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نخبگانی است که توانســته اند توانمندی 
خود را بــه مردم ثابت کننــد و با اعتماد 
مردم به مهم ترین نهاد تصمیم گیری کشور 
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چرخش نشدنی نخبگان با تخریب 
 ۱- مجلس در هر کشوری جایگاه نخبگانی است که توانسته اند 
توانمندی خود را به مــردم ثابت کنند و با اعتماد مردم به مهم ترین 

نهاد تصمیم گیری کشور وارد شوند. 
اگر افرادی نخبه نباشــند و روش تصمیم گیری درست را ندانند، در 
مجلس کارایی نخواهند داشت و درنهایت اقدامات آنها به لطیفه ها و 

طنزهای مجلسیان و ناظران بر مجلس تبدیل می شود. 
2- مجلس محلی برای شناســایی نخبگان و بــه کارگیری آنها در 

سمت های دیگر مهم کشور نیز هست. 
به این معنی بســیاری از مسئوالن یا از مجلس انتخاب شده اند یا در 

سوابق خود دورانی درخشان از نمایندگی مجلس را دارا هستند. 
انتخاب وزرا، معاونان وزرا، رؤســای سازمان ها، سفرا، استانداران و 
دیگر مســئوالن از بین نمایندگان یا افراد باســابقه نمایندگی، دلیلی 

بر نقش مجلس در ورود نخبگان به چرخه مدیریتی کشور است. 
۳- جایــگاه رفیع مجلــس در بعد نظــارت و قانونگذاری، ایجاب 
می کند که در انتخابات نخبه ترین افراد انتخاب شــوند تا در دوران 
نمایندگی بتوانند بر توسعه حوزه انتخابیه، استان و کشور تأثیر مثبت 

و قوی گذاشته و منافع عمومی را افزایش دهند. 
نخبه ها هستند که در دنیای پرآشوب سیاست می توانند راه درست را 
پیــدا و طی کنند و عقانیت و منطق را با واقع گرایی پیگیری کرده و 

منافع کشور را صیانت و پاسداری کنند. 
4- در ایران تعریف نخبه چندان روشن نیست و همواره تاش شده 
این تعریف محدود نباشــد و در مواقعی افرادی با سواد خواندن و 

نوشتن نیز نخبه محسوب شده اند. 
اما واقعیت آن اســت که نخبه فراتر از افراد عادی است و در حوزه 
کاری خود باالتر از دیگران قرار دارد و دانش و سواد و هوش الزم 

را در اینجا برای نمایندگی مجلس داراست. 
ــده  ــد صاحیت ش ــان تأیی ــی داوطلب ــه تمام ــم ک ــر بپذیری 5- اگ
ــرار  ــس و ق ــت نمایندگــی مجل ــان لیاق ــا بررســی شــورای نگهب ب
ــگان سیاســی کشــور را دارا هســتند، تــاش  گرفتــن در بیــن نخب
ــرد  ــن ف ــایی نخبه تری ــدگان، شناس ــف انتخاب کنن ــی و تکلی اصل

ــس اســت.  ــرای نمایندگــی مجل ب
با این حدود، رقابت انتخاباتی برای مجلس شورای اسامی، رقابت 
نخبگان اســت، رقابتی کــه باید حد و حدود و شــکل آن معرف 

بازیگران اصلی آن باشد. 
6- در عرصــه انتخابات آنچه در جهــان برای تبلیغات و رأی آوری 
اســتفاده می شود، چندان اخاقی نیســت و روش بیشتر تخریبی و 

به دور از شاخص های اخاقی است. 
البته ســپهر سیاست تهی از معنویت در جهان، اقدامی غیر از این را 
نمی پذیرد اما باید توجه داشــت که قرار بوده که ســپهر سیاست در 
ایران با معنویت و اخاق قرین باشــد و چارچوب اســامی در آن 

رعایت شود. 
۷- چرخش نخبگان در انتخابات تنها زمانی ارزشــمند اســت و از 
بروز و ظهور نخبه ای جدید خبر می دهد که بر معیار و محور قانون 

و اخاق باشد. 
تاش برای تخریب رقیب و بی اخاقی در حق رقبا در سیاست ایران 

و از منظر مردم پذیرفته شده نیست. 
به همین دلیل انتظار می رود تمام فعاالن سیاســی فعال در انتخابات 
به اخاق سیاسی و انصاف در حق رقبا معتقد باشند و بر این اساس 
عمــل کنند و به جای راه اندازی لشــکر تخریــب به ویژه در فضای 
مجــازی با فاصله گرفتن از این فضای اغواگــر به بیان ویژگی ها و 
توانمندی های خود برای مردم با اســتفاده از ابزارهای مورد اعتماد 
مردم، رسانه های مستقل بپردازند و مطمئن باشند مردم در انتخابات 

اشتباه نمی کنند. 

فرهنگ استفاده از زنجیرچرخ بین رانندگان 
ضعیف است

 فرهنگ استفاده از زنجیرچرخ ضعیف است و تنها ۳0 درصد رانندگان 
عبوری از جاده های این استان زنجیرچرخ دارند.

رئیس پلیس راه استان همدان گفت: دوســوم رانندگان توان بستن زنجیر 
چرخ ندارند بنابراین مأموران پلیس راه، پرسنل هال احمر و دیگر رانندگان 

به بستن زنجیر چرخ برای آنها اقدام می کنند.
رضا عزیــزی در گفت وگو با ایرنا بیان کرد: اضافه کرد: همراه نداشــتن 

زنجیرچرخ موجب آســیب به جاده شده با این توضیح که اداره راهداری 
برای پیشــگیری از راهبندان و خروج خودروها از جاده مجبور به پخش 
شن و نمک در سطح جاده می شود. وی افزود: پخش نمک در سطح جاده 
موجب از بین رفتن قیر، سطح و روکش آسفالت و در دراز مدت موجب 

نفوذ آب به الیه زیرین آسفالت و تجزیه زودهنگام آسفالت می شود.
عزیــزی ادامه داد: در حالــت عادی این وضعیت موجب بروز ســانحه 
رانندگی نشــده اما در بلندمدت با به وجودآمدن پستی و بلندی در سطح 

جاده احتمال بروز سانحه زیاد است.
وی اظهــار کرد: راننده برای نیفتادن خــودرو داخل چاله مجبور به تغییر 

مسیر ناگهانی یا ترمزهای نابهنگام شده که این امر در بروز سوانح رانندگی 
احتمالی مؤثر است.

رئیس پلیس راه اســتان همدان با بیان اینکه هم اینک سطح بیشتر جاده های 
این استان شکسته شده است، بیان کرد: چنانچه فرهنگ رانندگی و استفاده 
از زنجیرچرخ افزایش یابد دیگر نیاز نیست با ریزش برف اندک و لغزندگی 

سطح جاده از شن و نمک استفاده کرد.
ســرهنگ عزیزی بیان کرد: پخش شــن و نمک عاوه بر آسیب به سطح 
جاده، به محیط زیســت و خودرو نیز خســارت وارد می کند با وجود این 

جایگزینی جز نمک برای رفع یخ زدگی جاده وجود ندارد.

متولیان و کاندیداها نتوانسته اند شور انتخاباتی ایجاد کنند

سیبری انتخابات در همدان

برگزارکنندگان کارناوال تبلیغاتی به مراجع 
قضایی معرفی می شوند

 راه انــدازی کارناوال هــای تبلیغاتــی بــرای انتخابــات غیرقانونــی 
اســت و متخلفــان بــه مراجــع قضایــی معرفــی می شــوند.

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان همــدان گفــت: 
چنانچــه افــرادی بــه راه انــدازی کارنــاوال تبلیغاتــی، ایجــاد 
ــدا  ــد ابت ــدام کنن ــهری اق ــر درون ش ــدان در معاب ــک و راه بن ترافی
اعمــال قانــون شــده ســپس شــماره پــاک خــودروی آنهــا ثبــت 
ــه مرجــع  و به عنــوان برهــم زننــدگان و مخــان نظــم و امنیــت ب

قضایــی معرفــی می شــوند.
ــاده  ــر م ــرد: براب ــار ک ــا، اظه ــا ایرن ــو ب ــری در گفت وگ ــی فک عل
ــم  ــوع عای ــر ن ــب ه ــی نص ــی و رانندگ ــه راهنمای 20۷ آئین نام
ــوع  ــر ن ــش ه ــاق نق ــن الص ــه و همچنی ــای متفرق ــاک ه و پ
آگهــی، نوشــته، عکــس و نوشــتن عبــارات و ترســیم نقــوش روی 
ــور  ــه به منظ ــایل نقلی ــی وس ــا بیرون ــی ی ــه درون ــا بدن ــه ها ی شیش

ــوع اســت. ــوارد ممن ــایر م ــش و س ــغ، نمای تجــارت، تبلی
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان همــدان اضافــه کــرد: 
ــر  ــه نصــب پوســتر ب ــی کــه ب ــا خودروهای درصــورت مواجهــه ب
روی خــودرو اقــدام کرده انــد در گام نخســت بــه راننــدگان تذکــر 
داده ســپس آنهــا را ملــزم بــه برداشــتن تصاویــر از روی خــودرو 

می کننــد.
ــی پلیــس اســت  ــزار کنترل ــان کــرد: جریمــه آخریــن اب فکــری بی
ــر  ــاد و تذک ــه ارش ــون ب ــی تاکن ــی و رانندگ ــوران راهنمای و مأم
راننــدگان متخلــف اقــدام می کردنــد امــا از امــروز اعمــال قانــون 

ــرار دارد. ــتور کار ق ــز در دس ــان نی متخلف

۱- برخی ستادهای تبلیغاتی برای بزرگداشت روز زن برنامه داشته اند. 
گویا برگزاری جشــن ازجمله این برنامه ها بوده اســت. گفتنی است 
مداحان خارج از استان نیز به برخی مراسم ستادهای داوطلبان دعوت 

شده بودند.
2- استاندار اسبق همدان در یکی از لیست های اصولگرایان تهران قرار 
گرفته اســت. گویا مرادی در لیســت مدیران دولت های نهم و دهم 
است. گفتنی است اصولگرایان در تهران تاکنون بیش از ۳ لیست دارند.

۳-دلزدگی انتخاباتی در فضای مجازی در حال شکل گیری است.گویا 
اضافــه کردن بدون اجازه در گروه هــای انتخاباتی دلیل این موضوع 
است. گفتنی است بیشتر داوطلبان با استفاده ناشیانه از فضای مجازی 

به زیان خود فعالیت می کنند.
4- لیست های اصاح طلبان در حال افزایش است. گویا اصاح طلبان 
2 لیســت برای تهران تاکنون ارائه کرده اند که یک لیســت تک حزبی 
و یک لیســت 8 حزبی است. گفتنی اســت پیش بینی می شود احزاب 

اصاح طلب برای استان ها نیز به زودی لیست ارائه دهند.
5-کنار نرفتن از انتخابات به زیان داوطلبان انتخاب نشــده ائتاف ها 
تمام شده است. گویا این اقدام بدعهدی ازسوی ائتاف ها تعبیر شده 
است. گفتنی اســت تمامی عملکردهای داوطلبان با رصد مردم برای 

تصمیم نهایی همراه است.

محمد ترابی «

 پس از حواشی گذشــته پیرامون تعیین 
صاحیــت  کاندیداهــای یازدهمیــن دوره 
مجلس شورای اســامی و فعالیت احزاب 
در راستای جمع بندی های درون حزبی برسر 
ارائه سر لیست انتخاباتی و تشکیل ائتاف ها 
میان احزاب، از بامداد پنجشنبه 24 بهمن ماه 
زمــان مهلــت تبلیغات داوطلبــان ورود به 
مجلس آغاز شــد و تا 8 صبح روز پنجشنبه 
۱ اســفند ماه، یک روز پیش از انتخابات به 

پایان می رسد.
طبق گزارش روز نخســت مهلت تبلیغات، 
تبلیغاتی کاندیداهای مجلس چندان  فعالیت 
چشم گیر و همانند ادوار گذشته نبود. با این 
حال فعالیت کم رنگ انتخاباتی کاندیداها را 
به دلیل اینکه روز نخست است نسبت دادم و 
امید داشــتم که در روزهای بعدی کاندیداها 
بــا افزایــش فعالیت های تبلیغاتــی خود به 
حال وهوای این روزهای شــهرمان رنگ و 

بوی انتخاباتی دهند.
از ایــن رو در روز ســوم مهلــت تبلیغات 
انتخاباتــی کاندیداهای مجلــس برای تهیه 
گزارش به سطح شهر رفتم. در روز نخست 
تبلیغــات بیشــتر اعامیه هــای تبلیغاتی بر 
روی جایگاه های تعبیه شــده در سطح شهر 
نصب شــده بود اما امروز شاهد نصب این 
اعامیه های بر روی دیوار ها، پشــت شیشه 
چند مغازه و شیشه عقب برخی خودروهای 

شهر بودم.
با ایــن حال، می تــوان گفت کــه عرصه 
فعالیــت و رقابت تبلیغاتــی کاندیداها در 
شهرمان نســبت به ادوار گذشته انتخابات 
مجلــس کمرنگ تر بوده و یا شــاید هنوز 
تنور انتخاباتی در شهرمان داغ نشده است.  
موجــب تعجب بود که پس از گذشــته ۳ 
روز از شــروع تبلیغات هنوز جایگاه های 
نمایندگان در  انتخاباتــی  تبلیغــات  نصب 
دور میــدان آرامــگاه بوعلی کــه یکی از 
محل های پر رفت وآمد اســت هنوز کاما 
از تبلیغات کاندیداها پر نشده و به صورت 
معدود و پراکنده شاهد تبلیغات کاندیدا بر 

روی آن ها هستیم.
از ایــن روی با چند تن از افــراد در زمینه 
انتخابات و فضای انتخاباتی گفت وگو کردم 

که در ادامه می خوانید.
مهنــدس مکانیــک یکــی از کارخانه های 
استان با بیان اینکه حال وهوای انتخابات در 
دوره های گذشته پرشورتر بود و نمایندگان 
و طرفداران آنها هیجان بیشتری برای فعالیت 
داشتند، اظهار کرد: از دالیل بی تفاوتی مردم 
نســبت به انتخابات گذشته  می توان در ابتدا 
به مشکات اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد. 
بــا این حال عملکرد مجلس دوره گذشــته 
هــم می توان در این زمینه تأثیرگذار باشــد. 
از ســوی دیگر کاندیداها هم از خود مردم 
هســتند و وقتی این مشکات بر مردم فشار 
می آورد طبیعتا بــر روی عملکرد کاندیداها 

 هم تأثیر می گذارد.
حمیدرضا افشــار با تأکید بر اینکه نماینده 
هر شهری باید در همه زمینه ها فعال بوده و 
بیشــتر از هر چیزی به فکر منافع شهر خود 
باشد، افزود: نمایندگان این دوره به صورت 
کلی باید به فکر رفع مشــکات معیشتی و 

اقتصادی مردم باشند. 

وی در پاسخ به این سوال که یک نماینده تا 
چه میزان می تواند در رفع مشکات مردم در 
مجلس تأثیرگذار باشد، گفت: نه یک نماینده 
بلکه یک نفر از مردم هم می تواند تأثیرگذار 
باشــد، هر یک از ما می توانیم در راســتای 
بهبود شرایط موجود کمک کنیم. نمایندگان 
که جایگاه و مقام باالیی در کشورمان دارند 
حتما می توانند در این زمینه تأثیرگذار باشند.
ایــن بازرس فنی  بــا بیان اینکــه اگر روند 
تبلیغاتــی به این شــکل ادامه پیــدا کند در 
مشــارکت مردم در انتخابــات تأثیر خواهد 
گذاشــت، ادامه داد: اگر انتخابات را با بازار 
خریدوفــروش مقایســه کنیم، شــما وقتی 
تبلیغات کمتری داریــد خریدار کمتری هم 
به نســبت خواهد داشــت و مردم زمانی به 
یک نماینده اعتماد می کنند که وی ایده ها و 
برنامه های خود را درســت تبلیغ کرده باشد 
و مردم نمی توانند صرفا با دیدن عکس یک 

نماینده به وی اعتماد کرده و رأی دهند.
یک مغازه دار با بیــان اینکه تبلیغات در این 
دوره بســیار کمرنگ اســت، گفت: یکی از 
دالیل کمرنگ شدن تبلیغات در این دوره را 
می توان باالرفتن هزینه های تبلیغاتی دانست. 
تبلیــغ در فضــای مجــازی درحال حاضر 
بیشــتر از تبلیغات فیزیکی انجام می شود و 
نمایندگان بیشتر سعی می کنند از رسانه های 
جمعی مانند تلگرام و اینســتاگرام اســتفاده 
کنند. بیشتر مردم اخبار را در فضای مجازی 
و از طریق اینترنت پیگیری می کنند و تمایل 
مردم نسبت به گذشته بیشتر به سمت فضای 

مجازی رفته است.
مســعود مشــتریانی با تأکید بر اینکه نیرو و 
فکر جــوان و ایده های جدیــد می تواند در 
رونــد بهبــود عملکرد مجلس آینــده مؤثر 
باشــد، افزود: تجربه جایگاه خــود را دارد 
ولی عملکرد افــراد باتجربه در مجلس بهتر 
از سایران نبوده است. به نظر من جوانان هم 
می توانند با چند آزمون و خطا این تجربیات 

را به دست بیاورند. 
وی با اشــاره بــه اینکــه امیدواریم عمکرد 
ضعیف تبلیغاتی ایــن دوره تأثیری در روند 
مشــارکت مردم نگذارد، گفت: باید از همه 
احزاب در انتخابات حضور داشــته باشند. 
شــاید برخی  کاندیداها از یک حزب باشند 
امــا مطمئنا طرز تفکر و بینــش  این افراد با 
یکدیگر متفاوت است. تأثیر مشارکت باالی 

مردم در این اســت که وقتی یک نماینده با 
تعداد رأی باال انتخاب شود این نماینده قطعا 
مســئولیتش در برابر مردم باالتر خواهد بود 
و باید پاسخگوی آن تعداد آرایی که به وی 

داده اند، باشد.
معتقد  آموزش وپــرورش  بازنشســته  یک 
برای فکر  اقتصادی جایی  است: مشکات 
کردن بــه انتخابات برای مردم نگذاشــته 
رفع  برای  وعده هایــی  کاندیداها  اســت. 
اما پس  بازنشســتگان می دهنــد  مشــکل 

از ورود بــه مجلــس وعده هــای خود را 
می کنند. فراموش 

این معلم پرورشــی با بیــان اینکه عملکرد 
مجلس در ادوار گذشته بر اثرگذاری تبلیغات 
بر مردم تأثیر گذاشته است، گفت: نمایندگان 
از خود مردم هستند و باید به مشکات مردم 
توجه کنند، مشــکات اجتماعی دست کمی 
از مشکات معیشتی ندارند. وضعیت سخت 
ازدواج جوانــان و آمار طــاق باید یکی از 

دغدغه های نمایندگان باشد.

دوره  یازدهمیــن  داوطلبــان  تعــداد   
نمایندگی مجلس در اســتان بــا انصراف 
کاندیداهــای همدان ، رزن و مایر به ۱62 

نفر رسید.
دبیر ستاد انتخابات استان با بیان این مطلب 
گفت: تعرفه مورد نیاز برگزاری یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسامی در  

استان توزیع شد.
ابوالقاسم الماسی بیان کرد: تعرفه انتخابات 
بــه تعداد مــورد نیــاز توزیــع و تحویل 

نمایندگان فرمانداری ها شده است.
وی افزود: عاوه  بر این صندوق های پلمب 
شده، مهر، تابلو شعب، بنر، پوستر هلوگرام 
و دیگر ملزومات مورد نیاز انتخابات در بین 

فرمانداری ها توزیع شد.
مدیــرکل سیاســی و انتخابــات اســتانداری 
همــدان اظهــار کــرد: یــک میلیــون و 404 
هــزار و ۷۳0 نفــر از مــردم اســتان همــدان 
دارای شــرایط رأی دادن بــوده کــه از ایــن 
ــی  ــر رأی اول ــزار و 5۹۱ نف ــداد 6۳ ه تع

هســتند.
استان همدان با یک میلیون و ۷60 هزار نفر 
جمعیت، ۱0 شهرســتان و ۷ حوزه انتخابیه 
اصلی دارای ۹ کرســی در مجلس شورای 

اسامی است.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای 
اســامی 2 اســفندماه ســالجاری برگزار 

می شود.

سانحه رانندگی موجب مرگ ۲ عابر 
در همدان شد

 راننده وانت نیســان 2 کارگر شهرداری مریانج را در جاده همدان-
تهران زیرگرفت و منجر به مرگ آنها شد.

فرمانده انتظامی شهرســتان همدان گفت: عصر روز گذشته 2 کارگر در 
حال شستشوی جدول وسط جاده با استفاده از پمپ آب  بودند.

جمشــید باقری در گفت وگو با ایرنا بیان کــرد: راننده بی احتیاط یک 
دســتگاه نیسان با سرعت باال  به این 2 کارگر برخورد کرد و آنها را در 

بین خودروی خود و وانت نیسان حامل تانکر آب پرس کرد. 
باقری بیان کرد: در این سانحه دلخراش کارگر 40  و 45 ساله شهرداری 

مریانج جان خود را از دست دادند.  
وی با بیان اینکه اجساد تحویل پزشکی قانونی شد، ادامه داد: هنوز دلیل 
بروز این ســانحه مشخص نیست و عوامل پلیس راهور درحال بررسی 

موضوع هستند.

تعداد  داوطلبان استان به 162 نفر رسید
■ آغاز توزیع تعرفه انتخابات در همدان
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147 شعبه اخذ رای در نهاوند پیش بینی شده است
 تخلف انتخاباتی نداشتیم

 به منظور برگزاری انتخابات مجلس ۱4۷ شــعبه اخذ رأی ثابت و 
سیار در نهاوند ایجاد شده است. 

