى و دهلى برگزار شود، نمايشگاه هايى كه به عنوان شبكه 
بزرگ بازاريابى در صنعت گردشگرى (شرق آسيا و هند) معرفى شده اند 
اما پيگيرى هاى خبرنگار ايسنا نشان مى دهد ايران در آن ها غايب است، البته 
تاريخ برپايى يكى از اين نمايشگاه ها (مومباى) به آينده موكول شده است. 
به نظر مى رسد با آن كه هند جزو كشورهاى اولويت نخست گردشگرى 
ايران است اما هنوز استراتژى مشخصى براى آن تعريف نشده و اهميت 

ارزش اقتصادى حضور در آن ها درك نشده است.
غيبت ايران در كشــورى چون هند وقتى بيشتر به چشم مى آيد كه انتظار 
مــى رود در وضعيت موجود و پس از تحــوالت و حوادث اخير منطقه، 
ايران نمايش پر قدرت ترى دســت كم در كشــورهاى هدف گردشگرى 

داشته باشد.
حضور ايران در اين نمايشــگاه ها از 15 دى ماه به فراخوان گذاشته شد، 
تقريبا 2 هفته پيش از آغاز اين نمايشــگاه ها، مسئوليت اين نمايشگاه ها با 
شركت مادر تخصصى توسعه ايرانگردى و جهانگردى است كه از آبان ماه 
در نامه اى از معاونت گردشگرى، مسئول پاويون غرفه هاى ايران در تمام 
نمايشگاه هاى خارجى شده است؛ زمانى كه نيمى از نمايشگاه هاى انتخابى 
همين معاونت توســط كانون اتومبيلرانى و جهانگردى برپا شده بود، هر 
دوى اين شــركت ها زيرمجموعه وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و 

صنايع دستى بودند. 

■ دوبيتى باباطاهر 
تو آرى روز روشن را شب از پى                                 شده كون و مكان از قدرتت حى
حقيقت بشنو از طاهر كه گرديد                            بيك كن خلقت هر دو جهان طى

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

از كسى كه خداوند او را ولى امر شما كرده است، شنوايى و اطاعت داشته باشيد كه 
او رشته كار اسالم است.

األمالي للمفيد : 14 / 2 

زين
درج

س 
كرف

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

راهن
بود  

 ك
وند

 نها
  

ان
سرك

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

1 1 4 7 2 2 2 1 7 5 6 3
-5 -6  -7  -2  -7  -7  -7  -7  0  -2  0 -6
15 30 20 35 25 15 25 15 30 20 25 25

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

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

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

ممنوع
■ آزادي تويسركان: كلوپ همسران - تپلى و من 

 فعاالن و هنرمندان صنايع دســتى استان همدان 
بارها در ارتباطات رســانه اى خود پيگير چگونگى 
اختصاص ســوخت به كارگاه هاى صنايع دســتى 

بودند. 
ميراث فرهنگــى،  وزارت  صنايع دســتى  معــاون 
گردشگرى و صنايع دســتى حاال جزئيات ابالغيه 
جديد ايــن وزارتخانه براى اجراى سياســت هاى 
ســامان دهى حامل هاى انرژى، حمايت از توليد و 
اشــتغال پايدار به منظور تأمين ســوخت مورد نياز 

كارگاه هاى توليد صنايع دستى را تشريح كرد. 
جديــد  دســتاورد  دربــاره  محموديــان،  پويــا 
ــت هاى  ــراى سياس ــراى اج ــه و ب ــن وزارتخان اي
حمايــت  انــرژى،  حامل هــاى  ســامان دهى 
از توليــد و اشــتغال پايــدار به منظــور تأميــن 
توليــد  كارگاه هــاى  موردنيــاز  ســوخت 
صنايع دســتى اظهــار كــرد: «بــا پيگيرى هــا و 
مونســان،  على اصغــر  جــدى  مســاعدت هاى 
وزيــر محتــرم ميراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
همــكارى  طريــق  از  توانســتيم  صنايع دســتى 
ــا قاچــاق ارز و كاال  ــارزه ب ــا ســتاد مب مشــترك ب
و ســوخت و شــركت ملــى پخــش فرآورده هــاى 
نفتــى بــه تفاهــم خوبــى دســت يابيم، برايــن 
اســاس، بــراى كارگاه هايــى كــه در نقاطــى قــرار 
دارنــد كــه لوله كشــى گاز ندارنــد، ســوخت 

مى شــود.» داده  تخصيــص  گرمايشــى 
وى در ادامــه تصريــح كــرد: «بــراى برخــى 
ــنتى  ــه گرى س ــفالگرى و شيش ــل س ــا مث كارگاه ه
و رشــته هاى مشــابه، ســوخت پروســه توليــد 
ــته ها  ــى از رش ــراى بعض ــت و ب ــص ياف تخصي
چــاپ  و  باتيــك  ماننــد  فرآينــدى  ســوخت 
قلمــكار در نظــر گرفتــه شــد، الزم بــه ذكــر اســت 
ــرقى در  ــتى آذربايجان ش ــت صنايع دس ــه معاون ك
ســنوات پيشــين در يــك اقــدام خودجــوش ايــن 
ــكو از  ــهر اس ــك كاران ش ــراى باتي ــهميه را ب س
طريــق وزارت محتــرم صمــت تأميــن مى كــرد، »

بــه گــزارش ايســنا، معــاون صنايع دســتى كشــور 
ــه  ــت ك ــن اس ــه اي ــوط ب ــن كار من ــزود: «اي اف
كنيــم  مشــخص  را  صنايع دســتى  رشــته هاى 
ــه چــه  ــا چــه ســوختى و ب ــدام از آن ه ــه هرك ك
ــتا  ــن راس ــت، در اي ــان اس ــورد نيازش ــدار م مق