فرماندار نهاوند با اشــاره به ورود انتخابات به مرحله عملیاتی اظهار 
کرد: تبلیغــات داوطلبان نمایندگی مجلس از بامداد 24 بهمن ماه آغاز 

شد و تا 24 ساعت پیش از شروع انتخابات ادامه دارد. 
مراد ناصــری در گفت وگو  با فارس افزود: در کار برگزاری انتخابات 
حدود 2 هــزار و 500 نفر از عوامل اجرایی شــامل عوامل اجرایی، 

نظارت و انتظامی مشارکت دارند. 
فرماندار نهاوند از برگزاری دوره های آموزشی برای عوامل اجرایی و 
نمایندگان فرماندار خبر داد و گفت: تاکنون چندین جلسه آموزشی و 
توجیهی به منظور باالبردن سامت انتخابات برای نمایندگان فرماندار، 

عوامل اجرایی و بازرسان وزارت کشور برگزار شده است. 
وی گفت: به منظور برگزاری انتخابات دوم اســفندماه ۱4۷ شعبه اخذ 
رأی ثابت و ســیار در نهاوند تعریف شده که 54 صندوق آن سیار و 

۹۳ شعبه نیز ثابت است. 
ناصــری درباره نظارت بــر روند تبلیغات کاندیداهــا گفت: عوامل 
هیأت های اجرایــی و عوامل نظارتی بر روند تبلیغ کاندیداها نظارت 
دارند که خوشبختانه تاکنون موردی از تخلفات تبلیغاتی گزارش نشده 
است.  وی به سازماندهی و برنامه ریزی دقیق در این دوره از انتخابات 
پرداخت و افزود: این ســازماندهی و برنامه ریــزی با هدف افزایش 
کارایی، بهره وری، سامت انتخابات و افزایش اعتماد عمومی به عنوان 

بهترین و مهمترین سرمایه کشور انجام شد. 
فرماندار نهاوند افزود: دشمن به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در کشور 
است، اما مردم ایران همیشه با هوشیاری در صحنه حضور دارند و ما 
نیز باید کمک کنیم این حضور با انگیزه تر و باشــور و نشاط بیشتری 

همراه باشد. 
وی بــا بیان اینکه رقابت حداکثری ضامن تحقق مشــارکت بیشــتر 
شــهروندان در پای صندوق های رأی خواهد بود، گفت: فرمانداری 
این شهرستان با همکاری سایر نهادهای دولتی نقش مهمی در تحقق 

مشارکت حداکثری دارند. 

اعتکاف علمی، مطالعاتی دانش آموزان مالیر 
در ایام نوروز

 مدیر آموزش وپرورش شهرستان مایر از برگزاری اعتکاف علمی، 
مطالعاتی دانش آموزان مایر در ایام نوروز خبر داد. 

هادی ســلگی، افزود: دانش آموزانی که در ایــام تعطیات نورورزی 
شــرایط مناسب درس خواندن در خانه را ندارند، می توانند با شرکت 
در اعتکاف علمی، مطالعاتی از فضایی که متناســب با شرایط مطالعه 

مهیا شده است، استفاده کنند. 
وی گزارشی از فعالیت های انجام شده به مناسبت دهه فجر ارائه داد و 
اظهار کرد: غبارروبی گلزار شهدا، نواخته شدن زنگ انقاب، سرکشی 
از خانواده شهدا، تجمع رهروان فاطمی ویژه پسران و سوگواره یاس 
نبوی ویژه دختران، اجرای طرح الله های روشن و برگزاری مسابقات 
متنوع فرهنگی ورزشــی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این 

دهه بوده است. 
ســلگی با اشــاره به در پیش رو بودن 8 اســفندماه روز امور تربیتی، 
مساعدت اعضای شورا را در برگزاری مراسم ویژه این روز خواستار 
شد و خاطرنشان کرد: مشاوره تحصیلی توسط مشاوران و کاس های 
رفع اشکال متناســب با نیاز و درخواست های دانش آموزان با حضور 
دبیــران حاذق از دیگر خدمات مراکز اعتــکاف علمی، مطالعاتی ایام 
نوروز اســت.  مدیــر آموزش وپرورش مایر بــه برگزاری کارگاه 
آموزشــی »فرهنگسازی نماز« با حضور 50 نفر از مدرسان آموزش 
خانواده قطب جنوب اســتان اشــاره کرد و یادآور شــد: اجرای 
دوره های توانمندســازی و کارگاهی در توســعه و تعمیق فرهنگ 

اقامه نماز اهمیت ویژه ای دارد. 

اهدای عضو نوجوان اسدآبادی، به 4 بیمار 
زندگی دوباره بخشید

 اهدای کبد، کلیه ها و قلب دختر ۱2 ســاله اســدآبادی که دچار 
مرگ مغزی شده بود، به 4 بیمار حیات دوباره بخشید. 

مســئول تیم فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم پزشــکی 
همــدان اظهارکرد: یک دختر ۱2 ســاله به دلیل بیماری »آنوریســم 

مغزی« دچار سردرد و تهوع شده و به بیمارستان منتقل شد. 
مجید حمیدی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه این دختر دچار مرگ 
مغزی شــده و به کما رفت، افزود: »آنوریسم مغزی« موجب نازک و 
گشــاد شدن جداره رگ شده که در ادامه پارگی رگ، مرگ بیمار را 
رقم می زند.  مســئول تیم فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم 
پزشــکی همدان بیان کرد: با کســب رضایت از خانواده این دختر 
نوجوان 4 عضو بدن و نســوج آن اهدا شده و به 4 بیمار نیازمند به 

عضو، زندگی دوباره بخشید. 
حمیدی گفت: هم اینک 60 تا ۷0 بیمار در این استان منتظر دریافت 
کلیه هســتند اما آماری از نیازمندان به سایر اعضای مورد نیاز نظیر 

کبد و قلب در دست نیست. 
وی افــزود: ۱۱ ماهــه ســالجاری ۱5 مورد اهدای عضو توســط 
همدانی ها صورت گرفته که ۱۱ مورد آن در داخل اســتان و 4 مورد 

آن در خارج از استان بوده است. 
مســئول تیم فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم پزشــکی 
همدان افزود: واحد تخصیص عضو در وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی مستقر بوده و آنها بر اساس گروه خونی و شرایط 
اضطراری به بیمار نیازمند برای دریافت عضو اطاع رسانی می کنند. 
حمیدی گفت: هر 2 ســاعت یک نفر به دلیل نرســیدن عضو جان 
می بازد و هر ۱0 دقیقه یک نفر به افراد نیازمند عضو اضافه می شــود 

درحالی که هر ۱2 ساعت یک مورد پیوند عضو صورت می گیرد. 

سامانه بارشی وارد همدان می شود

 یک سامانه بارشــی امروز از سمت غرب وارد استان می شود و 
به صورت بارش باران و ریزش برف فعالیت می کند.

کارشــناس اداره کل هواشناســی همدان گفت: بر اســاس بررسی 
نقشــه های ماهواره ای، آســمان بیشتر نقاط اســتان امروز، صاف تا 
قســمتی ابری، همراه با افزایش تدریجی ابــر و وزش باد پیش بینی 

می شود.
ــرد:  ــار ک ــا اظه ــا ایرن ــو ب محمدحســن باقری شــکیب در گفت وگ
ــده و در  ــی ش ــری پیش بین ــتان را نیمه اب ــمان اس ــروز آس ــرای ام ب
ســاعت های بعــد از ظهــر امــروز وزش بــاد پدیــده غالــب بیشــتر 

نقــاط همــدان اســت.
باقری شــکیب اظهــار کــرد: از عصــر امــروز به تدریــج یــک 
ســامانه بارشــی از ســمت دریــای مدیترانــه وارد همــدان می شــود 

ــد. ــت می کن ــتان فعالی ــن اس ــمان ای و در آس
وی بیــان کــرد: ایــن ســامانه ضعیــف اســت و روز دوشــنبه 
بارش هــای پراکنــده بــاران و ریــزش پراکنــده بــرف در ارتفاعــات 

دارد. به همــراه  را 
ــاط  ــتر نق ــای بیش ــنبه، دم ــا روز سه ش ــه داد: ت ــکیب ادام باقری ش

ــد. ــش می یاب ــانتی گراد افزای ــه س ــا 4 درج ــن 2 ت ــتان بی اس
وی گفت: این سامانه بارشی شامگاه دوشنبه از آسمان استان خارج و 

سامانه جدیدی از روز چهارشنبه وارد همدان می شود.

توان خانوارهای بازنشسته به یک مسأله جدی تبدیل 
شده اسَت

 یکی از دغدغه های اصلی بحث بیمه درمان بوده که این روزها ازیک ســو به دلیل 
افزایش هزینه ها در مراکز و از ســوی دیگر به دلیل کاهش منابع و توان خانوار به یک 

مسأله و مطالبه جدی تبدیل شده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در چنین شرایطی استفاده از روش های 
خاقانه و ابتکاری و اســتفاده از مشارکت جمعی حائز اهمیت است تا بدون افزایش 
هزینه ها و وارد آوردن فشــار بیشــتر به جامعه مخاطب، شاهد بهبود خدمات در این 

حوزه باشیم. 
به گــزارش ایرنا، اکبــر افتخاری با تأکید بــر اینکه در حوزه همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان نیز پیگیری های جدی در حال انجام است و گفت وگوهایی نیز با مسئوالن 
مربوطه انجام شده، گفت: با اینکه دولت عاقه مندی جدی نسبت به این موضوع دارد 
و اعتباری نیز برای ســال آینده اختصاص داده، اما باید با مشارکت جدی در این زمینه 

قدم های بیشتری برداریم و همه باید کمک کنند تا اتفاق خوبی در این بخش بیفتد. 
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری با تأکید بر اینکه اولویت این صندوق اجرای 
طرح هایی برای کاهش فشــارهای اقتصادی بر معیشــت بازنشســتگان است، گفت: 
طرح هایی تدوین شــده که پس از قطعی شدن رســما اعام خواهد شد. اما تاش ما 

به ویژه در آستانه نوروز کمک به هزینه هایی است که بازنشستگان در این ایام خواهند 
داشــت. افتخاری تصریح کرد: طرح های رفاهی، معیشتی قابل اجرا پیش از عید اعام 

می شود و تاش می کنیم این روند پس از این نیز با جدیت بیشتر ادامه یابد.
وی ادامه داد: ظرفیت هایی در خود صندوق بازنشســتگی کشوری و زیرمجموعه های 
آن وجود دارد که باید ســود آن به بازنشســتگان به عنوان ذی نفعــان اصلی صندوق 
بازگردد. ظرفیت هایی هم در بین بازنشستگان وجود دارد که باید در قالب مشارکت و 

مشورت از آنها به خوبی استفاده شود. 
افتخاری تأکید کرد: در کنار اقدام برای کمک به بهبود معیشــت باید سایر فعالیت ها و 

طرح های اجتماعی و فرهنگی برای افزایش مشارکت بازنشستگان دنبال شود.

آگهي مزايد   ه )نوبت دوم(  
شرکت کوثر خزل در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق مزایده  عمومی به باالترین پیشنهاد به فروش رساند.

از متقاضیــان دعــوت می شــود ضمــن بازدیــد و رعایــت شــرایط ذیــل پیشــنهادات خــود را در پاکــت در بســته حداکثــر تــا تاریــخ 
ــل نمایند. 1398/12/05 تحوی

 یک دستگاه لیفتراک )برند سامG50SC -5 گازسوزLPG و 5 تن(
 یک دستگاه تراکتور )فرگوسن 399 شش سیلندرجفت دیفرانسیل(

 آهــن آالت )مــورد اســتفاده در احــداث ســازه اســکلتی واحــد تولیــد آرد( شــن و ماســه )شــن دولومیــت شکســته ماســه دوبــار 
شــور جوجو( 

ــماره  ــاری ش ــاب ج ــه حس ــزی ب ــش واری ــورت فی ــه ص ــه ب ــال ک ــون ری ــد میلی ــغ یکص ــده مبل ــرکت در مزای ــپرده ش   س
ــد. ــل نماین ــان، تحوی ــد هگمت ــزل الون ــر خ ــرکت کوث ــام ش ــه ن ــروزان ب ــعبه فی ــی ش ــک مل ــزد بان 0109269225001 ن

  پرداخت هزینه کارشناسی و چاپ آگهی و انتقال سند بر عهده برنده مزایده می باشد.
  برنــده مزایــده بایســتی حداکثــر ظــرف مــدت 5 روز پــس از اعــالم نتیجــه مزایــده نســبت بــه پرداخــت بهــاء و دریافــت اقــالم 
اقــدام نمایــد. در صــورت عــدم مراجعــه ظــرف مــدت تعییــن شــده، ضمــن ضبــط ســپرده، از نفــرات بعــدی جهــت عقــد قــرارداد 

دعــوت خواهــد شــد.
  9 درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده به قیمت نهایی افزوده شده و از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

  شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار بوده و در صورت رد، وجه سپرده حداکثر ظرف 20 روز مسترد خواهد شد.
  روز بازگشایی پاکات 11 اسفند خواهد بود.

آدرس: استان همدان، نهاوند، فیروزان، ابتدای جاده تویسرکان، شرکت کوثر خزل الوند هگمتان
تلفن: 081-33723964-5

 مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روستائیان و عشــایر استان همدان با اشاره به 
پرداخت تســهیات به مســتمری بگیران این 
صندوق، گفت: براساس تفاهم نامه ای که میان 
صندوق و بانک صادرات ایران منعقد شــده، 
تسهیات ۳ میلیون تومانی به مستمری بگیران 

واجد شرایط پرداخت می شود. 
مهدی ســماواتی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه این صندوق برای نخستین بار نسبت به 
پرداخت تسهیات به مســتمری بگیران خود 
اقدام کرده اســت، افزود: بازپرداخت این وام 
۳6 ماهه اســت و از محل اعتبارات صندوق 
نزد بانک صادرات، به مستمری بگیران صندوق 
اختصاص می یابد، اولویت پرداخت تسهیات 
در این مرحله با افرادی اســت که ســنوات 

مستمری بگیری بیشتری دارند. 
وی بــا تأکیــد بر اینکــه ویژگی این تســهیات، 
ــت،  ــن اس ــدون ضام ــت و ب ــت راح پرداخ
خاطرنشــان کــرد: روســتائیان و عشــایر در 
اغلــب مــوارد به دلیــل نداشــتن ضامــن امــکان 
ــد،  ــی را ندارن ــهیات بانک ــه تس ــی ب دسترس
بنابرایــن فرآینــد اعطــای ایــن تســهیات 
ــت آن  ــه پرداخ ــده ک ــی ش ــه ای طراح به گون

ــد.  ــن باش ــدون ضام ــی و ب به راحت

 ۳ تســهیات  پرداخــت  ســماواتی 
میلیــون تومانــی بــه بیــش از ۷05 نفــر از 
ــی  ــه اجتماع ــدوق بیم ــتمری بگیران صن مس
بــرای  عشــایر  و  روســتائیان  کشــاورزان، 
نخســتین بار را از جملــه خدمــات کوتاه مــدت 
دانســت و ادامــه داد: از آنجــا کــه دسترســی به 

تســهیات کم بهــره بــرای جامعــه روســتایی و 
ــا دشــواری ها و چالش هــای  عشــایر اغلــب ب
ــا  ــا ب ــدیم ت ــر آن ش ــت، ب ــه رو اس اداری روب
ارائــه ایــن خدمــت، کمکــی هــر چنــد 
ــو  ــتایی عض ــای روس ــه خانواره ــک ب کوچ

ــم.  ــدوق کنی صن

مدیــر صندوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان، 
روســتائیان و عشایر استان همدان یادآور شد: 
عیدی 4 هزار مستمری بگیر استان به مبلغ 450 
هزار تومان درنظر گرفته شــده است که پایان 
بهمن ماه به حســاب این خانواده ها پرداخت 

خواهد شد. 

پرداخت تسهیالت کم بهره 
به مستمری بگیران صندوق بیمه کشاورزان

 کارشناس صنعت، معدن و نظام مهندسی معدن همدان
 کارشناس و مدیر کیفیت استاندارد

 کارشناس و مسئول فنی معادن همدان
 مسئول ورزش و جوانان نظام مهندسی معدن همدان

 عضو کمیته و کارگروه های تخصصی معدن، زمین شناسی و استاندارد
 عضو هیأت مدیره مؤسسه حقوق شهروندی فجر

 عضو هیأت مدیره کیفیت استاندارد
 مدیرمسئول و مدرس مجتمع آموزشی

 مسئول کارگروه معدن، زمین شناسی بسیج مهندسین همدان
 مسئول کارگروه جوانان مجتمع معتمدان والیتمدار همدان

 دبیر ورزش محالت همدان و معتمد منطقه
اهداف و برنامه ها:

■ رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال برای جوانان، توسعه مهارت آموزی
■ توسعه گردشگری و ایجاد مراکز جدید گردشگری

■ مبارزه با بیکاری و راه اندازی واحدهای تعطیل
■ حذف قوانین زائد و موانع تولید

نامزد یازدهمین 

دوره انتخابات مجلس 

شورای اسالمی 

کارگاه پدافند 
غیرعامل زیستی با 
حضور بانوان شاغل

 کارگاه آموزشــی پدافنــد غیرزیســتی 
زن  روز  گرامیداشــت  مناســبت  بــه 
درســالن جلســات اداره کل منابــع طبیعــی 
وآبخیــزداری اســتان همــدان برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
اســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع 
ــور  ــی به منظ ــن کارگاه آموزش ــدان ای هم
بــاال بــردن ســطح علمــی و آگاهــی 
در  طبیعــی  منابــع  در  شــاغل  بانــوان 
حــوزه مســائل پدافنــد غیرعامــل زیســتی 

برگــزار گردیــد.
ــزی،  ــاون برنامه ری ــوروزی مع ــم ن ابراهی
اداره کل  منابــع  و  مدیریــت  توســعه 
اســتان،  وآبخیــزداری  طبیعــی  منابــع 

کارگاه  ایــن  برگــزاری  از  هــدف 
بیشــتر  هرچــه  آمادگــی  را  آموزشــی 
ــدات  ــه تهدی ــل هرگون ــان در مقاب کارکن
غیرعامــل  پدافنــد  ژنتیــک،  زیســتی، 
ســنگین  فلــزات  تأثیــرات  و  زیســتی 
بــر ســامتی و تهدیــدات نــرم دشــمنان 

ــرد. ــوان ک عن
همچــون  مباحثــی  بــا  کارگاه  ایــن  در 
تهدیــدات زیســتی و انــواع آن، حوزه هــای 
تهدیــدات زیســتی، چرخــه پدافند زیســتی، 
رفــع آلودگــی زیســتی و کمک هــای اولیــه 
ــده  ــدات آین ــکی تهدی ــای پزش و فوریت ه
ــه  ــه ب ــزوم توج ــت و ل ــک و اهمی بیولوژی
دفــاع غیرعامــل زیســتی، تاریخچــه پدافنــد 
و  اســتحکام  و  مقاوم ســازی  غیرعامــل، 
اســتراتژی هاي رایــج در ایــن زمینــه و 
ــل  ــوه عم ــع و نح ــا، موان ــواع راهکاره ان
در مواقــع بحرانــي مــورد بحــث و بررســي 

ــرار گرفــت. ق

دست فروشان در 
پیاده  راه ها مستقر 

می شوند
 در ایام نزدیک به نوروز دست فروشــان 
تنها در بخش هــای تعیین شــده پیاده راه ها 

مستقر می شوند.
رئیس شــورای اســامی شــهر همدان در 
این باره با بیان اینکه هرســاله نوروز فرصتی 
برای کسب وکار دست فروشان است، اظهار 
کرد: در این ایام فرصتی به آنها داده می شود 
که از ابتدای پیاده راه اکباتان، دست فروشــان 

بساط خود را بگسترانند.
به گزارش ایســنا، کامران گردان با اشاره به 
اینکه هنوز تصمیم نهایی در حدود بســاط 
دست فروشــان گرفته نشده اســت، افزود: 
امســال با تغییراتی که در پیاده راه اکباتان با 
توجه به وجود تاکسی  ون ها رخ داده است، 

ممکن است به وجود آید.
وی بــا بیــان اینکه بــه احتمــال زیاد 
دست فروشــان  برای  حوالی  همــان  در 
محدوده ای تعیین می شــود، تصریح کرد: 
 20 دست فروشان شــب هنگام از ساعت 
به بعد هم مانند ســایر ایام سال فعالیت 
می کننــد اما در روز محــدوده جدیدی 

می شود. تعیین  آن  برای 
گردان با اشاره به اینکه در ایام نزدیک به عید 
نیز تنها در مکان هایی که پیاده راه است امکان 
حضور دست فروشان وجود دارد، ادامه داد: 
در ایــن ایام امکان حضــور در خیابان هایی 
که خــودرو تــردد می کند بــرای فعالیت 

دست فروشان مهیا نخواهد بود.
پیاده راه  انتهــای  بازارچه های  دربــاره  وی 
اکباتان نیز گفت: با توجــه به اینکه ممکن 
اســت ایجاد این بازارچه ها در ثبت جهانی 
تپــه هگمتانه اخال ایجاد کند، هنوز میراث 

فرهنگی موافقت نکرده است.

بازدید سرزده معاون 
وزیر راه از فعالیت 
راهداران در گردنه 
اسدآباد

 معــاون وزیــر راه و شهرســازی از 
فعالیت های شــبانه روزی راهداران استان 

همدان در گردنه اسدآباد بازدید کرد. 
ــا  ــدار ب ــن دی ــن نیا ضم ــم حس عبدالهاش
ــدآباد،  ــه اس ــه گردن ــداران راهدارخان راه
آخریــن وضعیــت محورهــای مواصاتــی 

ــد.  اســتان همــدان را بررســی کردن
ــد  ــن بازدی ــر، وی در ای ــزارش مه ــه گ ب
بــا اشــاره بــه اهمیــت بررســی وضعیــت 
بــرف  زمــان  در  به ویــژه  جاده هــا 
کــه  بازدیدهایــی  گفــت:  کــوالک  و 
بــدون اطــاع قبلــی انجــام می شــود، 

روشــن  را  موجــود  واقعیت هــای 
 . می کنــد

عبدالهاشم حســن نیا ادامه داد: با توجه به 
شرایط جوی و استمرار استفاده از جاده ها 
راهداری پیوسته در تاش است تا ایمنی و 

تردد روان را در جاده ها حفظ کند. 

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: رصد 
جاده ها در شرایط مختلف موجب شناخت 
نقــاط ضعف و تاش برای برطرف کردن 

کاستی ها می شود. 
وی بیان کرد: عاوه بر بررســی وضعیت 
راه هــا، توجه به تجهیــزات راهداری نیز 

دارای اهمیت و در نحوه خدمات رســانی 
مؤثر است. 

رئیس ســازمان راهــداری و حمل و نقل 
جــاده ای همچنیــن بــه توجه بــه نحوه 
خدمات رســانی در بخــش حمل ونقل با 

ناوگان عمومی تأکید کرد.
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»هم گناه« به شبکه خانگی می آید

 هدیه تهرانی پس از 8 ســال با »هم گناه« مصطفی کیایی به شــبکه 
نمایش خانگی می آید.

نخستین بار در سال ۹0 با سریال »قلب  یخی« بود که هدیه تهرانی در 
شبکه نمایش خانگی ایفای نقش کرد. حاال با گذشت 8 سال، این بار 
»هم گناه« مصطفی کیایی هدیه تهرانی را به قاب نمایش خانگی آورده 
تا شــاهد نقش آفرینی دیگــری از او در دل درام خانوادگی »هم گناه« 

باشیم.
به گزارش ایسنا هدیه تهرانی در نقش »زیبا« و محسن کیایی در نقش 
»آرمان« دو شخصیت اصلی هم گناه هستند که در کنار سایر بازیگران 
از جمله پرویز پرســتویی و حبیب رضایی قصه های خانواده صبوری 

را روایت می کنند.
هم گناه به کارگردانی مصطفی کیایی و نویســندگی مشــترک محسن 
کیایی و علی کوچکی آخرین مراحل فنی برای توزیع در شبکه نمایش 
خانگی را پشت سر می گذارد. این سریال از روزهای ابتدایی اسفندماه 

در شبکه نمایش خانگی و فیلیمو پخش خواهد

شهرداری مسابقه کتابخوانی برگزار کرد
 مســابقه بزرگ کتابخوانی »ســام بر ابراهیم هادی« به مناسبت 
چهل ویک سالگی انقاب اسامی به همت شهرداری همدان برگزار 

شد.
این مســابقه به همراه برپایی اردوهای خاطــرات انقاب با هدف 
بازدید از اماکنی از شــهر که در دوران انقاب اسامی وقایع مهمی 
در آنها روی داده است به مناسبت چهل ویک سالگی انقاب اسامی 

و با مشارکت مبارزان انقابی همدان و شهرداری برگزار شد.
عباس صوفی شــهردار همــدان درگفت وگو با تســنیم درباره این 
مســابقه گفت: »در رابطــه با برنامه های شــهرداری به مناســبت 
گرامیداشــت ایام ا... دهه فجر اظهار کرد: شهرداری ۷0 عنوان برنامه 
برای گرامیداشــت ایام ا... دهه فجر در سال ۹8 تدارک دیده بود که 
سازمان های شهرداری و شــهرداری مناطق 4 گانه در برگزاری این 
برنامه ها مشــارکت و همکاری تنگاتنگی داشــتند. مسابقه »سام بر 
ابراهیم هــادی« به همراه برپایی اردوهــای خاطرات انقاب با هدف 
بازدید از اماکنی از شــهر که در دوران انقاب اسامی وقایع مهمی 
در آنها روی داده است به مناسبت چهل ویک سالگی انقاب اسامی 

برگزار شد.

هنرمند پرحاشیه به چه کتاب هایی عالقه دارد؟
حضور مهران مدیری در آخرین برنامه 

»کتاب باز«
 »5 قســمت دیگر از »کتاب باز« باقی مانده اســت و قرار است 
مهران مدیری در آخرین قســمت از این برنامــه حضور پیدا کند.« 
مجیــد رضاییان تهیه کننده این برنامــه با اعام این خبر گفت: »این 
برنامه چهارشنبه ۳0 بهمن پخش می شود و به نظرم مخاطب با وجوه 
دیگری از مهران مدیری آشــنا می شود که برایش تازگی دارد و در 
این برنامه وجهی از مهران مدیری را می بیند که تاکنون ندیده است. 
به نظرم در این برنامه می فهمیم که چرا مدیری خواننده است یا چرا 
طنزپرداز قوی ای است و چطور در حوزه های مختلف ورود کرده و 
تقریبا در عموم آن ها هم موفق بوده اســت. درواقع این برنامه نوعی 

رمزگشایی از توفیقات مهران مدیری به وسیله مطالعه است.«
تهیه کننده »کتاب باز« درباره این فصل از برنامه و بازخوردها اضافه 
کرد: بازخوردهای این فصل خوب بود و حتی می توان گفت بهترین 
فصــل »کتاب باز« بود. بخش های مختلفی داشــتیم که این فصل به 
برنامه اضافه شــد و »کتــاب باز« به پختگی کاملی رســیده بود که 

توانست ذائقه های زیادی را پوشش دهد.
وی درباره فصل جدید »کتاب باز« نیز بیان کرد: سیاســت شــبکه 
این اســت که »کتاب باز« را در نیمی از سال روی آنتن داشته باشد، 
پیش از این درباره فصل جدید »کتاب باز« صحبت شده بود و محمد 

احسانی مدیر شبکه نسیم اقبال دارد که ادامه یابد.
این تهیه کننده همچنین درباره تغییر مجری در فصل جدید نیز گفت: 
ســروش صحت هویت »کتاب باز« شده است و باید با او ادامه داد. 
ما ســه فصل با او کار کرده ایم و مخاطب به او عادت کرده اســت. 
دلیلی ندارد مجری برنامه ای را که برند می شــود دائم تغییر داد چون 
این برنامه بخشــی از زندگی او شده است. رضائیان در پایان درباره 
فعالیت جدی »کتاب باز« در حــوزه مطالعه و کتاب در عین تاش 
بــرای جذاب بودن، اظهار کرد: ما در هر فصل خیلی فکر کردیم که 
چه کار می توان کرد که موضوع ســخت و خشکی مثل کتاب را از 
این فضا دور کنیم و این خشــکی و سخت خوانی در ذهن مخاطب 
نباشد تا به راحتی سمت کتاب برود. حتی برای پدر و مادرها بخشی 
داریم که نســخه بپیچیم و یا خواهش می کنیم که چه کتابی را برای 
بچه ها تهیه کنند. تاش کردیم در هر فصل تغییراتی داشته باشیم که 
هم مخاطب عام می تواند برنامه را تماشا کند و هم مخاطب حرفه ای 

و کتاب باز که به شکل تخصصی دنبال محتوای جدی است.

 ادبیــات چطــور می توانــد به 
آموختــن مهارت هــای زندگــی به 
کــودکان و نوجوانــان کمک کند؟ 
نحوه برخورد داســتان های کودکانه 
با ســؤاالت چالش برانگیــز کودکان 
درباره خودشــان چطور باید باشد؟ 
داســتانی می تواند خاقیت  چه نوع 
کودکان و نوجوانان را تقویت کند؟ 
پاسخ این سؤاالت و بیشتر از این ها 
را »محمدرضا یوســفی« نویســنده 
مشهور همدانی که یکی از مهم ترین 
حوزه  پژوهشگران  و  داستان نویسان 
کودک و نوجوان کشــور اســت در 
گفت وگو به ایسنا مطرح کرده است. 
 ادبیات و آموختن مهارت های 

زندگی
ایــن نویســنده ادبیــات کودک و 

ابتدا درباره ضــرورت پرداختن به  نوجوان 
آموزش مهارت هــای زندگی برای بچه ها و 
جایــگاه این موضــوع در کتاب های کودک 
و نوجــوان می گوید: »ابتــدا باید مهارت ها 
را تعریف کنیم؛ مهارت هــا برای گروه های 
ســنی مختلــف متفــاوت اســت. مســأله 
دیگری که وجود دارد این اســت که معموال 
آموزش وپــرورش مهارت هــا را به نوعــی 
تعریــف می کند و خانواده ها به نوع دیگری؛ 
یعنی تعریف ها از مهارت ها متفاوت اســت؛ 
مثا درباره عشق و آشنا شدن با این مفهوم، 
این که یک مهارت است یا غریزه و یا عرف 
اجتماعــی و بچه ها از چه ســنی باید با این 

موضوع آشنا شوند، اختاف وجود دارد.«
 ضعف مدارس در پاســخگویی به 

سؤاالت بچه ها
نویســنده »عکس یادگاری بگیریم« و »وقت 
قصه مرا صدا کن« نگاهی انتقادی به موضوع 
ادبیات کودک و نحوه برخورد آن با مهرات های 
اجتماعی دارد: »ما نباید فکر کنیم مهارت های 
زندگی فقط این است که کودک کار جمعی یاد 
بگیرد. ما باید مهارت ها را جدی تر و بنیادی تر 
تلقی کنیم. سیســتم آموزش و روش ما به دلیل 
بافت ســنتی نمی تواند پاسخ گوی نیاز بچه ها 
باشــد و معلوم نیست چه عقده هایی در درون 
کودک شــکل بگیرد و چه مســائلی در آینده 
برایش پیش بیاید. این موضوع ملعبه دســت 
یک سری ناشر شده است، به ندرت ناشری را 

می بینید که در این زمینه کتاب نداشته باشد.«
 داستان های فلسفی مصیبت است

محمدرضا یوســفی اعتقاد دارد هر داستانی 
که برای کودک نوشــته می شــود به شکلی 
مهارت هــای اجتماعــی را بــه او آموزش 
بیان مهارت زندگی  می دهد: »می توان گفت 

ممکن  نویسنده  هرچند  اســت،  گریزناپذیر 
است این مهارت را به صورت مستقیم نگوید 
و هرچه آموزه ها در حوزه ادبیات و داستان 
غیرمســتقیم باشــد، تأثیرگذاری عمیق تری 
در ناخــودآگاه کــودکان دارد. بدون تردید 
نویســنده هایی کــه با مهارت هــای زندگی 
به صورت ســطحی برخــورد می کنند، یعنی 
آموزش مهارت را به خود داســتان ترجیح 
می دهــد، داســتان را نمی شناســند. یکی از 
مصیبت های ما این اســت که چپ و راست 
داستان فلســفی منتشر می شود، این کتاب ها 
حرف فلســفی دارند، اما ســاختار داستانی 
ندارنــد یا می خواهند مهــارت اجتماعی را 
به بچه ها یاد بدهند، نویســنده مهارت ها را 
می شناسد، اما هنر و داستان را نمی شناسد و 

از آن برداشت ابتدایی دارد.«
 داستان را نمی شناسند

این نویســنده ادبیات کودک و نوجوان درباره 
نویسندگان جوان این حوزه می گوید: »معموال 
نویســنده هایی که ناتوان اند، تجربه اولیه شان 
اســت و قدرت قلــم ندارند ایــن کارها را 
انجــام می دهند. در بازار کتــاب از این موارد 
فراوان اســت. هر روان شناسی به خود اجازه 
می دهد داســتان مهارتی و آموزشی بنویسد، 
در صورتی کــه داســتان را به معنــای واقعی 
نمی شناسد. داستان یک تخصص است. یکی از 
عناصر داستان درون مایه است، مهارت می تواند 
درون مایه باشد، بقیه عناصر داستان چه می شود؟ 
عناصر داستانی باید دست به دست هم دهند تا 
داستان خاق و منحصر به فردی به وجود بیاید. 
نمی شود که نویسنده فقط درون مایه را بشناسد 
و بخواهد مهارتی را به کودک آموزش بدهد؛ 
در این صورت کارهای ساده و خیلی سطحی 
وارد بازار می شــود. به نظرم نویســنده ای  که 
بخواهد مهارت ها زندگی را به  کودکان آموزش 

بدهد، باید ادبیات داستانی را بشناسد.«
 خالقیت سطحی شده است

یوســفی در انتها درباره واژه خاقیت صحبت 
می کند:»یکــی از واژه هایی که درباره اش کتاب 
زیــاد اســت، »خاقیت« و آمــوزش مهارت 
خاقیــت به کــودک اســت، اما ایــن واژه 
رشته رشــته، دستمالی و ســطحی شده است. 
همه چیز خاق شــده و هرکس به خود اجازه 
می دهد، داستان خاق به کودک یاد بدهد. البته 
بیشتر دکان شــده است و اگر از این افراد فرد 

بخواهید خاقیت را تعریف کنند، ناتوان 
هســتند. غلب کسانی که می نویسند یا 
مربی هستند و یا احساس می کنند باید 
مهارت ها را به بچه ها یاد بدهند. بنابراین 
تعدادی کتاب تهیه می کنند و می خوانند 
و با الهام گرفتن از آن ها می نویسد. من 
این موضوع را در حوزه قصه گویی هم 

دیده ام؛ فاجعه است.«
 قصه را بشناسید

این نویســنده توصیه هایی هم برای 
باید  »نویســنده  دارد:  نویســندگان 
قصه را بشناسد و درون مایه ای را که 
احساس می کند بچه ها در آن ضعیف 
هستند در دل قصه بگذارد و آموزش 
بدهد. قصه های فولکلوریک مثا »بز 
زنگوله پا« ۱0 قرن اســت که مانده، 
این قصه یک قصه مهارتی اســت و 
می خواهد به کودک آمــوزش بدهد زمانی 
که پدر و مادر در خانه نیســتند، بچه ها در 
را به روی غریبه ها باز نکنند. این قصه این 
مهارت  را به شکل فانتزی به بچه ها آموزش 
مهارت آموزی  در  فولکلوریــک  می دهــد. 
قوی اســت، اما چون مربیان مــا این ها را 
نمی شناســند، دنبال ترجمه می روند و خود 
را سرگرم می کنند و آخر سر هم قصه الکی 

به بچه ها می دهند.«

فراخوان جایزه  »ماه و سال کتاب کودک و نوجوان«

 کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جایزه های جدیدی را با عنوان جایزه »ماه 
و ســال« به مؤلفان، مترجمان، تصویرگران و پدیدآورندگان کتاب های کودک و نوجوان 

اهدا می کند.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره  کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، هدف از اهدای 
این جایزه ها کمک به ارتقای کیفیت آثار و معرفی کتاب های مناســب کودک و نوجوان 
و حمایت از پدیدآورندگان این حوزه اعام و فراخوان شــرکت در این رویداد از سوی 

معاونت فرهنگی کانون منتشر شده است.
بر این اساس، قرار است داوران این رویداد هرماه به یک نویسنده، شاعر یا مترجم، جایزه  

کتاب ماه شامل: نشان مرغک سیمین، تندیس، لوح و جایزه  نقدی، اهدا کنند، در عین حال 
و در پایان هر فصل نیز به یک ناشر برتر این حوزه جایزه تعلق می گیرد. این جایزه البته 

در پایان هر فصل به برگزیدگان هر ماه اهدا خواهد شد.
همچنین جایزه  کتاب های برگزیده  ســال شــامل: نشــان مرغــک زرین، تندیس، 
لوح تقدیــر و جایزه  نقدی با انتخاب هیأت داوران به پدیدآورندگان و ناشــران 

می شود. اهدا 
بر اساس این فراخوان، همچنین کتاب هایی که موفق به دریافت مرغک سیمین و مرغک 
زرین  شوند در فهرست خرید مراکز فرهنگی هنری کانون قرار می گیرند و در هر فصل 

نیز به عنوان کتاب های مناسب اعام خواهند شد.
دبیرخانه این رویداد با انتشار فراخوانی از پدیدآورندگان و ناشران حوزه  کودک و نوجوان 

دعوت کرده اســت تا آثار خود را مطابق با آئین نامه  جایزه  »مرغک«، به معاونت فرهنگی 
کانون ارسال کنند.

در این فراخوان توضیح داده شــده اســت که این جایــزه در بخش های »خواندنی های 
حوزه داستان« شامل: تألیف، ترجمه )مشمول قانون کپی رایت(، بازآفرینی، ادبیات نمایشی 
و فیلم نامه های چاپ شــده اســت و در بخش »خواندنی های حوزه  شــعر« آثار تألیفی، 

قصه های منظوم و ترجمه )مشمول قانون کپی رایت( را شامل می شود.
همچنین جایزه  دیگری با عنوان »فرصت طایی« با هدف حمایت از چاپ آثار منتشرنشده 
نویســندگان و هنرمندان باالی ۱8 سال در حوزه  تألیف شعر و داستان کودک و نوجوان 
هم زمان در جایزه  کتاب سال به صورت ساالنه اهدا می شود و آثار منتخب در این بخش 

ازسوی انتشارات کانون پرورش فکری به چاپ خواهد رسید.

نقدهای صریح »محمدرضا یوسفی« نویسنده مطرح همدانی درباره ادبیات کودک

داستان های فلسفی 
برای کودکان مصیبت است
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یادداشت

تبلیغات آهسته و آشفته
مهدی ناصرنژاد «

  شــنبه 26 بهمن ماه تبلیغات رســمی و یک هفته ای کاندیداهای 
نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی در حوزه انتخابیه 
همدان و فامنین ســومین روز خود را تجربه می کرد و به نظر می آمد 
روند تبلیغات همچون 2 روز گذشــته با همان شیب آرام و به ظاهر 
بی ســر و صدای خود پیش می رود! گزارش هــای دریافتی روزنامه 
همدان پیام از خبرنگاران خود در ســایر شهرســتان ها و حوزه های 

انتخابیه استان نیز حاکی از جوی آرام در فضای تبلیغاتی است.
در این ارتبــاط و البته بهتــر و آبرومندانه تــر از تمام دوره های 
گذشــته تابلوهای شــیک و پیک و طویلی در نقاط پررفت و آمد 
شهر همدان برای نصب پوســترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی 
برپا شــده اســت ولیکن روزهای اول و دوم فرصت یک هفته ای 
برای تبلیغات که با ســوز ســرما و وزش باد نســبتًا شــدید در 
همدان همراه بود، قســمت های بیشتر تابلوهای تبلیغاتی در سطح 
شــهر خالی به نظر می آمد و شاید هم دســت های باد بسیاری از 
پوســترهای تبلیغاتی رقبای عرصه تبلیغاتی را از جا کنده و پخش 

و پا کرده بود!
مشــاهدات میدانی خبرنگاران همدان پیام از ســطح شــهر همدان 
همچنین حاکی از آن اســت که برخی نامزدهای تبلیغاتی توســط 
افراد ســتاد انتخاباتــی خود چندان هم قاعده نصب پوســتر روی 
تابلوهــای مجاز را رعایت نکــرده و پیچ و خم معابر عمومی را از 
زیبایی های پوســترهای کوچک و بــزرگ تبلیغاتی خود بی نصیب 
نگذاشــته اند؛ البته با وجود فعالیت 65 نامــزد انتخاباتی با تیپ و 
شــکل های آراســته و متفاوت در حوزه همدان و فامنین، ولیکن 
بیشتر عرصه های تبلیغاتی در روزهای گذشته حداقل در مکان های 
از پیش تعیین شــده در همدان توســط ۱0 یا ۱2 چهره های نسبتًا 
جدید تملک و اشــغال شده است و به نظر می آید سایر نامزدها که 
افراد صاحب نام و چهره های شناخته شده ای نیز در بین آنان وجود 
دارد یا هنوز فعالیت های تبلیغات شــهری و پوســتر چسبانی خود 
را آنچنان گسترده شــروع نکرده اند و یا تبلیغات چی های آنان تازه 
وارد و ناشــی هســتند و طول و عرض و باال و پایین شهر خود را 

نیستند. بلد 
البته این یک قاعده کلی اســت که در هر کجای کشورمان در مواقع 
تبلیغات انتخاباتی، افرادی که به صورت اصولی با شیوه های تبلیغاتی 
آشنا نیستند، فقط به محدوده محلی و فامیل نشین خود اکتفا می کنند، 
درحالی که یک حوزه انتخابیه یعنی شــامل شهر یا شهرهای بزرگ و 

کوچک با تمام روستاها و بخش های تابعه آن!
باید توجه داشــت که تبلیغات خوب و اصولی و کاربردی صرفًا با 
ریخت و پاش و هزینه زیاد نیســت و تجربه نیز ثابت کرده اســت 
که در تمام انتخابات مجلس و شــوراهای اسامی، تبلیغات ساده و 
بی پیرایه نیز جواب داده اســت و افرادی برنده شده اند که تا پیش از 

آن ناشناخته و گمنام بوده اند.
 اجرای برنامه های تبلیغاتی در هر انتخاباتی نظیر برگزاری یک جشن 
و یک مراســم است که نقش افراد به قول معروف سرپایی و موظف 
برای پذیرایی بسیار مؤثرتر از هر میزان هزینه و ریخت و پاش است. 
در همین تبلیغات جاری برای مجلس یازدهم در همدان، پوسترهای 
تبلیغاتی بسیار مشاهده می شــود که به صورت کیلویی و فله ای در 
چند نقطه عبوری پخش و رها شده است؛ در صورتی که می توانست 
توسط مجریان دلسوز و مســئولیت پذیر و کاربلد با شیوه مؤثرتری 
توزیع شــده و افرادی که پوستر ها را دریافت می کنند نیز به صورت 

چهره به چهره توجیه و مطلع شوند.
قطعًا در هر شــهر و در هر حوزه ای وجود مطبوعات و رســانه های 
محلی بیشــتر و بهتر از سایر شیوه ها نفوذپذیر و کارآمد خواهد بود؛ 
یــک تیتر گیرا و با نفوذ و حرفه ای در هر نشــریه ای از صدها کیلو 

پوستر و بروشور مؤثرتر است.