مقــرر شــد دفتــر فنــاورى اطالعــات وزارت 
ايــن اطالعــات را روى ســامانه اى كــه منتــج 
ــود،  ــتى مى ش ــاى صنايع دس ــدور مجوزه ــه ص ب
ــراى  ــرويس ب ــك وب س ــن ي ــد؛ همچني وارد كن
ــى  ــركت مل ــا ش ــه ب ــترك وزارتخان ــاط مش ارتب
ــه  ــود ك ــم ش ــى فراه ــاى نفت ــش فرآورده ه پخ

ــد.» ــا باش ــا آنه ــا ب ــكارى م ــى هم ــل ارتباط پ
وى در ادامــه با اشــاره به اقدامــات ديگر در اين 
زمينه گفت: «معاونت هاى صنايع دســتى 31 استان 
را به عنوان امين خود و ناظر بر اين موضوع معرفى 
كرديم كه متقاضى وقتى به ســامانه تجارت آسان 
newtejaratasan. الكترونيــك  آدرس  بــه 

مراجعــه و ثبت نــام مى كند، با تأييد  niopdc.ir
معاون صنايع دستى اســتان به سامانه شركت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى معرفى و ســوخت به آنها 

بر اساس اين تأييديه تخصيص داده شود.»
محموديان درباره نوع ســوختى كه قرار اســت به 
اين واحدها اختصاص يابد، خاطرنشان كرد: «اين 
سوخت فقط ســوخت مايع يعنى نفت و گازوئيل 

است و ارتباطى به ســوخت بنزين خودرو ندارد، 
كارگاه هاى صنايع دســتى كــه داراى مجوز توليد 
داراى اعتبار هســتند، مى تواننــد از اين خدمات 

استفاده كنند.»
ــان واجــد شــرايط  وى همچنيــن گفــت: «متقاضي
ــه  ــه ب ــا مراجع ــن 98 ب ــداى بهم ــد از ابت مى توانن
ســامانه الكترونيــك ذكرشــده نســبت بــه ثبت نــام 
اقــدام كننــد و براســاس قــول همــكاران محتــرم 
ــى، در  ــاى نفت ــش فرآورده ه ــى پخ ــركت مل ش

اســرع وقــت ســهميه خــود را دريافــت كننــد.»
ميراث فرهنگــى،  وزارت  صنايع دســتى  معــاون 
ــزود:  ــه اف ــتى در خاتم ــگرى و صنايع دس گردش
ــدى  ــوخت فرآين ــد و س ــه تولي ــوخت پروس «س
تأميــن  تجــارى  نرخ هــاى  بــه  بايــد  اصــوالً 
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــى س ــات عال ــه از مقام مى شــد ك
قاچــاق ارز و كاال، قول هــاى مســاعدى بــراى 
تخصيــص ايــن دو نــوع ســوخت بــه صنعتگــران 
ــق  ــت از رون ــراى حماي ــتى، ب ــرم صنايع دس محت

ــم.» ــت كردي ــد، درياف تولي

معاون صنايع دستى كشور تشريح كرد

جزئيات اختصاص سوخت 
به كارگاه هاى صنايع دستى

مجلس، صنايع دستى را از 
پرداخت ماليات بر ارزش 

افزوده معاف كرد

ــه  ــالمى در مصوب ــوراى اس ــس ش  مجل
ــت  ــتى را از پرداخ ــش صنايع دس ــود بخ خ
ماليــات بــر ارزش افــزوده و عــوارض بــراى 

ــرد.  ــاف ك ــات مع ــا و خدم كااله
ميراث فرهنگــى،  وزارت  گــزارش  بــه 
در  را  مصوبــه  ايــن  مجلــس  نماينــدگان 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــه مالي ــى اليح بررس
خــود  سه شــنبه  روز  علنــى  جلســه  در 
ــد  ــاس بن ــر اس ــاندند، ب ــب رس ــه تصوي ب
ارزش  بــر  ماليــات  اليحــه   9 مــاده   14
ــيد،  ــدگان رس ــب نماين ــه به تصوي ــزوده ك اف
ــاده  ــد داخــل موضــوع م «صنايع دســتى تولي
1 قانــون حمايــت از هنرمنــدان، اســتادكاران 
ــاه  و فعــاالن صنايع دســتى مصــوب 26 دى م
1396 مطابــق فهرســتى كــه تــا پايــان دى مــاه 
ــى،  ــط وزارت ميراث فرهنگ ــال توس ــر س ه
پيشــنهاد  صنايع دســتى  و  گردشــگرى 
امــور  وزيــر  تصويــب  بــه  و  مى  شــود 
ــت  ــد» از پرداخ ــى مى  رس ــادى و داراي اقتص
ــد  ــاف خواه ــزوده مع ــر ارزش اف ــات ب مالي

ــود.  ب
همچنيــن موضــوع معافيــت مالياتــى خدمات 
و  پايين  تــر  و  هتل  هــاى 3 ســتاره  اقامتــى 
ســاير مراكــز اقامتــى داراى مجــوز از وزارت 
ميراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
يــا اتحاديه  هــاى ذى ربــط بــراى بررســى 
بيشــتر بــه كميســيون اقتصــادى مجلــس 
ــس از  ــز پ ــه ني ــن مصوب ــد و اي ــاع ش ارج
ــل اجــرا اســت.  ــان قاب ــد شــوراى نگهب تأيي
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