مجری اصلی انتخابات خود مردم هستند

 در نظام جمهوری اسامی ایران مجری اصلی انتخابات خود مردم هستند. 
معاون سیاســی وزیر کشور و رئیس ســتاد انتخابات با اشاره به اینکه در ۱0 دوره گذشته 
انتخابات مجلس، میانگین معدل مشارکت مردمی باالی 60 درصد بوده است، تأکید کرد: 
اصل ششــم قانون اساسی جمهوری اسامی اشاره می کند همه امور در جمهوری اسامی 
ابتدا بر انتخاب مردم استوار است. اگر به سیره عملی امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری 

مراجعه کنیم این 2 بزرگوار نیز به شکل مستمر بر موضوع انتخابات تأکید داشتند. 
به گزارش ایرنا، رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: بنیان گذار انقاب اسامی بافاصله پس 
از پیروزی انقاب نیز دستور همه پرسی را داده اند و ما در جمهوری اسامی افتخارمان این 

است که در 4۱ سال تاریخ شکوهمند انقاب معاصرمان؛ ۳6 انتخابات را برگزار کرده ایم و 
866 میلیون رأی را مردم در صندوق ها ریختند. این نظامی اســت که اساس آن بر انتخاب 

مردم استوار است و تاش می کند تا تمامی گام هایش را با مشارکت مردم بردارد. 
عــرف با ابراز امیــدواری از آنکه مردم ایران مثل تمامی دوره هــا، حضور حداکثری پای 
صندوق های رأی داشــته باشــند در تشریح سیاســت های کان وزارت کشور در حوزه 
انتخابات یادآور شــد: از همان ابتدا که این کار را شروع کردیم براساس آموزه های امام و 
رهبری 4 اصل را برای خود مبنا قرار دادیم و گفتیم انتخابات در جمهوری اسامی بر 4 پایه 

مشارکت، سامت، امنیت و رقابت استوار است. 
وی ادامه داد: در این ۱0 ماهه که ستاد انتخابات کشور شکل گرفت و کارهایی که تا به امروز 
انجام داده، شاهد شکل گیری ستادهای انتخاباتی در تمامی استان ها هستیم و شخص وزیر 

کشور به همراه من با رصد فعالیت ستادها به شکل حضوری مدام بر تحقق آن 4 اصل تأکید 
داشته و داریم.  معاون سیاسی وزرات کشور با تأکید بر اینکه بحث مشارکت بحث جدی 
و اساسی است و با اشاره به تحصیات خود در حوزه جامعه شناسی سیاسی گفت: به دلیل 
سابقه تحصیلی و پژوهشی با برخی از آراء و عقاید آشنا هستم. برخی عنوان می کنند چرا 
مشــروعیت و مقبولیت خود را به میزان مشارکت گره می زنید، درحالی که در دنیای امروز 
مشارکت های پایین هم مورد قبول است.   برخی جامعه شناسان معاصر می گویند: هرچقدر 
جامعه مدرن تر شود، هرچقدر سطح سواد، دانش و علم مردم افزایش پیدا کند فاصله بین 
آدم ها و نامزدها کمتر می شود. ولی ما در جمهوری اسامی این موضوع را پذیرفتیم و به آن 
ایمان داریم که حضور مردم بدون هیچ تردیدی اثرگذار است و بر همین اساس است که بر 

بحث مشارکت مردمی تأکید داریم. 
سیاست

 siasat@hamedanpayam.com

بازار

توزیع

کارت دانشجویی نیلوفر عسگری سروش فرزند پرویز به شماره 
ملی 4900800805 رشته فیزیک دانشگاه پردیس مالیر به شماره 
دانشجویی 9711303031 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

کارت دانشجویی سیدعلیرضا قشمی فرزند سیدمحمد رضا به 
شماره ملی 3860924109 رشته صنایع دانشگاه بوعلی به شماره 
دانشجویی 9412500036 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

کارت دانشجویی سعید یوسفی فرزند محمود به شماره ملی 
3860806564 رشته مهندسی مواد دانشگاه بوعلی شماره 

دانشجویی 9713489020 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

امیرعباس دزفولیان «

 نخستین مجلسی که از آن نشانه هایی 
در دســت اســت بازمی گردد بــه زمان 
اشکانیان. در آن دوره مجلسی شکل گرفت 
به نام مجلس مهستان که از میان بزرگان و 
اشراف ایرانی تشکیل شــده و توده مردم 
جایی در آن نداشــتند اما با توجه به زمان 
خود نوعی دموکراســی مترقی به حساب 

می آمد.
با شــروع حمات اعراب بــه امپراطوری 
ساســانی در قرن هفتم میادی که از سال 
6۳۳ میــادی در زمان خافــت ابوبکر 
شــروع شــد و زمان خافت عمر به اوج 
خــود رســیده و در زمان عثمــان منتهی 
به ســقوط کامل دولت ساســانی در سال 
65۱ میادی )مطابق با ســال ۳0 هجری 
قمری( و کشته شدن یزدگرد سوم، آخرین 
پادشاه ساسانیان گردید این مجلس و نهاد 

مشورت تا ۱2 قرن از ایران برچیده شد.
در زمان ناصرالدین شاه، وی در چند مورد 
مجوز تشکیل مجالســی را صادر کرد. از 
جمله مجلــس 25 نفره »مصلحت خانه« یا 
به اختصار »مجلس مشــورت« و »مجلس 

وکای تجار«.
نخستین مجلس ملی کشور پس از انقاب 
مشروطه تشکیل شــد، فرمان تشکیل این 
مجلس در روز ۱4 مرداد سال ۱285 توسط 

مظفرالدین شاه به امضا رسید.
مجلــس شــورای ملــی کــه در فرمان 
مشــروطیت نیز یک بار مجلس شــورای 
اسامی خوانده شده بود از ۱285 تا ۱۳68 
در حدود 8۳ سال به حیات خود ادامه داد 
و در جریــان بازنگری در قانون اساســی 
جمهوری اســامی ایران در ســال ۱۳68 
از مجلس شورای ملی به مجلس شورای 

اسامی تغییر نام یافت.
نخســتین انتخابات مجلس در جمهوری 
اســامی در 24 اســفندماه ۱۳58 برگزار 
شــد و در روز ۷ خردادماه ۱۳5۹ نخستین 

جلسه آن برگزار شد.
اینک که در آستانه یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسامی هستیم نگاهی کوتاه داریم 

به وظایف نمایندگان مجلس.
نمایندگی جایگاهی اســت کــه از طریق 
انتخابــات و رأی مســتقیم مــردم تعیین 

می شود و دارای 5 ویژگی  مهم است:
۱- نمایندگی مقامی ملی است. نمایندگان 
مجلس هــر یک منتخب حــوزه انتخابیه 
معینی هســتند، اما نمایندگی  آنان عام و از 
سوی همه ملت ایران است؛ به استناد اصل 
6۷ قانون اساســی، نماینــدگان به گونه ای 
سوگند یاد می کنند که به معنای نمایندگی 
از طرف همه مردم کشــور است نه حوزه 
انتخابیــه ای خاص. البته این به معنای نفی 
ارتباط نمایندگان با مــردم حوزه انتخابیه 

خود نیست.
2- نمایندگی  امری کلی است. نمایندگان 
هم در حدود اختیاراتی که به گونه فردی به 
آنها داده شده است و هم در حدود وظایف 

و اختیاراتشان به گونه گروهی تحت عنوان 
مجلس شورای اســامی به وظایف خود 

عمل می کنند.
۳- نمایندگی غیرقابل عزل اســت. یعنی 
در  وکالت  )برخــاف  انتخاب کننــدگان 
حقوق خصوصــی(،  نمی توانند هر وقت 
الزم بدانند، نماینده خــود را عزل کنند و 
نماینده می تواند تــا پایان دوره نمایندگی 
خود، بــدون اجبار برای پاســخگوی به 
موکان به طور مستقل مشغول انجام وظیفه 

شود. 
4- نمایندگی مشارکتی است نه شخصی و 
مستقل. یعنی نمایندگان به صورت مشترک 
در تصمیم گیری های مجلس شرکت کرده 
و مصوبــات با رأی اکثریــت به تصویب 
می رســد و به نام مجلس اعتبار و قابلیت 

اجرا می یابد.
5- نمایندگی قائم به شــخص است )بند 
اول اصل 85 قانون اساسی(. یعنی این مقام 
به هیچ عنوان قابل واگــذاری به دیگری 
نیســت و نماینده منتخب مردم نمی تواند 

مقام خود را به دیگری واگذار کند.
منتخبان مردم در مجلس شورای اسامی 2 

وظیفه اصلی دارند:
الف( وظیفه قانون گذاری 

به اســتناد اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس 
شورای اسامی صاحیت عام قانون گذاری 
را دارا می باشد: »مجلس شورای اسامی 
در عموم مســائل در حدود مقرر در قانون 

اساسی می تواند قانون وضع کند«.
دسته نخســت طرح ها هســتند. »طرح« 
پیشنهادی است که توسط حداقل ۱5 نفر 
از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان 
ها به مجلس ارائه می شــود. لوایح و طرح 
ها براساس درجه اهمیتشان به عادی، یک 
فوریتــی، 2 فوریتی و ۳ فوریتی، تقســیم 

می شوند.
دسته دوم لوایح هستند. »الیحه« مصوبه ای 
اســت که از طرف دولت پس از گذراندن 
مراحل قانونی بــرای تصویب به صورت 

قانون به مجلس ارائه می شود.
همچنین مجموعه قوانینی که جنبه 

تصویبی دارند:
*قانون بودجه ســاالنه کشــور )اصل 52 

قانون اساسی( 
*عهدنامــه ها و قراردادهــای بین المللی 

)اصل ۷۷ قانون اساسی(
* تغییــر خطوط مرزی )طبــق اصل ۷8 

قانون اساسی(
* محدودیت هــای ضروری کشــور در 
شرایط اضطراری نظیر جنگ و... )اصل ۷۹ 

قانون اساسی(
* دریافــت وام و کمــک مالی )اصل 80 

قانون اساسی(.
* استخدام کارشناسان خارجی )اصل 82 

قانون اساسی(
* انتقــال بناها و امــوال دولتی )اصل 8۳ 

قانون اساسی(
همچنین به اســتناد اصل ۷۳ قانون اساسی 

»شرح و تفسیر قوانین عادی در صاحیت 
مجلس شورای اسامی است...«

ب( وظیفه نظارت
۱- نظارت بر دولت: وزرا پس از انتخاب 
توســط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی 
اعتماد به مجلس معرفی می شــوند )اصل 
۱۳۳ قانون اساســی( و مجلس باید نظر 
خود را مبنی بــر اعتماد یا بی اعتمادی به 
فرد فرد آنها اعــام کند )اصل 8۷ قانون 
اساســی(. نــوع دیگری از نظــارت که 
به نظارت عام مشــهور اســت و شامل: 
تذکر شــفاهی، تذکر کتبی، سوال )سؤال: 
بر اســاس اصل 88 قانون اساســی: »در 
هــر مورد کــه حداقل یک چهــارم کل 
نمایندگان مجلس شــورای اســامی از 
رئیــس جمهور و یا هر یک از نمایندگان 
از وزیر مســئول درباره یکی از وظایف 
آنان ســؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر 
موظف اســت در مجلس حاضر شده و 
به سؤال جواب دهد«. طبق اصول ۱۳۷ و 
۱22 قانون اساسی وزرا و رئیس جمهور 
در مقابل مجلس مسئول هستند از این رو 
نمایندگان مجلس می توانند آنان را مورد 
ســؤال قرار دهند(و استیضاح )استیضاح 
رئیــس جمهور، وزرا و هیــأت وزیران: 

براساس اصل 8۹ قانون اساسی(.
ــور:  ــف کش ــور مختل ــر ام ــارت ب 2- نظ
تحقیــق و تفحــص )طبــق اصــل ۷6 
قانــون اساســی »مجلس شــورای اســامی 
ــق و تفحــص در تمــام امــور  حــق تحقی
کشــور را دارد«. بــر ایــن اســاس موضــوع 
تحقیــق و تفحــص عــام اســت و شــامل 
بخش هــای کشــور عاوه بــر  تمامــی 
و  دولــت می شــود(  و  وزارت خانه هــا 
اصــل ۹0 قانــون اساســی )براســاس ایــن 
اصــل »هــر کســی شــکایتی از طــرز کار 
ــه  ــا قوه قضایی ــه ی ــا قوه مجری ــس ی مجل
ــود  ــکایت خ ــد ش ــد می توان ــته باش داش
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــی ب را کتب
عرضــه کنــد. مجلــس موظــف اســت بــه 
ــخ  ــد و پاس ــیدگی کن ــکایت رس ــن ش ای
کافــی بدهــد و در مــواردی کــه شــکایت 
ــوط  ــه مرب ــا قوه قضایی ــه و ی ــه قوه مجری ب
اســت رســیدگی و پاســخ کافــی را از 
آنهــا بخواهــد و در مــدت متناســب 
نتیجــه را اعــام نمایــد و در مــواردی کــه 
مربــوط بــه عمــوم باشــد بــه اطــاع عامه 

برســاند«(
۳-نظــارت اطاعی: صلــح دعاوی: طبق 
اصل ۱۳۹ قانون اساســی: »صلح دعاوی 
راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن 
به داوری در هر مورد، موکول به تصویب 
هیأت وزیران است و باید به اطاع مجلس 

برسد«

اطاع از رسیدگی به اتهام برخی مجریان: 
بــر اســاس اصــل ۱40 قانون اساســی: 
»رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان 
او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطاع 
مجلس شورای اســامی و در دادگاه های 

عمومی دادگستری انجام می شود«.
آئین نامه های  و  تصویب نامه هــا  ارســال 
دولت بــرای رئیس مجلــس: به موجب 
اصل ۱۳8 قانون اساسی: » تصویب نامه ها 
مصوبــات  و  دولــت  آئین نامه هــای  و 
کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن 
اباغ برای اجرا بــه اطاع رئیس مجلس 
شورای اسامی می رسد تا در صورتی که 
آنها را برخاف قوانین می دانند باید با ذکر 
دلیل برای تجدید نظر بــه هیأت وزیران 

ارسال نماید.
4- نظارت مالی: تصویب بودجه ســاالنه 

)اصل 52 قانون اساسی(
 دیوان محاسبات کشــور به طور مستقیم 
زیر نظر مجلس شورای اسامی است و... 

)اصل 54 و 55 قانون اساسی(.
5-نظارت بــر صدا و ســیما: طبق اصل 
۱۷5 قانن اساســی »... شــورایی  مرکب  
از نماینــدگان  رئیس  جمهــور و رئیــس  
قوه  قضاییه  و مجلس  شورای  اسامی  )هر 
کدام  2 نفر( نظارت  بر این  سازمان  خواهند 

داشت ...«
 اموری که 

وظیفه نماینده مجلس نیست:
 واقعیــت کنونی این اســت که وظایف 
نماینــده در حــوزه انتخابیــه به صورت 
بــدون چارچوب  و  نانوشــته  قوانینــی 
مشــخص و خارج از محدوده تعیین شده 
در قانون اســت. بنابراین، هــر نماینده به 
تشــخیص خود در ایفای نقش در حوزه 
انتخابی اش، اقدام می کند. نماینده مجلس 
اختیار اجرایی نــدارد و در حوزه انتخابیه 
نیز وظیفه اش نظارتی است مثل نظارت بر 
نحوه اجرای قانون و مصوبات و بودجه در 
حوزه انتخابیه که می تواند ضعف مسئوالن 
بومــی را به مقامات عالــی گزارش دهد. 
نماینده مجلس باید بی عدالتی های احتمالی 
را در ســطح منطقه پیگیری کند و از حق 
و حقوق مردم در حــوزه انتخابیه خود با 
هدف اجرای هر چه بیشــتر عدالت دفاع 
کــرده و با تاش و کوشــش مضاعف از 
بی عدالتی و حق کشــی نســبت به حقوق 

مردم جلوگیری کند.
 وظیفه نماینده 

دخالت در اجرا نیست
بســیاری از مردم و گاه خــود نماینده ها 
امور اجرایی در حــوزه انتخابی مربوطه 
را جــزو وظایــف نماینــده مجلس می 
دانند؛ درحالی که   ایــن وظایف عمدتًا بر 

عهده دســتگاه های دولتــی و قوه مجریه 
اســت. هنگامی که نمایندگان مجلس در 
محافــل عمومی حضــور می یابند مردم 
تقاضای رفع معضات شهری و معیشتی 
را دارند، گاه تمام نارسایی های شهرستان 
را از عملکرد نماینده می بینند، درحالی که 
پرداختن به این مســائل از حیطه وظایف 
نمایندگان مجلس خارج اســت. نماینده 
مجلــس در مقام وکیل مــردم موظف به 
نظارت بر اجرای ایــن امور در منطقه و 
کشــور اســت و حق دخالت در اجرا را 
کارخانجات  ایجاد  سرمایه گذاری،  ندارد. 
تولیــدی، تعویــض و نصــب مدیــران 
اشتغال، رفع  ایجاد  دســتگاه های دولتی، 
معضل بیــکاری، ارائه خدمــات از قبیل 
آب، جاده، برق، گاز، تلفن و... از وظایف 
قوه مجریــه و نماینــده عالــی دولت در 

شهرستان یا استان است. 
 نماینده واسطه مردم 

و دستگاه های اجرایی نیست
نماینــده ای که واســطه مردم و دســتگاه 
اجرایی شود به جای وظیفۀ تصویب قانون 
و نظارت بر حسن اجرای آن خود وسیلۀ 
دور زدن قانون و عدم اجرای آن می شود. 
کار نماینده مجلس رفع مشکات شخصی 
یکایک موکان نیســت. نیازهای موردی 
مردم که می تواند بــا روش های غیرعوام 
فریبانه و نظارتی به صورتی گســترده تر و 
مؤثرتر مرتفع شــود، به صورتی وقتگیر و 
مورد به مورد بــا انبوهی از نامه نگاری ها 
انجام می شود و جالب این است که بیشتر 
نظر مردم نــاآگاه از وظایف نمایندگی را 

جلب می کند.
 نماینده حق دخالت مستقیم 

در عزل و انتصابات را ندارد
نماینــده حق ســفارش خودی ها و اهالی 
ستاد برای انتصابات ندارد مگر اینکه از وی 
استعام کنند و ایشان فردی را نه به خاطر 
ستادی بودن بلکه به خاطر الیق بودن )چه 
بسا ســتادی هم باشد( ســفارش کند اما 
نبایــد تأکید کند یا تحمیــل کند. نماینده 
خود را چه به حــق و چه ناحق، در عزل 
و انتصابات شــهری به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم درگیر کند. شاید تصور و نیت 
برخــی نمایندگان کمک به مجموعه برای 
برخورداری از مدیری شایســته و توانمند 
است، درحالی که به لحاظ محدودیت دایره 
دید و شناخت از افراد به ستاد و پیرامون، 
خود به خود انتصابــات جناحی را دامن 
زده و همین نوع انتصاب دلیلی می شــود 
که نماینده نتواند مدیــر انتصابی را مورد 
بازخواست جدی قرار دهد. عملکرد منفی 
مدیر نیز به وجهه نماینده آســیب خواهد 

زد.

حال با ایــن همه وظایف بیان شــده در 
قانون کــه هر کدام به تنهایی مســئولیتی 
سنگین محســوب می شوند چرا باز شاهد 
برنامه های  نامزدهای مجلس در  هســتیم 
خود حــرف از تغییر مدیــران دولتی در 
شهرستان، اســتان و حتی کشور، افزایش 
اشــتغال، ایجاد زیرســاخت های عمرانی 
)نظیــر: راه، راه آهــن، فــرودگاه، بنــدر، 
دانشگاه،شــهرک  بیمارستان،پاالیشــگاه، 
صنعتی و ...(، ارتقاء تقســیمات کشوری 
)روســتا به شهر، دهستان به بخش، بخش 
به شهرستان و حتی ایجاد استانی جدید( و 
ده ها مضوعی دیگر که در حیطه وظایف 

قوه مجریه است، می زنند؟
البته اگر به گذشته نگاه کنیم خواهیم دید 
که چنیــن اتفاقاتی در تمام کشــور و در 
همه ی دوره های مجلس افتاده است و در 

حال گسترش نیز هست.
حال اگر به برنامه های گفت وگومحور در 
صدا و ســیما توجه کنیم این جمات را 

بسیار خواهیم شنید:
قانون در این مورد سکوت کرده است.

قانون شفاف نیست
در قانون تناقض داریم

تاریخ تصویب این قــاون مربوط به دهه 
50 است

و نظایر این جمات که جالب است بدانیم 
بســیاری از اینها از زبان نمایندگاه مجلس 

شنیده شده است.
با تغییر رفتــار نمایندگان از انجام وظایف 
قانونی به دخالت در قوه مجریه متأســفانه 
رویکــرد مردم نیز به اینگونــه نمایندگان 
بیشتر شــده و سایرین نیز به ناچار مجبور 
به انجام اینگونه رفتار خواهند شد، نتیجه 
آن استفاده نمایندگاه از بودجه کشور برای 
تبلیــغ خود برای کســب رأی در دوره ی 
بعــد مجلس خواهد بود کــه عما هزینه 
تبلیغات از جیب مردم پرداخته می شــود. 
این شــیوه تا جایی ادامه پیدا کرده است 
که نمایندگان امــور اجرایی را به صورت 
صنــدوق رأی دیده و با توجــه به میزان 
رأی آوری به روش های مختلف به دولت 
فشار وارد می کنند تا نسبت به امور اجرایی 

اقدام نماید.
در نهایت، وظایف اصلی نماینده که همان 
قانون گــذاری و نظارت بــر اجرای قانون 
است بر زمین مانده و امور اجرایی کشور 
نیز با دخالت های غیرکارشناسی نمایندگان 
دچار اختال خواهد شــد. حجم عظیمی 
از پرونده هــا در دیوان عدالت اداری خود 
گواهی اســت بر شفافیت نبودن قوانین در 

کشور.
شاید با بازگشــت به مهستان کشور بهتر 

اداره شود تا بهارستان.

وظیفه نماینده مجلس چیست؟  

راه طوالنی
 از مهستان تا بهارستان

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
ً  به کانال تلگرامی زير  مراجعه نمايید

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

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان



C M Y K

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

یکشنبه  27 بهمن ماه 1398  شماره 3695

6

خبر

زنان می توانند نتایج انتخابات ها را تغییر دهند
دست رئیس جمهور را در انتخاب وزیر زن 

باز بگذارند 
 رئیس جمهــوری با تأکید بر اهمیت و لزوم مشــارکت زنان در 
انتخابــات اظهار کرد: در تمام انتخابات هــا اگر زنان تصمیم بگیرند 
که شــور انتخاباتی ایجاد کنند، آنها قادر خواهند بود تا افرادی را که 

افکار و تصمیماتشان برای جامعه مفیدتر است، انتخاب کنند. 
به گزارش ایســنا، حجت االسام و المســلمین حســن روحانی در 
نشســت زنان ایرانی که با حضور جمعی از زنان برگزیده و فعاالن 
حوزه های مختلف در ســالن اجاس ســران کشــور برگزار شد با 
تبریک به مناســبت فرارســیدن والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و 
گرامیداشت روز زن با اشاره در پیش بودن انتخابات مجلس شورای 
اســامی اظهار کرد: هیچگاه در تاریخ ایران زنان به اندازه 4۱ سالی 
که از پیروزی انقاب اسامی می گذرد در سیاست حضور نداشتند. 

امروز آنها می توانند در انتخابات ها سرنوشت را تغییر دهند. 
وی گفت: اگر زنان تصمیم بگیرند، ولو اینکه عده ای ســال ها تاش 
کرده و پول خرج کرده باشــند و رسانه و همه چیز را داشته باشند، 
اگر زنان ببینند که یک کاندیدا از ســایرین بهتر است با حمایت های 

خود، او را در انتخابات پیروز می کنند. 
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: امروز نیز اگرچه ممکن است گله 
داشته باشــیم و وضعیتمان به صورت مطلوب قرار نگرفته باشد اما 
باید پــای صندوق های رأی برویم و بین آنهایی که امروز هســتند 
بگردیم؛ به هــر حال عده ای از نظر ما بهتر هســتند که باید آنها را 

انتخاب کنیم. 
روحانی با تأکید بر اینکه زنان به انتخابات ها شــور می دهند، گفت: 
در تمــام انتخابات ها اگــر زنان تصمیم بگیرند که شــور انتخاباتی 
ایجــاد کنند آنها قــادر خواهند بود افرادی که از نظرشــان افکار و 
تصمیماتشــان برای پیشرفت کشور مفیدتر اســت را انتخاب کنند. 
بی تردید نقش امروز زنان برای آینده کشور بسیار تأثیرگذار خواهد 

بود. 
بــه گــزارش ایســنا، رئیس جمهــوری در بخش هــای دیگری از 
صحبت های خود با اشــاره بــه جایگاه حضــرت فاطمه)س( نزد 
مسلمانان تصریح کرد: حضرت فاطمه)س( می تواند به عنوان بهترین 
الگو و معیار برای مشــی، ســلوک و زندگی ما باشد؛ اگرچه دوران 
زندگی ایشــان طوالنی نبود اما کلمات ، بیانات و حضور ایشــان و 
همچنین خطبه معروفشان پس از رحلت پدر بزرگوارشان در مسجد 
مدینه و فرزندانــی که تربیت کردند به عنوان بهترین الگو برای زنان 

جامعه ما است. 
ــی  ــبک، زندگ ــرای س ــازی ب ــروز الگوس ــه ام ــان این ک ــا بی وی ب
و رفتــار مــا بســیار اهمیــت دارد، خاطرنشــان کــرد: خــدا 
می توانســت اســامش را توســط یــک کتــاب بــه جهانیــان 
ــب  ــر قل ــش را ب ــه کتاب ــرد، بلک ــن کار را نک ــا ای ــد، ام ــازل کن ن
ــاب را  ــن کت ــه ای ــه آی ــه ب ــازل کــرد و گفــت: او آی ــر)ص( ن پیامب
بــرای مــردم تــاوت کنــد و عمــل بــه آن آیــات را در مقــام عمــل 
بــه آنهــا نشــان دهــد. پیامبــر)ص( عاوه بــر اینکــه رســول، معلــم 
و مبییــن کام خــدا بــود، زندگی شــان نیــز الگــو و نمونــه ای بــرای 

ــود.  ــه انســانی ب جامع
ــران  ــه ای ــب در جامع ــگاه غال ــه ن ــا اشــاره ب ــه ب ــی در ادام روحان
نســبت بــه زنــان اظهــار کــرد: دیــدگاه همــگان یعنــی حتــی زنــان 
ــا  ــح شــود؛ م ــام زن تصحی ــه مق ــد نســبت ب ــردان بای ــژه م و به وی
بــه زبــان می گوییــم کــه جنــس دوم نداریــم و زن و مــرد بــا هــم 
ــام  ــی نیســت بلکــه در مق ــار کاف ــن گفت ــا ای مســاوی هســتند، ام
ــم.  ــت را ببینی ــن حقیق ــد ای ــز بای ــرا نی ــذاری و اج ــل قانون گ عم
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه تردیــدی نداریــم کــه خداونــد زن و مــرد 
را کنــار هــم قــرار داده اســت، خاطرنشــان کــرد: اینکــه می گویــم 
ــن  ــد، ای ــرار باش ــالم برق ــت س ــامی رقاب ــه اس ــد در جامع بای
ــم و  ــع را برداری ــر اســت کــه موان ــی امکان پذی ــت ســالم وقت رقاب
فرصت هــا را بــه صــورت برابــر فراهــم کنیــم اگــر فرصــت مــرد 
و زن در حوزه هــای مختلــف برابــر نباشــد در آن صــورت رقابــت 

ــت.  ــر نیس امکان پذی
رئیس جمهوری بــا تأکید بر لزوم بهره مندی زنــان از فرصت برابر 
و فضای رقابت ســالم در جامعه گفت: زنان جامعه ما در طول 4۱ 
ســال پس از پیروزی انقاب اسامی به خوبی نشــان دادند که در 
تمام صحنه ها دوشــادوش مردان و در کنار آنها حضور و ظهور پیدا 

کرده اند. 
روحانی با اشاره به برتری کمی زنان در تصدی برخی مشاغل نظیر 
معلمی آموزش وپرورش از مردان با طرح این پرسش که آیا در همه 
مشــاغل این چنین اســْت اظهار کرد: وقتی به مدیریت های سطوح 
باال می رویم باز هم مقام زن و مرد برابر اســت و این 2 در کنار هم 
هســتند. بنابراین نباید اینگونه باشد که در محیط کار خود احساس 
کنیم که حضــور زنان و ارتقای آنها اســاس و رکن مهم جامعه را 

دچار مشکل می کند. 
وی با انتقاد از وجود برخی نگاه ها در داخل کشور نسبت به حضور 
زنان در ســطوح باالی مدیریتی گفت: چه اشــکال دارد که اگر در 
دولــت جمعی 20 الی ۳0 نفره هســتیم به غیر از معاونان، دســت 
رئیس جمهور برای انتخاب وزرای زن نیز باز باشــد؛ برای انتخاب 
وزیر زن نیز دســت رئیس جمهور را بــاز بگذارید. اگر قبول داریم 
و تعــارف نمی کنیم و فقط به زبان نمی گوییــم زنان در کنار مردان 
هســتند، باید در ســایر موارد نیز گام به گام پیش برویم و به زنان 

فرصت حضور بدهیم. 
روحانی با تأکید بر لزوم ایجاد فضاهای بیشــتر برای مشــارکت و 
حضور زنان در جامعه اظهار کرد: در آخرین جلســه شــورای عالی 
فضای مجازی تصویب شــد که حداقل ۱0 درصد از اقتصاد کشور 
بایــد به موضوع اقتصاد دیجیتال اختصــاص یابد؛ اگر چنین اتفاقی 
بیفتــد و اقتصاد را دیجیتالــی کنیم در این زمان فرصت بیشــتر و 

راحت تری برای حضور زنان در اشتغال ایجاد می شود. 

حضور حداکثری در انتخابات موجب عقب نشینی 
دشمن می شود

 حضور حداکثری مردم در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی موجب 
دل سردی و عقب نشینی دشمن می شود. 

رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: دشمنان با استفاده از نیرنگ و حیله های مختلف 
دنبال دل ســرد کردن مردم هســتند و ما باید با فعالیت های مثبت و مؤثر مردم را امیدوار 

کنیم. 
مصطفی آزادبخت در جمع بانوان همدان اظهار کرد: 250 شبکه فارسی زبان دنبال کم رونق 
کردن انتخابــات در ایران بوده بنابراین تک تک ما در زمینه فراهم کردن زمینه انتخابات 

پرشور مسئولیت داریم و باید با هر شکل مردم را دلگرم به شرکت در انتخابات کنیم. 
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: انتخابات اسفند ماه حساسیت 
باالیی دارد؛ زیرا در 4 دهه گذشــته هیچگاه تا این اندازه رو در رو با دشــمنان این ملت 

درگیر نبودیم. 
آزادبخت بیان کرد: باید تنور انتخابات را گرم کرده و با مشارکت حداکثری در انتخابات، 

دشمنان این نظام و ملت را در تمامی صحنه ها وادار به عقب نشینی کرد. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: ارزش ها و شاخص های اسامی 

که به فراموشی سپرده شد با شکل گیری جمهوری اسامی دوباره زنده شدند. 
آزادبخت افزود: دستاوردهای انقاب اسامی بیشتر معنوی و هویتی بوده و یکی از این 

دستاوردها زنده کردن جایگاه، نام و یاد حضرت زهرا)س( است. 

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه حضرت زهرا)س( الگوی بســیار خوب و شــاخصی 
است که می تواند دنیا و آخرت انسان ها را آباد کند، افزود: پس از صدر اسام جایگاه زن 
به فراموشــی سپرده شد و کشورهای منطقه به عنوان کاال به زن نگاه می کردند اما انقاب 

اسامی که ریشه در اسام ناب دارد این جایگاه را به بانوان برگرداند. 
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار همدان ادامه داد: زنان در مبارزه با طاغوت 
همدوش با مردان به جهاد پرداختند و در این اســتان شیرزنانی همچون مرحومه مرضیه 
دباغ با وجود زندانی و شکنجه شــدن توسط ساواک از آرمان های امام و انقاب دست 

بر نداشتند. 
آزادبخت ادامه داد: مردان جهادی از دامن زنان به پا خواســتند و زنان عفیف و پاکدامن 

توانستند مردانی تربیت کنند که انقاب را به پیروزی برسانند. 
انتخابات

 entekhabat@hamedanpayam.com

 مهدی حیدری کیست؟
- کارشناس ارشد مهندسی عمران

- سابقه حضور در پروژه های ملی و استانی از سال 87 تاکنون
- دارای پروانه اشتغال پایه 2 از نظام مهندسی

- مشغول به خدمت رسانی در شهرداری
- معتقد به گرایشات مذهبی

- از سال 80 فعالیت فرهنگی- مذهبی را دنبال می کند.

زمان زیادی تا دوم اســفند ماه باقی نمانده و روزشــمار انتخابات 
مجلس شورای اســامی در حال نزدیک شدن به روزهای پایانی 

است.
با وجود همه صحبت هایی که برخی احزاب و گروه های سیاســی 
درباره تأیید صاحیت نامزدها دارند و گایه هایی که هنوز هم باقی 

اســت، اما تقریبا همه مردم، فارغ از هر دیدگاه سیاسی که دارند بر 
یک موضوع تأکید می کننــد و آن هم اهمیت حضور در انتخابات 

است.
تقریبا همه عقیده دارند دیگر باید بر حضور حداکثری مردم تمرکز 
کرد تا بتوانیم برخی بحران های داخلی و خارجی که با آن مواجهیم 

برنامه های هر ۲ کاندیدا 
در بخش فرهنگ:

 طبی مسرور:
۱-فرهنگ را ماحصل دســتاوردهای معنوی انســان در طول 
تاریــخ می داند که روش ها، منش ها، رفتار و عقاید را شــامل 

می شود.
2- به عقیده وی مباحث فرهنگی به دلیل نداشتن طرحی جامع 
در سطح کشــور دارای مشــکات عدیده ای است که بیشتر 
در بخش نرم افزاری مشــهود اســت بر این اساس به باور این 
کاندیدا نبود مرکز جامع بــرای فرهنگ و زیرمجموعه های آن 
اساسی ترین مشکلی است که نیاز به راه حل و چاره گشایی دارد.

۳- وی ناتوانــی در مقابله با تهاجــم فرهنگی را عامل اصلی 
فرهنــگ وارداتی که خوش چهره و بــا زرق وبرق خود را در 
جامعه نشــان داده، می داند و بر این باور اســت که در سطح 
کشــور ما به ازای آن را در مقابله با نفوذ فرهنگ های مختلف 
بــه ایران نداریم و این ضعف به نبود بودجه و درنظر نگرفتن 
بودجه های کان بــرای ترمیم زخم های فرهنگی بازمی گردد. 
بنابرایــن یکــی از چانه زنی های این کاندیدا پــس از ورود به 
مجلس، تمرکز بر اصاح میزان بودجه درنظر گرفته شــده در 

بخش فرهنگ می باشد.
 حیدری:

۱- چالش های فرهنگی زیادی امروزه در جامعه وجود دارد 

که تبدیل به شکاف شده است. با این حال فرهنگ 
ایرانی- اســامی تمام قد در مقابــل لیبرال- دموکراتیک 

غرب ایســتاده اســت در حالی که به نظر می رسد دچار شام 
غریبان فرهنگی در ایران هســتیم و تمام دغدغه ها به سمت 
مسائل اقتصادی پیش رفته است، با این حال باز هم در مقابل 
تهاجمات فرهنگی غرب ایســتاده ایم و در تاش برای مقابله 

هستیم.
2- متأســفانه امروزه در شــرایطی به ســر می بریم که مسائل 
فرهنگی کشور به حاشیه رفته اند و به عبارتی دچار رهاشدگی 
هستند، این است که حاشیه ها از ورود زنان به ورزشگاه گرفته 
تا دیگر موضوعاتی که زیرمجموعه مســائل اصلی در فرهنگ 
هســتند، خود تبدیل به ســرفصل اصلی معضات فرهنگی 

شده اند.
۳- در حوزه فرهنگی کشور نیازمند بازتعریف های مشخصی 
هســتیم بنابراین باید قله و اوج کارهای فرهنگی را به سمت 

مردم پیش ببریم.
4- متأســفانه مــا زخمی از فرهنگی وارداتی هســتیم و این 
فرهنــگ با نمایش در زندگی چهره ها و افرادی که مردم آنها 
را به عنوان الگو قبول دارند، محکم ترین ضربه فرهنگی را به 
کشور وارد کرده است. از جمله آنکه امروز طاق و افزایش 
آن در ســلبریتی ها خود یکی از عوامل شکسته شدن قبح این 

فرهنگ در جامعه شده است.

 مسائل اقتصادی و حواشی 
مربوط به آن:

 طبی مسرور: 
۱- نبــود ثبــات در چرخه صنعت، بانک هــا و امثال آن ها و 
نبود ثبات در اندیشــه و مدیریت کان موجب شــده نتوانیم 
از ظرفیت های اقتصادی در کشــور به نحو مطلوب اســتفاده 
کنیم بر همین اساس متأسفانه تعریفی جامع از ابعاد اقتصادی 
واقع بینانه در ســطح کشور وجود ندارد و همین مسأله عاملی 
شــده اســت تا در بیشــتر موارد در ایران اقتصــاد مصرفی 

جایگزین تولید شود.
2- چرخه تولید در سراســر کشور باید راه اندازی شود، زیرا 
با این روند اقتصاد توانایــی حرکت پیدا می کند و ظرفیت ها 
به کار گرفته می شــود اما باید افسوس خورد که این روند در 
حال حاضر در ســطح کشور معکوس اســت و نبود توانایی 
عرصه های مختلف تولید و رشــد را در تمام ابعاد اقتصادی 

فلج کرده است.
۳- امروزه منافع مالی در کشــور دچار محدودیت شــده که 
ماحصل تحریم هایی اســت که در مراودات اقتصادی ایران 

محدودیت ایجــاد کرده اند و این روند تا جایی پیش 
رفتــه که منابع معدنی و ملی را نمی توانیم به جهان عرضه 

کنیم.
 حیدری:

ــدا اساســی ترین ضعــف اقتصــاد  ــن کاندی ــاور ای ــه ب ۱-  ب
ــن در حالی اســت  ــه نفــت اســت ای در کشــور وابســتگی ب
ــری  ــش رهب ــه فرمای ــروزه ب ــه تحریم هــا ســبب شــده ام ک
ــن  ــم کــه اقتصــاد را از ای ــه ســمت مســیری حرکــت کنی ب
ــا  ــر سال به ســال ۱0 ت ــی اگ ــه عبارت ــد. ب ــم کن وابســتگی ک
ــا  ــم ادع ــم شــود، می توانی ــن وابســتگی ک 50 درصــد از ای

ــت. ــه اس ــا بی نتیج ــم تحریم ه کنی
2- فعالیت هایــی که انجام می پذیرد تنهــا بخش کوتاهی از 
کلیات اقتصاد مقاومتی است. متأسفانه در حوزه تصمیم گیری 
مدیریتی اقتصاد دچار پارادوکس هســتیم. این است که ادعا 
دارم آنچــه انجام می دهیم برخاف اقتصاد مقاومتی اســت، 
همچنیــن باید گفت اقتصــاد درون زا و بیرون گــرا در کنار 
اصاح نظام بانکی راه حل اساســی مبارزه با تحریم ها و فساد 

اقتصادی است.

موضوعات سیاسی:

 طبی مسرور:
۱- این کاندیدا دوران پس از دولت سازندگی مجلس را دچار 
برخی مشــکات و ضعف ها می داند. وی بر این باور اســت 
این چالش ها و معضات مجلــس را تا جایی با خود درگیر 
کرده که امروزه بسیاری از خصوصی سازی ها به حیاط خلوت 

تبدیل شده است. 
2- اقتصاد و سیاســت به عنوان دو مؤلفه مهم در توســعه هر 
کشــور در دســت عده قلیلی قرار گرفته اند بر این اســاس 
شــاهد بودیم در دور فعلی مجلس 20 تا ۳0 نفر از کاندیداها 
می توانستند اظهارنظر کنند و همان ها بودند که برای کشور و 
ملت 80 میلیون نفری ایران تصمیم گیری می کردند. متأسفانه 
حاصل این ناکارآمدی، دولتی ناکارآمد بود که نتوانست منطبق 

بر سیاست های مجلس و کشور عمل کند.
۳- وی معتقد اســت بر اساس بیانیه گام دوم انقاب، بهترین 
الگو برای برنامه ریزی نگرش کان نگری است که امروزه در 

مجلس وجود ندارد.
4- به عقیده وی با توجه به اینکه مملکت از چپ و راستی ها 
و احزاب آســیب دیده، هم افزایی در کشــور شکل نگرفته و 
سبب شده تا دیدگاه ها و منافع شخصی بر منافع ملی اولویت 

پیدا کند.
5-  این کاندیدا خود را مستحق می داند و معتقد است به هیچ 
گروه سیاســی وابســتگی ندارد و حتی اگر دعوت به ائتاف 
شــود، نخواهد پذیرفــت؛ زیرا خود را پیــرو خط رهبری و 

والیت می داند.
6- متأسفانه از ظرفیت های اقتصادی در توسعه کشور استفاده 
نشده است، بر این اســاس در اقتصاد داخلی نیازمند نگاهی 
کارشناسی هستیم که در ابتدای امر معیشت را چاره گشا باشد 

و سپس به اقتصاد فرهنگی بپردازد.
 حیدری:

۱- در سیاســت خارجی مهم ترین هدف فقط عزت ملت و 
بیرون آمدن از وضعیت فعلی است بنابراین در این مسیر رفع 
نواقص گذشــته و جلوگیری از تکرار آن می تواند تأثیر گذار 

باشد.
2- متأســفانه واژه هایی وارد مدیریت در سطح ُخرد و 

کان کشــور شده اســت که با عدالت همخوانی ندارد از 
جمله آنکه با تقسیم بندی مردم به حاشیه نشین و شمال نشین، 
عمًا به شکاف طبقاتی در سطح کشور دست زده ایم، بر این 
اساس یکی از مهم ترین اهداف در حوزه سیاست داخلی باید 
برچیدن اشرافی گری ها، دوری از مانورهای تجمل گرایانه که 

با اهداف انقاب در تضاد است، باشد.
۳- متأســفانه در همدان کان شــهر شــدن را برخی آقایان 
پیگیــری می کنند که منافع سیاســی خــود را تأمین کنند در 
حالی که کان شهر شــدن اجاره ای ساخت وســازها را چند 
برابر می کند و می تواند بر اقتصاد کان یک اســتان در حوزه 
سیاست های داخلی کشور صدمات جبران ناپذیری وارد کند.

4- گام نخســت پس از شــکل گیری مجلــس یازدهم وضع 
قوانینی برای چاره گشــایی از مشــکات معیشت و اقتصاد 
اســت و در مرحله دوم باید به فساد و مبارزه با آن در اقتصاد 
پرداخت این گونه اســت که محرک های گســترش فساد در 
تعارض با منافع اساسی کشور قرار می گیرد. بنابراین در ایران 
مبارزه با فســاد اداره جدیدی نمی خواهد، بلکه اداره جدید 

می خواهد.

اولویت مجلس:

تأمین معیشت و مبارزه با فساد اقتصادی
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یادداشت

انتخابات و انتخاب ها
بررسی اجمالی خطاهای احتمالی 

در انتخاب اصلح
بیشــتر  روزی  چنــد 
نماینــدگان  انتخــاب  تــا 
مجلــس  دوره  یازدهمیــن 
باقــی  اســامی  شــورای 
مــردم  و  اســت  نمانــده 
ــه  ــر دســت ب ــار دیگ ــد ب بای
انتخــاب یــک گزینــه از بیــن 
ــد و  ــن بزنن ــای ممک گزینه ه
ــن  ــه ممک ــؤالی ک ــون س اکن
اســت پیــش آیــد ایــن اســت 

کــه "راســتی کــدام گزینــه بهتریــن اســت ؟" و آیــا اساســا امــکان 
تشــخیص و انتخــاب یــک بهتریــن گزینــه وجــود دارد؟ بــه بیــان 
دیگــر آیــا خط کشــی وجــود دارد تــا بتــوان بــا آن، قــدر افــراد را 

اندازه گیــری کــرد یــا خیــر؟
بســیار روشــن اســت کــه تشــخیص کار آســانی نیســت؛ در 
شــرایطی کــه افــراد دســت بــه دامــان انــواع و اقســام روش هــای 
درســت و غلطــی می شــوند تــا خــود را برجســته و البتــه شایســته 
ــاال  ــر، احتم ــدام موفق ت ــرض ان ــر کســی در ع ــد! و ه ــان دهن نش
ــا انتخــاب کار آســانی نخواهــد  ــود" طبع ــر خواهــد ب "پرطرفدارت
ــی  ــه هزینه های ــرایطی ک ــاب در ش ــت انتخ ــح اس ــر واض ــود. پ ب
ــورهای  ــا و بروش ــون همچــون بنره ــات گوناگ ــه صــرف تبلیغ ک
رنگارنــگ در ســایزهای هرچــه بزرگتــر، تشــکیل ســتادهای 
ــراد  ــدن آرای اف ــا و خری ــه آنه ــوط ب ــای مرب ــی و هزینه ه انتخابات
ــار  ــت، در کن ــه اس ــل توج ــیار قاب ــود بس ــوذ و. . . می ش ذی نف
وعــده و وعیدهایــی کم اعتبــار یــا بی اعتبــار کــه احتمــاال "هرچــه 
هــم بزرگتــر باشــد آرای بیشــتری را بــه دنبــال خواهنــد داشــت" و 
نیــز طرفداری هایــی کــه بعضــا ریشــه در منافــع فــردی افــراد دارد 
و البتــه در کنــار فرصــت بســیار کوتاهــی کــه افــراد بــرای معرفــی 
ــم  ــا وجــود فضــای پرآشــوب مجــازی در ه ــه ب ــد ک خــود دارن
ــه  ــی ک ــن حال ــود؛ درعی ــد ب ــانی نخواه ــود، کارآس ــر می ش تنیده ت

ــد.  ــز نمی باش ــی نی کار غیرممکن
ــراف در  ــوان از انح ــع می ت ــح وقای ــی صحی ــت و ارزیاب ــا دق ب
انتخــاب در امــان مانــد. نبایــد بــا ســبک شــمردن کار موجبــات 
انتخــاب افــرادی شــد کــه شایســتگی های الزم بــرای عهــده دار 
ــی  ــد. بی توجه ــیتی ندارن ــن حساس ــا چنی ــئولیتی ب ــدن مس ش
ــت  ــا و ریخ ــز از هزینه ه ــاب، گری ــگ و لع ــات پررن ــه تبلیغ ب
ــه ها،  ــاره جلس ــگری درب ــده، پرسش ــای فریبن ــا و هدای و پاش ه
وعده هــا و انتقاداتــی کــه بعضــا جنبــه فریــب و تطمیــع دارنــد، 
ــه  ــل و البت ــض و طوی ــای عری ــمردن رزومه ه ــت ش ــم اهمی ک
ــاع از  ــب اط ــئولیت، کس ــوع مس ــا ن ــا ب ــاط کاندیداه بی ارتب
ــت  ــته، دق ــان در گذش ــای مسئولیتش ــا در حوزه ه ــرد آنه عملک
در میــزان رعایــت اخــاق و عقانیــت در رفتارهــای انتخاباتــی 
آنهــا و در آخــر رجــوع بــه اهــل فــن و البتــه افــراد بی طــرف و 
ــد زمینه ســاز  ــق، همگــی می توانن ــن حــال منصــف و دقی در عی
ــا  ــه آنه ــریح، ب ــه تش ــه ب ــند ک ــت باش ــراد باکفای ــاب اف انتخ

پرداختــه می شــود؛
 و اما تشریح انحرافات احتمالی :

ــته ها از  ــش از بایس ــک بخ ــر روی ی ــز ب ــری: تمرک ــی نگ جزئ
میــان تمــام آنهــا صــورت غیرقابــل قبــول دیگــری از کار اســت. 
به عنــوان مثــال، اینکــه کســی دارای تحصیــات ولــو در باالتریــن 
ســطوح و کیفیــت باشــد و یــا اینکــه در گذشــته اش منشــاء اثراتــی 
در بخش هــای مختلــف جامعــه بــوده اســت و حتــی اینکــه کســی 
در اخــاق و تقــوی تــا باالتریــن ســطوح پیــش رفتــه باشــد و نیــز 
کســی بیشــترین میــزان تجربــه فعالیــت در بدنــه ی اداری کشــور را 
ــرای  ــی ب ــه تنهای ــدام ب ــته باشــد، هیچ ک ــش داش ــه رقبای نســبت ب
نماینده شــدن کافــی نیســتند و قرارگیــری در ایــن عرصــه مســتلزم 

ــت.  ــه ای از شایستگی هاس مجموع
ــته  ــرادی در گذش ــه اف ــه اینک ــرف ب ــه ص ــطحی نگری: توج س
مجلــس،  نمایندگــی  ولــو  مســئولیت هایی  و  عناویــن  دارای 
ــی دیگــر  ــد انحراف ــت و... باشــند، می توان ــواع گوناگــون مدیری ان
ــی  ــن بندهای ــتن چنی ــه داش ــیار واضــح اســت ک ــه بس ــد. البت باش
ــود آن  ــا نب ــراد فــی نفســه عامــل مثبتــی اســت ام در رزومــه ی اف
ــد؛ و  ــوب باش ــد مطل ــف در ح ــام وظای ــع از انج ــد مان نمی توان
بنابرایــن بایــد مواظــب ارزیابی هــای ســطحی و مــاک قــراردادن 

ــود.  ــت ب ــل کم اهمی عوام
فردگرایــی: لحــاظ نمــودن وابســتگی های قومــی، محلــی، ســازمانی 
و... در انتخاب هــا کــه بــه نظــر می رســد یکــی از مســائل بــزرگ 
ــه  ــات در کشــور اســت انحــراف جــدی دیگــری اســت ک انتخاب
قطعــا ریشــه در محدودیــت دیــد افــراد دارد و الزم اســت تــا افــراد 
ــا فرهنگ ســازی و تبییــن عــوارض چنیــن رفتارهایــی،  ذی ربــط ب
ــا از  ــذف آنه ــی ح ــا حت ــته و ی ــراد شایس ــف اف ــع از تضعی مان

صحنــه انتخابــات شــوند. 
یــک  در  افــراد  نــام  گرفتــن  قــرار  سیاســی:  گرایشــات 
ــر  ــا خــوردن نشــان یــک حــزب و گــروه و... ب فهرســت و ی
ــان  ــای سیاسیش ــای رویکرده ــه گوی ــم آنک ــا به رغ روی آنه
ــتی  ــا لیس ــا اصطاح ــته و ی ــم بس ــش چش ــا معنای ــت ام اس
رأی دادن بــه آنهــا کــه در ســال های گذشــته مــد شــده 
ــورت  ــه ص ــد ب ــراد بای ــتگی های اف ــد. شایس ــت، نمی باش اس

ــد.  ــرار گیرن ــی ق ــورد بررس ــه م جداگان
پــس بیاییــد بــا انتخــاب نخبــگان باتقــوی، یاریگــر ســاختن ایرانــی 
ــیم و  ــتند، باش ــرواز هس ــال پ ــه 2 ب ــان ک ــم و ایم ــه ی عل ــر پای ب
ــم  ــعه نخواهی ــه توس ــم ب ــه ندهی ــا هزین ــه ت ــم ک ــوش نکنی فرام

ــید...  رس

تحرکات انتخاباتی زیرنظر است

 ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات، تحرکات انتخاباتی را زیرنظر دارد
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری همدان اعام کرد: 
ســتاد پیشــگیری و رســیدگی به جرایم و تخلفات یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسامی در تمامی حوزه های قضایی و انتخابیه سراسر استان تحرکات انتخاباتی 

را به دقت زیر نظر دارد. 
مهدی الماســی اظهار کرد: ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی شهرستان به 
ریاست رؤسای حوزه های قضایی موضوع جرایم و تخلفات انتخاباتی را رصد می کند 
و در این راستا با دقت نظر خاصی جریانات و رویدادهای انتخاباتی را ارزیابی خواهند 

کــرد.  وی اذعان کرد: با توجه به حساســیت روزهای باقی مانــده تا روز اخذ رأی و 
شــمارش آرا، رؤسای حوزه های قضایی با تشکیل جلسات مستمر، تحرکات انتخاباتی 

را رصد کرد و به محض وقوع جرم اقدامات الزم را انجام خواهند داد. 
الماســی با بیان اینکه داوطلبان نمایندگی و هواداران آنها باید نســبت به رعایت قانون 
و مقررات اهتمام ویژه داشــته باشــند، بر تداوم جلسات ستاد پیشگیری و رسیدگی به 
جرایم و تخلفات انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس شــورای اسامی در استان همدان 

تأکید کرد. 
وی در ادامه بیان کرد: ســتاد پیشــگیری و رســیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسامی در ساختمان جدیداالحداث دادگستری استان 
همدان واقع در بلوار ســپهبد ســلیمانی جرایم و تخلفات انتخاباتی اســتان را رصد و 

پیگیری می کند. 
به گزارش ایســنا، الماســی افزود: این ستاد به منظور پیشــگیری از جرایم و تخلفات 
انتخاباتی در اســتان با برگزاری جلسات مداوم و مستمر آماده دریافت گزارش مردمی 

از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی است. 
وی اظهــار امیدواری کرد با رعایــت الزامات قانونی از ســوی داوطلبان انتخابات و 
هواداران و حضور حماســی مردم در پای صندوق های رأی، شــاهد انتخاباتی پرشور 

در سطح استان باشیم. 
سرپرســت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان همچنین از 
همکاری تمامی دستگاه های امنیتی و نظارتی در تأمین نظم و امنیت انتخابات قدردانی 

کرد. 

در پایان جلسه فوق کاندیداها اعتقادات خود را برای انگیزه حضور در انتخابات و عاقه مندی خود در قرار گرفتن بین کمیسیون های مجلس چنین عنوان 
کردند.

طبی مسرور:
شفافیت و پاک دستی و ارجح دانستن منافع دیگران به خود با اعام بیانیه گام دوم انقاب مهم ترین نیروی محرکه حضورم در انتخابات بود و اعتقاد دارم 

پس از ورود به مجلس می توانم در کمیسیون های عمرانی، محیط زیست، شوراها، اقتصادی و آموزشی مثمرثمر برای اهداف ملی واقع شوم.
حیدری:

با توجه به شرکت در جنبش از ما و اینکه در این آزمون در بین 9 نفر راه یافته از استان مقام نخست را کسب کرده ام و با باوری که در این باره دارم 
زیاده طلبی اجازه رسیدن مردم به منافع خود را نمی دهد. تمایل داشتم در انتخابات شرکت کنم و اصلی ترین هدفم ایجاد شبکه سازی در مجلس است 

به طوری که مردم خود بتوانند با استفاده از فضای دیجیتال در رأی نماینده حوزه انتخابی خود تأثیر مستقیم داشته باشند. بر این اساس عاقه مند به حضور 
در کمیسیون عمرانی و اصل 90 مجلس هستم.

2- حمیدرضاطبی مسرور کیست؟
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد در رشته معماری  -

بیش از 60 رساله کارشناسی را استاد راهنما بوده است  -
کارشناس حوزه مدیریت شهری در شهرداری  -

عضو سابق شورای شهر همدان  -
عضو پایه یک نظام مهندسی  -
کارشناس رسمی دادگستری  -

رئیس شهرسازی شهرداری همدان  -
مدیر راه اندازی بافت مرکزی همدان  -

در دور چهارم شورا از گزینه های مطرح شده برای شهردار همدان  -
طراح پروژه هایی چون فرهنگسرای راه کربال، ترمینال همدان، زیرگذر   -

صداوسیما، زیرگذر خیبر، محوطه سازی گنجنامه در شهر همدان

را با سربلندی پشت سر بگذاریم.
ــان  ــه کارشناس ــی ک ــه هم اندیش ــن جلس ــن رو در دومی از ای
ــی و  ــوزه اجتماع ــناس ح ــی )کارش ــد رحمان ــر محم آن دکت
ــگ( و  ــوزه فرهن ــناس ح ــری )کارش ــر طاه ــگری(، دکت گردش
دکتــر ســهرابی )کارشــناس حــوزه سیاســی( بــود، پــای ســخنان 

ــوان ۲  ــدری به عن ــدی حی ــدس مه ــرور و مهن ــر طبی مس دکت
کاندیــدا از بیــن افــرادی کــه عــزم مجلــس کرده انــد نشســتیم 
ــک  ــدا را در ی ــن ۲ کاندی ــای ای ــا و انگیزه ه ــائل، هدف ه و مس
ــه  ــتیم ک ــر گذاش ــث و تبادل نظ ــه بح ــی ب ــرد کارشناس میزگ

ــل اســت: ــه شــرح ذی ــده آن ب چکی

مسائل شهری و حقوق شهروندی:
 طبی مسرور:

۱- در مدیریت شهری ابعاد ُخرد و کان وجود دارد که باید هزینه های مادی و معنوی آن پرداخت شود به طوری که اقشار مختلف 
جامعه در سطح شهر از امکانات شهری به یک اندازه برخوردار باشند. بر این اساس ایجاد آرامش و آسایش در سطح شهر یکی از 

مهم ترین مؤلفه ها در باب شکل گیری شهری مردم محور است.
2- وی درباره ســیر تحوالت جمعیتی نیز معتقد اســت جامعیت هر جمعیت مبین قدرت باالی آن است. بر این اساس اگر جذبه 
شهری باالیی برای استان در سطح کشور ایجاد کنیم، نشان دهنده توان مدیریتی باال در سطح استان است، اما متأسفانه نبود توجه به 
جذبه های امنیت شغلی و زیرساخت های آموزشی همگی منجر به این می شود که در همدان چون سایر شهرهای کوچک، مهاجرت 

به پایتخت و مهاجرت از نقطه ای به نقطه دیگر را داشته باشیم.

اعتقادات حزبی و سیاسی کاندیدا:
 حیدری:

۱- تحزب اگر به معنای یک صدایی در جامعه باشد، اشتباه و زیان آور است. بر این اساس اگرچه زمینه ساز جامعه مدنی قوی خواهد 
شد اما متأسفانه در ایران زمانی یک حزب قدرت را به دست می گیرد، حزب دیگر به جای نظارت به سایه می رود و برای اهداف و 

خواسته های خود به معامله با حزب دیگر می پردازد.
2- وی خود را منتقد حزب اصاحات و تا حدودی موافق اصولگراها می داند.

 طبی مسرور:
۱-حزب و حزب بازی ســابقه درخشانی در کشــور ندارد و رویکرد مردمی خوبی نسبت به آن وجود ندارد. این در حالی است که 
رقابت احزاب در کشــورها توسعه را به دنبال دارد. به همین منظور اســت که در کشورهای توسعه یافته کودکان را از سنین ابتدایی 
برای حضور در احزاب پرورش داده و متخصص برای رســیدن به اهداف ملی خود در قالب حزبی خاص وارد جامعه می کند. در 
ایران به شــرط اصولی بودن حزب، می تواند کمک کننده منابع ملی باشد اما متأسفانه این اقدام به حاشیه رفته و تبدیل به بازی های 

سیاسی شده است.
2-وی خود را پیرو خط رهبری می داند.

گردشگری:
 طبی مسرور:

۱- گردشگری و توریسم منابع درآمدی باالیی برای مناطقی که از آن بهره می برند، محسوب می شود 
از آنجا که همدان از قدیمی ترین شهرهای دنیا به شمار می رود و دارای تاریخ و جغرافیای خاص حزب 
گردشگر است می تواند در اقتصاد کان کشور در مسیر توسعه این صنعت نقش به سزایی داشته باشد.

2-در ســطح قوانین مجلس در دور جدید که در آســتانه انتخابات آن هســتیم، ایجاد زیرساخت و 
ریل گذاری برای جذب توریســت خارجی و داخلی با اســتفاده از ظرفیت های دانشــگاهی و عملی 

می توان موتور محرک اقتصاد گردشگری را در همدان بیش از پیش فعال کرد.
 حیدری:

۱-به عقیده وی گردشگری موتوری قوی برای توسعه به شمار می رود اما هدف گذاری و نتیجه گیری در 
آن مغفول مانده به عبارتی دیگر همایش هایی چون 20۱8 در همدان در حالی برگزار می شــود که ما از 
احیای رودخانه ها که خود از جاذبه های طبیعی گردشگری این استان محسوب می شود، غافل هستیم. بر 
این اساس تقویت گردشگری داخلی در کنار نگاهی وسیع به توریست خارجی می توان مشکل گشای 

توسعه یافتگی در این بخش باشد.

دکتر امیر بختیازيان

کارشناس اقتصادی

دکتر محمد رحمانی 
کارشناس برنامه ریزی و گردشگری

دکترحسین رضا طاهری
کارشناس فرهنگی

دکتر محمد سهرابی
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والدین با فرزند معتاد چگونه برخورد کنند؟
 بســیاری از والدین زمانی که متوجه اعتیاد فرزند خود می شــوند، 
احساس درماندگی و ناامیدی کرده و کنترل خود را از دست می دهند 
اما روانشناسان معتقدند به جای چنین رفتاری، حمایت از فرزند نتیجه 

بهتری خواهد داشت. 
یک روانپزشــک و روان درمانگر کودک و نوجــوان توجه والدین و 
همچنین مربیان آموزشــی برای پیشــگیری از تمایل و گرایش افراد 
نوجوان و جوان را به مواد مخدر بسیار بااهمیت دانست و اظهار کرد: 
پدر و مادر چنانچه زمانی متوجه شدند فرزند نوجوان  آنان موادمخدر 
مصرف می کند باید خشم و وحشت به وجود آمده درون خود را کنترل 
کنند و از طرفی نباید فکر کنند که دنیا به آخر رســیده و فرزند خود 

را از دست داده اند. 
محمدرضــا محمدی در گفت وگو بــا ایرنا، گفت: پدر و مادر در 
اینگونــه مواقع نباید خود را به حماقت زده و فکر کنند که اتفاق 
مهمــی  نیافتاده، بلکه در این وضعیت نخســتین و ســخت ترین 
پیشــنهاد این اســت کــه والدین به ســرعت به دنبــال مقصر و 
اتهام زنی نباشند و به بهترین شــکل از فرزند خود حمایت کنند. 
متأســفانه بســیاری  از والدین به محض مواجهه با اینگونه موارد 
نوجــوان معتاد خود را از خانه  بیــرون می کنند؛ درحالی  که واقعا 

نمی خواهند این اتفاق رخ دهد. 
وی تصریح کرد: چنانچه نوجوان و یا جوان خانواده هنوز تحت تأثیر 
استعمال موادمخدر است، والدین برای اینکه مصرف آن افزایش نیابد 
از حــرف زدن با او اجتناب کنند زیــرا امکان دارد فرد معتاد در پایان 
این گفت  وگوها با افزایش نگرانی های پیش آمده، میزان مصرف خود 

را باال ببرد. 
این روان درمانگر به والدین پیشــنهاد کرد هنگامی که فرصت کافی  و 
مناسبی برای  گفت وگو با فرزند خود داشتید، این موضوع را که مدتی 
اســت رفتار غیرطبیعی از آن مشاهده می کنید و یا چیزهایی  در خانه 
پیدا کرده اید که موجب نگرانی  شما شده، مطرح کنید. به فرزند فرصت 
پاسخگویی دهید. شاید متوجه شوید که او دوست ندارد در این مورد 

حرف بزند یا اینکه دروغ می گوید؛ اما نگذارید او عصبانی  شود. 

مدرسه محل شکل گیری هویت انسان هاست

 مدرسه زمزمه بیداری، کانون هوشیاری و محل شکل گیری هویت انسان ها است. 
وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه مدرســه ساختمانی مانند مابقی ساختمان ها نیست، 
گفت: برخی ســاختن ها غریزی اســت و بدون اراده خداوند میسر نیست. به عنوان مثال 
زنبور عسل شــهد را می مکد و عسل تولید می کند و در قرون و اعصار این کار را کرده 

است و ادامه می دهد. 
محســن حاجی میرزایی افزود: زمین نیــز بذر و نهال را در درون خــود می پروراند و 
میوه های متنوع و گل های رنگارنگ را تحویل می دهد. هر موجودی در کار ســاختن و 

پرداختن است. 
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه انســان ها نیز از بدو تولد در تکاپوی ســاختن 
و پروراندن خود و جامعه شــان هستند، گفت: تفاوت آنها با سایر موجودات نظام 
هســتی در این است که آنها خودشــان می توانند تصمیم بگیرند که چه چیزی را 

بپرورانند. 
میرزایی بیان کرد: ســاختن توسط انســان ها تابع اراده آگاهانه، شعور، فرهنگ، تمدن و 
تاریخ، درجه هوشــمندی و درجه مسئولیت پذیری آنهاست و دراین میان برخی انسان ها 

چیزهایی می سازند که جاودانه می شود. 
وزیر آموزش وپرورش با اشــاره به اینکه وجود برخی پربرکت اســت، اظهار کرد: ما به 

چنین افــرادی غبطه می خوریم که از این برخورداری های فنا شــده و در حال نابودی، 
آثاری را به جا می گذارند که ماندگار می شود. تنها وجه ماندگار امور، وجه الهی است. 

وی افزود: ما باید نقش آفرینی کنیم و نشان دهیم چه فرهنگ، فهم و دانشی داریم. تفاوت 
انسان ها در همین جاست که مشخص می شود. یک شخص می تواند از ترکیبات فلزات 
و یا موادشــیمیایی یک واحد تولیدی با ارزش افزوده بــاال راه اندازی کند ولی یک نفر 
نمی تواند. پویایی یک اثر به ویژگی های فرد سازنده نیز بستگی دارد. چیزی که می سازیم 

معرف شخصیت فکری ماست. 
وزیر آموزش و پرورش در پایان گفت: مدرســه زمزمه بیداری، کانون هوشیاری و محل 

شکل گیری هویت انسان ها است.  گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

نیلوفر بهرمندنژاد «

 یکی از شاخص های انتخاب اصلح از 
میان داوطلبان احــراز نمایندگی مردم در 
مجلس شورای اسامی، دقت در تبلیغات 
انتخابات اســت. از منظر شــرع، قانون و 
فرهنگ عمومی هر که بخواهد با تخریب 
دیگر داوطلبان برای خود رأی جمع کند، 
این روشن ترین ماک عدم صاحیت وی 

است.
مسئولیت پذیری و تعهد از لوازم ضروری 
برگــزاری یک انتخابات اخاقی وســالم 
اســت و افــراد و گروه هــای دخیل در 
انتخابــات هدایت حیات بخــش نبوی را 
ســرلوحه اقدامات و فعالیت های خویش 
قرار داده، تمام ســعی خود را برای انجام 
هر چه تمام تر مســئولیت های این عرصه 

مصروف خواهند ساخت.
برگزاري یک انتخابات ســالم مســتلزم 
2 مسأله مهم اســت: برگزاري درست بر 
مبنــاي قانون و رعایــت موازین اخاقي 

توسط کاندیداها.
یک تاریخ شناس در این رابطه بیان کرد: از 
همه عزیزانی که ثبت نام کردند و به عنوان 
نامزد وارد عرصه انتخابات شــدند، انتظار 
داریم خودشــان تاش کنند که کمترین 

تخلف و حتی هیچ تخلفی را در ســطح 
کشور شاهد نباشــیم و هم چنین شرایط 
انتخاب کننــدگان و انتخاب شــوندگان و 
کیفیت انتخابات را قانــون معین خواهد 

کرد.
یکی از افراد سیاسی که تجربه کافی دارد، 
در این بــاره چنین گفت: مــردم عزیز هم 
به دنبال این هســتند که انتخابات سالم و 
پرشوری داشته باشــند تا افراد شایسته و 
صالح وارد مجلس شورای اسامی شوند 
و به مدت 4 ســال به عنــوان ریل گذارانی 
باشند که بایســتی برای همه دستگاه های 
اجرایی خط مشــی مشــخص کنند و این 
افراد توســط مردم عزیز انتخاب خواهند 

شد.
وی در ادامه افزود: مــردم بزرگوار قطعا 
باشور و شــوق به عرصه انتخابات ورود 
پیــدا خواهند کــرد و رأی آن ها می تواند 
در مدیریت کشــور نقش مؤثر و به سزایی 
داشــته باشد. ما هم وظیفه داریم که زمینه 
یک انتخابات سالم و امن را فراهم نماییم.
اعایی که در یکی از دانشگاه های همدان 
تدریس می کند بــه خبرنگار ما می گوید: 
صداقت و یک رویی در اندیشــه، گفتار 
و رفتار ارکان انتخابات نقشــی به سزا در 

ایجاد امید و نشــاط و روحیه اعتماد در 
افراد و گروه های اجتماعی دارد، و مهم تر 
اینکه، زمینــه را برای تصمیم گیری مبتنی 
بــر حقایق هموار می ســازد. همه ارکان 
و عوامل انســانی دخیل در انتخابات، با 
رعایت این اصل بنیادی اخاقی، سامت 
هر چــه تمام تــر انتخابــات را تضمین 

خواهند کرد.
وی در ایــن زمینــه ادامــه داد: حضور 
مســئوالنه در عرصه سرنوشــت جمعی 
وظیفــه ای دینــی، اخاقــی و اجتماعی 
است که زمینه پویایی، نشاط و امیدواری 
مردمی را در حفظ و استمرار جامعه سالم 
فراهم می ســازد، و انتخابات پرشــور و 
مســئوالنه یکی از این عرصه هاست. همه 
ارکان و عوامل انسانی دخیل در انتخابات 
با رعایت ضوابط انتخاباتی، و با تعهد به 
منش و روش اخاقــی خویش، تقویت 
زمینه های حضور و مشــارکت حداکثری 
قشــرها و گروه های مختلف را موجب 

می شوند.
 یکی دیگر از مســئوالن دانشــگاهی که 
تمایلــی به معرفی خود نداشــت، گفت: 
اگرخداي ناکرده مســئوالن برگزاري امر 
انتخابات، از شــخص و گــروه خاصی 

ناســالم  انتخابات  این  نماینــد،  حمایت 
و دروغیــن اســت. این مطلــب را رهبر 

انقاب بارها متذکر شــده اند: به برادران 
مســئول، اعم از ناظران و هیأت اجرایي 
عرض مي کنم که مواظب باشــید کارتان 
سر ســوزني از معیار قانوني تخّطي نکند. 
نظرات و سایق شخصي را کنار بگذارید. 
این که کسي به دلیل تشخیصي که از دین و 
انقاب و اسام و رهبري و مّلت و دولت 
دارد، یک نفر را تقویت کند، یک نفر را رد 
کند، یک نفر را تضعیف کند، یکي را یک 
خرده جلو بکشد، یکي را یک  خرده عقب 

بزند، خاف ضابطه است.
وی در ادامــه اظهــار کــرد: قاطعیت در 
عمل به قانون، شــرط دیگر برگزاري یک 
انتخابات سالم، قاطعیت عمل مسئوالن این 
امر طبق قانون است. اگر مجریان و به ویژه 
ناظران در مقابل تخّلفات انجام شده در این 
امر، قاطعیت نداشته باشند و انتخابات را 
طبق قانون، قاطعانه هدایــت نکنند، این 

انتخابات، سالم و قانوني نخواهد بود.

 یــک روحانی در این باره گفت: تبلیغات 
بایــد مدار اخاق و آموزه هاي اســامي 
باشد، اگر کاندیداها در تبلیغات انتخاباتي 
خود، از هرگونه فریبکاري و دروغ گویي 
براي جلــب نظر مردم خــودداري کنند 
و آداب و اخــاق دینــي و اجتماعي را 
رعایت نمایند، بي شــک، کشورمان یک 
انتخابات ســالم و کاما رقابتي را شاهد 
خواهد بود. وجود تبلیغات فریبکارانه و 
به دور از نزاکــت و اخاق، از خطرهاي 
بزرگ براي جامع اســامي به حســاب 

مي آید. 
ایشان در جاي دیگر نیز تأکید می کنند: از 
آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم 
که اخاق اسامي- انســاني را در تبلیغ 
براي خود، کاندیداهاي خویش مراعات و 
از هرگونه انتقاد از طرف مقابل که موجب 
اختاف و هتک حرمت باشد، خودداري 

کنند.

کانديداها 
قانون مدار هستند يا...

مسئولیت پذیری و تعهد از 
لوازم ضروری برگزاری یک 
انتخابات اخالقی وســالم 
اســت و افراد و گروه های 
انتخابات هدایت  در  دخیل 
را  نبــوی  حیات بخــش 
و  اقدامــات  ســرلوحه 
فعالیت هــای خویش قرار 
داده، تمام ســعی خود را 
برای انجام هر چه تمام تر 
عرصه  این  مسئولیت های 

مصروف خواهند ساخت



C M Y K

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

یکشنبه  27 بهمن ماه 1398  شماره 3695

9

خبر

آگهی تغییرات اتحادیه صنف فروشــندگان لوازم بهداشتی و آرایشی و خرازی شهرستان نهاوند موسسه 
غیر تجاری به شــماره ثبت 124 و شناســه ملی 14007383261 به استناد صورتجلسه مطابق اساسنامه مورخ 
1398/10/19 و برابــر نامه شــماره 4956 مورخ 1398/10/26 اتاق اصناف شهرســتان نهاوند و نامه شــماره 

98/ن/4905 مورخ 1398/10/28 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1-اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت 4 سال انتخاب و تعیین سمت گردیدند:

خسـرو قمرپور به کدملی 3961693013 به سـمت رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی هیأت مدیره 
خدایـار سـوری بـه کدملـی 3962226990 به سـمت نایب رئیـس اول هیأت مدیـره و عضـو اصلی هیأت 

ه  یر مد
مجتبـی قربانـی بـه کدملـی 3961722481 به سـمت نایب رئیـس دوم هیـأت مدیره و عضـو اصلی هیأت 

ه  یر مد
شـاهین ابراهیمیان به کد ملی 3961818721 به سـمت دبیر هیأت مدیره و عضو اصلی هیأت مدیره 

شـهاب الدین ترابی به کدملی 3961760047 به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره 
کامران قیاسـی به کد ملی 3961684375 به سمت عوض علی البدل هیأت مدیره 
علیرضا امینیان به کدملی 3961833133 به سـمت عضو علی البدل هیأت مدیره 

2-بازرسـان موسسه به قرار ذیل برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند:
سـعید حیدری به کدملی 3961892237 به سمت بازرس اصلی

علی اله روزه به کد ملی 3931865371 به سمت بازرس علی البدل 
3-دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و مالی اتحادیه از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، اسناد تعهدآور 

مالی با امضای رئیس و خزانه دار و غیاب هر یک نایب رئیس اول همراه با مهر اتحادیه معتبر می باشد. 
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین سمت مدیران انتخاب مدیران، انتخاب بازرس، تعیین دارندگان حق امضاء 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترسی می باشد.)م.الف420(

اداره کل ثبت اسناد و امالک  استان همدان 

 آگهی دعوت از مجاورین 
ــک  ــیف مال ــا س ــاج محمدرض ــوم ح ــدی از وراث مرح ــیف اح ــره س ــم زه ــون خان چ
ــماره  ــت ش ــر درخواس ــد براب ــک نهاون ــش ی ــی بخ ــالک1446 اصل ــه دانگ پ س
6674/ن/98 مــورخ1398/11/24 تقاضــای در قالــب صــدور ســند تــک برگــی پــالک 
ــورخ 1398/11/24  ــماره 6674/ن/98 م ــه ش ــر نام ــوده و براب ــن داره نم ــوق را از ای ف
ــه مالکیــن  متقاضــی مدعــی می باشــد کــه مجاوریــن را نمی شناســند و دسترســی ب

ــدارد. ن
 لــذا بــه اســتناد کــد 914 مجموعــه بخشــنامه های ثبتــی در خصــوص تعییــن طــول 
ــه  ــاده 18 آیین نام ــن م ــت و همچنی ــناد مالکی ــردن اس ــاحت دار ک ــالع و مس اض
ــوق  ــالک ف ــاور پ ــن مج ــه مالکی ــه کلی ــرا ب ــمی الزم االج ــناد رس ــاد اس ــی مف اجرای
الذکــر ابــالغ می گــردد کــه در روز دوشــنبه مــورخ1399/1/25 ســاعت 9:30در محــل 

ــه پــالک 16 حضــور یابنــد. ــد کــوی دو آب وقــوع ملــک واقــع در نهاون
 بدیهــی اســت عــدم حضــور مجاوریــن و مالکیــن مشــاعی مانــع از انجــام عملیــات 
نقشــه برداری نمی گــردد چنانچــه نیــاز بــه آگهــی مجــدد باشــد در همیــن روزنامــه 

درج می گــردد.
)م الف417(

محمدعلی جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهی دعوت از مجاورین 
چــون آقــای علی محمــد عطایــی مالــک ششــدانگ یــک 
ــک  ــش ی ــی بخ ــی از 4379 اصل ــک فرع ــالک ی ــن پ ــه زمی قطع
نهاونــد برابــر درخواســت شــماره 6623/ن/98 مــورخ1398/11/19 
ــوق را از  ــالک ف ــی پ ــک برگ ــند ت ــدور س ــب ص ــای در قال تقاض
ــن را  ــه مجاوری ــد ک ــی می باش ــی مدع ــوده و متقاض ــن داره نم ای
ــه اســتناد  ــذا ب ــدارد، ل ــه مالکیــن ن نمی شناســند و دسترســی ب
ــن  ــوص تعیی ــی در خص ــنامه های ثبت ــه بخش ــد 914 مجموع ک
طــول اضــالع و مســاحت دار کــردن اســناد مالکیــت و همچنیــن 
ــرا  ــمی الزم االج ــناد رس ــاد اس ــی مف ــه اجرای ــاده 18 آیین نام م
ــالغ می گــردد  ــوق الذکــر اب ــه کلیــه مالکیــن مجــاور پــالک ف ب
ــح در  ــاعت11:30 صب ــورخ98/12/20 س ــنبه م ــه ش ــه در روز س ک
محــل وقــوع در نهاونــد، خیابــان شــریعتی جنــب نانوایی لواشــی 

جوشــکار عطایــی حضــور یابنــد.
 بدیهــی اســت عــدم حضــور مجاوریــن و مالکیــن مشــاعی مانــع 
ــه  ــاز ب ــه نی ــردد چنانچ ــه برداری نمی گ ــات نقش ــام عملی از انج

ــردد. ــه درج می گ ــن روزنام ــد در همی ــدد باش ــی مج آگه
)م الف411(

جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

خبر

بیش از 70 درصد عوامل اجرایی انتخابات
 از فرهنگیان هستند

 معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آموزش وپــرورش بیــش از ۷0 درصد 
عوامل اجرایی انتخابات از فرهنگیان هســتند، خبــر داد. به گزارش فارس، علیرضا 
کاظمی اظهار کرد: تعریف نخســت اینکه انتخابــات را از مصادیق تربیت اجتماعی 
دانش آموزان می دانیم. وی ادامه داد: از منظر سند تحول و اهداف دوره های تحصیلی، 
یکی از ســاحت های تربیتی مهم، ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی است و فرایندی 
که تعریف کردیم هم در قالب برنامه درســی ملی و آشنایی دانش آموزان با نهادهای 
مدنی و ســاختارهای سیاســی و اجتماعی و هم در فعالیت هایی که در قالب تمرین 

عملی شکل می گیرد، دنبال می شود.

سهم ۲/5 درصدی کودکان در ابتال به سرطان ها
 آمار ابتای کودکان به ســرطان 2/5 درصد اســت، و خوشــبختانه درمان پذیری 
ســرطان های کودکان تقریبا 80 درصد اســت. رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه سهم سرطان های کودکان 
در کشورهای مختلف بین یک تا ۳ درصد سرطان ها است، گفت: این آمار در کشور ما 
حدود 2/5 درصد سهم سرطان های کودکان است و سرطان های بزرگساالن سهم ۹۷/5 
درصدی دارد. محمداســماعیل اکبری در ادامه درباره شایع ترین سرطان های کودکان، 
اظهار کرد: از شایع ترین سرطان هایی که کودکان به آن مبتا می شوند سرطان های خونی 
و لنفوم ها است که با نام لوکمیا شناخته می شود. لوکمیا دارای  شکل های مختلفی است 

که تقریبا 80 درصد درمان پذیر است.

نسخه های خام با تعویض دفترچه های بیمه 
باطل می شوند

 با توجه به احتمال سوء اســتفاده از نسخه های خام دفترچه های تعویضی، مفقودی، 
ســرقتی و همچنین بروز خسارت به منابع ســازمان تأمین اجتماعی و تضییع حقوق 
بیمه شــدگان، تعویض دفترچه درمان، نسخ دفترچه پیشــین را از درجه اعتبار ساقط 

می کند.
مدیرکل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: به منظور 
صیانــت از منابع این ســازمان، پیشــگیری از تضییع حقوق ذی نفعــان و ممانعت از 
سوءاســتفاده های احتمالی، به  هنگام تعویض دفترچه درمانی نســخه های موجود در 

دفترچه پیشین از درجه اعتبار ساقط می شوند.

نقش عشق بر سالمت روان
 ابراز عشق و محبت به دیگران سبب کاهش افکار و هیجانات منفی 

و ارتقای سامت روان آدمی می شود.
بیان احساســات خوب یا بد در کاهش بیماری های روحی و روانی 
بســیار تأثیرگذار است با این تفاوت که ابراز محبت و عشق، منجر به 
آرامش می شــود به همین دلیل است که بسیاری از روانشناسان تأکید 
دارند، عشق و محبت باید در درون خانوادها نهادینه شود تا فرزندان 

در بزرگسالی دچار مشکل نشده و از سامت روان برخوردار شوند.
عشق یکی از گذرگاه های ورود به سرزمین سبزی است که آرامش را 
هدیه می دهد، بر این اســاس الزمه دستیابی به چنین دنیایی، آموزش 
عشــق ورزی اســت که باید والدین از بدو تولد کودک ابراز عشق به 

دیگران را آموزش دهند.
یک روانشناس بالینی در مورد تأثیر عشق بر سامت روان افراد جامعه 
بیان کرد: براســاس علم روانشناسی ابراز عشــق، عاقه و محبت به 
دیگران موجب ترشــح هورمون ســروتونین، تستوسترون و افزایش 

شادی و نشاط در آدمی می شود.
نرگس نوروزی در گفت وگو با ایرنا، افزود: ابراز احســاس عشــق و 
محبت همچنین وسواس های فکری را کاهش و سامت روان را ارتقا 
می بخشد؛ آســتانه درد را تقویت و بر این اســاس تحمل عارضه و 

بیماری نیز افزایش می یابد.
وی تأکیــد کرد: این تبعات فقط به ارتباط دو جنس مخالف اشــاره 
نمی کند و ابراز عشق و عاقه مادر به فرزند، استاد به دانشجو هر یک 

به طور حتم از این آثار و نتایج برخوردار است.
این روانشــناس ادامه داد: برخی ارتباطات عاطفــی اما غیرواقعی، با 
گذشــت زمان به نفرت تبدل می شــود و موجب سرخوردگی افراد 
خواهد شــد. افزایش ضربان قلب، گیجی و سرگشــتگی، گریه های 
مــداوم و افســردگی و آزردگــی از جمله عایم یک عشــق کاذب 

محسوب می شود.
به گفته نــوروزی، فقدان تفکر منطقی و تصمیمات غیرعقانی نیز از 
آثار عشق و عاقه غیرحقیقی به شمار می رود که به دلیل ندیدن برخی 

حقایق اتفاق می افتد.
وی گفت: دوســت داشتن برتر از عشق است؛ اما در حقیقت عشق و 
دوست داشتن هردو به مفهوم دلدادگی اشاره می کند و تمایز در عشق 

حقیقی و غیرحقیقی است.
نــوروزی با بیان این که مــردان بیش از زنان گرفتار عشــق و محبت 
می شوند، گفت: مردان به هنگام ابراز عشق و عاقه با دشواری روبه رو 
می شوند و ضعیف عمل می کنند اما برخی زنان به هنگام این احساس 

)شیدایی و دلباختگی( کج خلق و تهاجمی می شوند.
این کارشــناس همچنین درمورد آثار و تبعــات بی محبتی به دیگران 
گفــت: آدمی که محبت نمی کند به طور حتــم محبت نمی بیند و این 
امر در درازمدت سبب انزواطلبی، گوشه گیری، دلمردگی و افسردگی 

می شود.
نوروزی افــزود: بی محبت به دیگــران، برقــراری روابط اجتماعی 
را با دشــواری روبه رو می کند، افــکار و هیجانات منفی را تقویت و 

وسواس های فکری را افزایش می دهد.
وی تصریح کرد: ابراز عشــق و محبت یک صفت اکتســابی است و 
بنابرایــن با آموزش و فرهنگ ســازی به ویــژه از دوران کودکی قابل 
یادگیری، توســعه و گســترش است. این روانشــناس بالینی یادآور 
شــد: ابراز عشق و محبت در خانواده یکی از مؤثرترین اقدامات برای 
آموزش و توسعه مهرورزی در یک جامعه است، نبود محبت در یک 
خانواده ســبب عدم فراگیری و فهم و درک مهر و محبت و همچنین 

آثار و تبعات ارزشمند این خصیصه می شود.

اقتصاد: معمای سبقت گاز از برق 
 مسابقشون کی شروع شده؟؟

اصاحات: نیمی از صندلی های مجلس در تسخیر احمدی نژاد 
  چتر بزرگ احمدی نژاد باز شد!!

همدان پیام: از اعتبار ۱0 میلیارد تومانی همدان 20۱8 تا جهانی شــدن 
هگمتانه چقدر راه است؟

 از 18 تا ۲0 دو قدم!!!
جوان: فساد در فوتبال نتیجه پنهان کاری مدیران است 

  پنهان نشده رفته تو توپ!!
شروع: نباید در هر انتخاباتی عده ای را از قطار انقاب پیاده کنیم.

 وقتی صندلی نیست کجا بشینن؟؟!
قدس: برندسازی ایرانی 

 فعًا مصالح ساخت برند، گرونه، نایابه، دیگه کدومشو بگم
ایران: باید با فرهنگ سازی لباس ایرانی اسامی مصرف شود 

 خیاط ها با نخ فرهنگی بدوزند!!
تجارت: پرده از روی خانه های خالی کنار می رود 

 این پرده توریه کنار رفتنشم ُحسنی نداره!!
جام جم: قصه  پرواز سیمرغ

 مادر بزرگ ها که رفتن تو صف یارانه، کی قصه می گه؟؟
جوان: 2 کاال از هر ۳ کاالی لوازم خانگی قاچاق است

 چه شاهکاری؟؟!
همدان پیــام: 5 هــزار ناظــر، انتخابــات مجلــس در همــدان را رصــد 

می کننــد 
 کاندیداها ستاره های زیر رصد!!

آفتاب: حاضرند میوه ها بگندد تا قیمت باال بماند 
 به این می گن اقتصاد پوسیا، نظارت گویا!!

تجارت: قلب طای سیاه نامنظم می زند 
 غلظت خونش رفته باال؟؟! 

ابرار: مسائل اقتصادی مردم با دستور و خطبه حل نمی شود 
 مگه نمی دونی سفره دستوردهندگان بزرگه واز بی سفره ها خبر 

ندارن!!

100 هزار نفر از شاغالن روستایی 
بیمه می شوند

 تــا پایان ســال ۱00 هزار نفر از شــاغان مناطق روســتایی 
تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند.

معاون اشــتغال وزیرکار با بیان اینکه در 2 سال گذشته ۱۹۷ هزار 
شــغل جدید و خالص در راستای طرح اشــتغال روستایی ایجاد 
شده اســت، گفت: از پایان ســال ۱۳۹6 تاکنون ۱۱ هزار میلیارد 
تومان تسهیات برای فعاالن اقتصادی مناطق روستایی و عشایری 
درنظر گرفته شــده و ۱22 هزار واحد کسب وکار از این تسهیات 

بهره مند شده اند.
عیسی منصوری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: هدف گذاری 
و تعهد ایجاد شــغل در ازای تســهیات پرداختی در این طرح را 
2۳0 هزار نفر اعام کرد و گفت: تاکنون ۱۹۷ هزار شغل جدید و 
خالص در راستای طرح اشتغال روستایی ایجاد شده و در سال های 
۱۳۹۷ و ۱۳۹8 سهم اشتغال روستاها افزایش و نرخ بیکاری کاهش 

پیدا کرده است.
 دستیابی به اشتغال فراگیر هدف طرح اشتغال روستایی
اشــتغال  طــرح  در  اشــتغال  ایجــاد  هــدف  مهم تریــن  وی 
ــرد  ــوان ک ــر عن ــتغال فراگی ــه رشــد اش ــتیابی ب ــتایی را دس روس
و گفــت: جهت گیــری مــا در برنامــه اشــتغال روســتایی و 
ــن  ــه ای ــه ســمت اولویت هــای هــر اســتان اســت ب عشــایری ب
نحــو کــه در ایــن طــرح اولویت هــای هــر اســتان را مشــخص 
ــایی  ــتند، شناس ــغل داش ــاد ش ــه ایج ــه زمین ــته هایی را ک و رس
ــژاد دام،  ــتی، اصــاح ن ــامل صنایع دس ــته ها ش ــن رس ــم. ای کردی
ــی و  ــی، آی.ت ــواد معدن ــاورزی و م ــوالت کش ــرآوری محص ف

ــت. ــات اس خدم
منصوری تصریح کرد: برای ایجاد شــغل می تــوان یک کارخانه 
تأسیس کرد و هزار شغل به وجود آورد ولی در قالب طرح اشتغال 
روستایی و عشایری به دنبال ایجاد یک جریان اشتغال فراگیر همراه 

با رشد در گستره جغرافیایی هستیم.
معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزیــرکار تصریح کرد: در 
جریان برنامه اشــتغال روستایی و عشــایری ایجاد مشاغل پایدار 
را دنبال می کنیم. یکی از شــاخص های دستیابی به اشتغال پایدار، 
بهره مندی از پوشــش بیمه ای است و درصدد هستیم تا کسانی که 
تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند، در قالب بیمه تأمین اجتماعی یا 

بیمه روستاییان تحت پوشش قرار بدهیم.
 بهره مندی شاغالن طرح اشتغال روستایی

 از مزایای بیمه
به گفته وی سال گذشــته، بیش از ۷0 درصد افراد شاغل در طرح 
اشتغال روستایی بدون پوشش بیمه ای بودند که بر این اساس مقرر 
شد تا در قالب ایجاد یک نظام بیمه ای، افرادی که در گذشته شاغل 

شدند و همچنین شاغان جدید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
منصــوری در پایان بــا بیان اینکه برنامه ملی توســعه اقتصاد و 
اشــتغال روســتایی به زودی رونمایی می شــود، اظهار کرد: در 
قالب اجرای برنامه اشــتغال روســتایی و عشــایری ۳۱ رسته 
کسب وکار مشخص شده که این رسته ها به ایجاد اشتغال پایدار 
منجر خواهد شــد. ما امیدواریم تا پایان امســال ۱00 هزار نفر 
در قالب اجرای برنامه اشتغال روســتایی از مزایای بیمه تأمین 

شوند. بهره مند  اجتماعی 

 شــایع ترین دلیل کودک آزاری غفلت از 
کودکان اســت، کــودک آزاری مزمن موجب 
کاهش 60 درصد بهره وری فرد در بزرگسالی 

می شود.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور،  
در گفت وگو با ایلنا دربــاره مراکز نگهداری 
کودکان باالی ۱8 ســال در بهزیســتی گفت: 
در حال حاضــر تعداد مراکــز نگهداری افراد 
باالی ۱8 ســال کم است و خیرین این مراکز 
را مدیریت می کنند، البتــه کودکان در مراکز 
شبه خانواده بهزیستی بافاصله بعد پساز ورود 
به ۱8 ســال از این مراکز ترخیص نمی شوند 
و خیریــن همچنان حمایت هــای الزم را از 
دختران و پســرانی که به این سن رسیده اند، 

دارند.
و  است  عمومی  کودک آزاری جرم   

نیاز به شاکی خصوصی ندارد
حبیب ا... مســعودی فریــد وی ادامه داد: در 
برخی موارد نیز کــه پدر موجب آزار کودک 
و خانــواده بوده اســت، با توجه بــه اینکه 
کودک آزاری یک جرم عمومی اســت و نیاز 
به شــاکی خصوصی ندارد، حکم جلب پدر 
را از طریق دادســتانی دریافت کرده و پدر را 
از خانواده دور می کنیــم و بچه در کنار مادر 
می مانــد. در حقیقت به جــای اینکه فرد آزار 
دیده را از خانواده دور کنیم، فردی که موجب 

آزار شده است را از خانواده دور می کنیم.
وی درباره آمارهای کودک آزاری در سال ۹8 
تصریــح کرد: در آمارهایی کــه در اورژانس 
اجتماعــی ۱2۳ دربــاره کــودک آزاری ثبت 
می شــود، تفاوت محسوســی را نســبت به 
سال های گذشته احساس نکرده ایم. البته این 
نشان دهنده این نیست که کودک آزاری کمتر 
شده یا ثابت مانده است. آمارهایی که درباره 
کودک آزاری به ما مراجعه کرده اند نســبت به 

سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.
 مردم کــودک آزاری را به پلیس یا 

اورژانس اجتماعی گزارش دهند
فریــد تأکید کــرد: بــرای اینکــه بخواهیم 

کودک آزاری کاهــش پیدا کنــد، باید حتما 
اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم، سبک های 
فرزندپروری و مهارت های زندگی را به مردم 
آمــوزش دهیم. همچنین درباره این قانون که 
کودک آزاری یک جرم عمومی است، باید به 
مردم اطاع رسانی کنیم و چنانچه کودک آزاری 
مشاهده کردند به سرعت به مراکز انتظامی و یا 

اورژانس اجتماعی اطاع دهند.
وی ادامه داد: بیشــتر تماس  هــای ما درباره 
کــودک آزاری از طریق همســایه ها اســت 
و اگــر مــردم در جریــان این قانــون قرار 
بگیرند می توانند در همان مراحل نخســتین 
کودک آزاری به ما اطاع دهند تا ما به سرعت 
جلوی آن را بگیریم و اقدامات الزم را درباره 

آن انجام دهیم.
 بیشتر کودک آزاری ها از نوع روانی 

است
معــاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی 
کشــور با بیان اینکه خیلی از کودک آزاری ها 
عامدانه نیســت و همچنین صرفا همه موارد 

کودک آزاری از نوع ضرب و شتم نیست، ادامه 
داد: در بســیاری از موارد کودک آزاری روانی 
اســت. تبعیض ها، توهین ها، تحقیرها نوعی 
کودک آزاری روانی است که می توانیم با موارد 
پیشگیرانه مانند سبک فرزند پروری این نوع از 

کودک آزاری ها را کاهش دهیم.
فریــد درباره بیشــترین نوع کــودک آزاری 
خاطرنشــان کرد: در همه جای دنیا شایع ترین 
نوع که بیــش از 50 درصد کــودک آزاری را 
شامل می شود، غفلت از کودکان و بی توجهی 
به کــودک در زمینه های تغذیه، بهداشــت، 
آموزش و ... اســت. البته با توجه به ســبک 
زندگی که این روزها وجود دارد، اگر بررسی 
کنیم شاید بیشــتر ما این نوع کودک آزاری را 
انجام می دهیم. پس از آن کودک آزاری روانی 
شــایع ترین نوع آزار کودکان است که شامل 

تبعیض، تحقیر، توهین و ... است.
وی ادامه داد: در کودک آزاری جســمی، بعد 
روانی آن نیز بدتر اســت؛ در مطالعاتی که در 
چین و آمریکا انجام شده است، کودک آزاری 

مزمن هزینه های بسیار سنگینی را برای جامعه 
ایجاد می کند و ۷0 درصــد عوارض کودک 
آزاری مزمن در بزرگســالی مشخص می شود 
و کودکی که دائما در معرض آزار اســت در 
بزرگســالی 60 درصد میــزان بهره وری اش 

کاهش پیدا می کند.
فرید درباره کودک آزاری جنســی نیز گفت: 
در مــواردی که به ما گزارش داده می شــود، 
کــودک آزاری جنســی کمتــر از ۱ درصد 
اســت، اما این موضــوع با توجه بــه اینکه 
شناســایی آن بســیار سخت اســت نیازمند 
آموزش و آگاه سازی اســت. باید به کودکان 
آموزش های لمس خوب و لمس بد و حریم 
خصوصی ارائه شود. ما می توانیم بسیاری از 
کودک آزاری  های جنسی را با آموزش مناسب 
به کــودکان کاهش دهیم. البتــه اگر چنانچه 
کودکی با عائم افسردگی مشاهده شد حتما 
بایــد این موضوع را نیــز در نظر بگیریم، اما 
عمده فعالیت های ما باید در مباحث پیشگیرانه 

و آموزش باشد.

آسیب های اجتماعی 
در اولویت 
دولت نیست
 کاهش بودجه آســیب ها کاهش بودجه 
آسیب های اجتماعی نشــان می دهد که این 
موضوع در اولویــت برنامه های دولت قرار 
ندارد و عقانیتی در بودجه ریزی آسیب های 

اجتماعی نبوده است.
رئیس انجمــن مــددکاران اجتماعی ایران 
درباره بودجه آســیب های اجتماعی، اظهار 
کرد: در کشور ما متأسفانه واقعیتی که وجود 
دارد این است که رابطه منطقی میان بودجه و 
آسیب های اجتماعی وجود ندارد و هیچکس 
نمی تواند منکر ارتباط آسیب های اجتماعی با 

حوزه امنیت شود.
 سیدحســن موســوی چلــک در گفتگو با 
مهر، گســترش آســیب های اجتماعی برای 
امنیت کشــور تأثیــر می گذارد و شــاید به 
همین دلیل اســت که در چند سال گذشته 
در عرصه سیاســتگذاری توجه به موضوع 
آســیب ها، کاهش جرایم و ... بیشــتر شده 
اســت به طوری که در برنامه ششم نیز به این 

موضوع توجه ویژه ای شده است.

وی با اشــاره به اینکه در این شرایط انتظار 
مــی رود نظام برنامه ریــزی بودجه با توجه 
به تأثیرات منفی که گســترش آســیب های 
اجتماعــی می تواند به دنبال داشــته باشــد 
برای افزایش بودجــه نیز اقدام کند، افزود: 
در الیحه بودجــه ۹۹ به جز اعتیاد و طاق 
در مجموع با کاهــش بیش از ۱0 درصدی 
بودجه آسیب های اجتماعی مواجه بودیم و 
این نشان می دهد که قوه عاقله ای که بودجه 
را برنامه ریــزی کرده مبتنی بر شــواهد و 
واقعیت ها نبوده و عقانیتی در بودجه ریزی 
ســال ۹۹ در حوزه آسیب های اجتماعی به 

چشم نمی خورد.
موسوی گفت: شــرایط کشور را می پذیریم 
اما در همین شرایط نیز یکی از موضوع هایی 
که می تواند بار مالی کشور را در موضوعات 
مختلف افزایش دهد گســترش آسیب های 
اجتماعــی و جرایم اســت زیــرا در طول 
ســال هزینه زیادی برای مشکات ناشی از 
آسیب های اجتماعی که ایجاد می شود، دولت 
می پردازد. بنابراین جا دارد پیش از مواجهه با 
این مشــکات بودجه ای برای پیشگیری در 

نظر گرفته شود.
وی ادامــه داد: ارگان های مختلفی مانند قوه 
دادگاه ها  بازتوانی،  مراکز  بهزیستی،  قضائیه، 

و...، هزینه هایــی را پــس از بروز آســیب 
می پردازند و این منطقی نیست.

موســوی با تأکید بر اینکه در ســال آینده 
بودجه آسیب ها نشان می دهد که این موضوع 
در اولویت دولــت قرار ندارد، تصریح کرد: 
زیرا در بخش بودجه با کاهش نسبتاً زیادی 

نسبت به سال پیش مواجه بودیم.
موسوی با اشاره به اینکه یکی از ارگان هایی 
که می تواند در پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعی نقش داشته باشد، آموزش وپرورش 
است، اظهار کرد: در صورتی که با برنامه های 
پیشــگیرانه و اختصاص اعتبــار ویژه ای در 
مدارس بتوانیم از بروز آسیب های اجتماعی 
جلوگیری کنیم در این صورت امنیت جامعه 

نیز تضمین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ۱۳/5 میلیون دانش آموز 
در کشــور تحصیــل می کننــد، گفت: هیچ 
ســاختاری مانند آموزش وپــرورش نداریم 
کــه همزمان با گــروه زیــادی از مخاطبین 
مانند والدین، دانش آموزان و اولیای مدرسه 
در ارتبــاط باشــند به همین دلیــل بهترین 
راه پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی، 
آموزش وپرورش است اما در الیحه بودجه از 
حوزه آسیب های اجتماعی آموزش وپرورش 

نیز ۷6 درصد با کاهش روبه رو شده ایم.

موســوی از ارســال نامه به رئیس مجلس 
خبــر داد و افــزود: به عنوان یک تشــکل 
غیردولتی که درباره آســیب های اجتماعی 
نیــز فعالیت داریــم در نامــه ای از رئیس 
مجلس درخواست کردیم که بودجه بخش 
آســیب های اجتماعی را افزایش دهد زیرا 
در این صورت با مشکات زیادی روبه رو 

خواهیم شد.
موســوی گفت: به رغم برنامه ششم توسعه 
و اسناد باالدســتی که در تمامی آنها توجه 
ویژه به پیشــگیری از آسیب های اجتماعی 
مــورد تأکید قــرار گرفته، انتظــار می رود 
مجلس ســکوت نکند و در کمیسیون های 
پیشگیری  اعتبارات  افزایش  درباره  مربوطه 
از آسیب های اجتماعی اقدامات ویژه ای را 

انجام دهند.
وی افزود: ۳۳ میلیارد و 500 میلیون تومان 
در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
دانش آموزان اختصاص داده شــده اســت 
که اگر این رقــم را بر تعداد ۱۳/5 میلیونی 
دانش آموزان تقسیم کنیم سرانه بسیار اندکی 
برای پیشگیری از آسیب به هر یک می رسد 
که این برای جمعیت مهــم و تأثیرگذاری 
که آینده کشــور به آنها بستگی دارد، کافی 

نیست.

70 درصد عوارض کودک آزاری مزمن در بزرگسالی مشخص می شود

 بهره وری  فرِد آزارديده
 60 درصد کاهش می يابد

اشتغال ۲0 هزار دانشجوی دانشگاه آزاد 
تا پایان سال 1400

 مســئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسامی از 
اشتغال 20 هزار دانشجوی جوان این دانشگاه و عضو باشگاه پژوهشگران 

جوان و نخبگان تا پایان سال ۱400 خبر داد.
بابــک نگاهداری در گفت وگو با مهر، گفــت: این تفاهم نامه که در 
راســتای اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیان دانشــگاهی انجام 
شده و زمینه اشــتغال 20 هزار دانشجو و عضو باشگاه پژوهشگران 
جوان و نخبگان دانشــگاه آزاد اسامی را تا پایان سال ۱400 فراهم 

می کند.
وی افــزود: طبــق ایــن تفاهم نامــه دانشــگاه آزاد اســامی بــا محوریــت 
باشــگاه پژوهشــگران جــوان و نخبــگان متعهــد شــد کــه تعریــف کــد 
ــی را  ــغل اول ــان ش ــه، فارغ التحصی ــای تابع ــرای واحده ــایی ب شناس

شناســایی و بــرای کارورزی معرفــی کنــد.
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پیش از خرید گوشی به این 10 نکته توجه کنید
 پیش از خرید گوشی باید بدانید

1- چه نوع گوشی هوشمندی نیاز دارید؟
 پیش از انتخاب هر گوشی هوشمندی ابتدا باید اولویت های خود 
را در نظر بگیرید. یک گوشــی هوشمند در واقع دستیاری هوشمند 
برای شما خواهد بود که قرار است زندگی را برایتان راحت تر سازد. 
باید بدانید از گوشــی هوشــمند خود چه انتظاری دارید؟ آیا فقط 
می خواهید صرفا در اپلیکیشــن های اجتماعی پیام رد و بدل کنید و 
یا می خواهید یک گوشــی برای بازی های با گرافیک باال در اختیار 
داشته باشــید؟ یا اصا به دنبال یک طراحی و عملکرد فوق العاده در 

تمام جنبه ها هستید؟
2- گوشی هوشمند و برنامه های متناسب

پیش از اینکه پول خود را دور بریزید با کمی جست وجو در فضای 
مجازی می توانید از برنامه های سازگار با گوشی مورد نظر خود آگاه 
شوید و بعد دســت به خریدی درست بزنید. خرید گوشی هوآوی 
پــس از کش مکش های فراوان بین دولــت آمریکا و این برند کمی 
ســخت و غیرعاقانه به نظر می رســید تا زمانی که هوآوی به تازگی 
توانســت فروشگاه مختص به اپلیکیشــن های خود را عرضه کند و 
خیال کاربران را از دسترسی نداشتن به فروشگاه گوگل کمی آسوده 

سازد. 
3-  سیستم عامل مورد نظر

اگر این مقاله را می خوانید، و از قبل تصمیم گرفته اید یک گوشــی 
با سیســتم عامل اندروید خریداری کنید، باید به تاریخچه ی گوشی 
و اینکه آیا به روزرســانی جدیدی برای آن در سال های آینده در نظر 
گرفته شده است نیز توجه کنید. به دنبال خرید گوشی اندرویدی با 

اندروید pie باشید و از گزینه های منسوخ شده دوری کنید. 
4- طراحی و عملکرد

در انتخاب گوشــی هوشــمند جدید، سلیقه شــخصی هم از نظر 
نرم افــزاری و هم از نظر ظاهری یک نکتــه مهم خواهد بود. برخی 
افراد ممکن اســت خطوط گردتر و طرحی ساده تر را ترجیح دهند، 
درحالی که برخی دیگر ظاهری محکم تر با خطوط مستقیم و لبه های 

فلزی را در نظر دارند. 
طراحی درســت، مبتنی بر کارایی اســت. یک بدنه فلزی شــیک، 
مرســوم و مد روز اســت، اما در برخی موارد مانع از استفاده برخی 
از ویژگی هــا از قبیل کارت میکرواس دی یا جک هدفون می شــود. 

پیش از خرید، کیفیت بدنه را بررسی کنید. 
5- اندازه نمایشگر

برای کسانی که دوست دارند وضوح باالتری را به تماشا بنشینند یا 
از آخرین بازی های با گرافیک HD برخوردار شــوند حداقل ابعاد 
صفحه نمایش باید 5/۷ اینچ باشــد. برای کسانی که از گوشی های 
هوشــمند به طور عمده برای ارســال پیام در شــبکه های اجتماعی 

استفاده می کنند، صفحه نمایش کوچکتر نیز کاربردی خواهد بود. 
 AMOLED و LCD فناوری عمده در صفحه نمایش ها به 2 دسته ی
تقسیم می شــود. تفاوت اصلی این 2 در پیش بینی نور نهفته است. از 
نظر تئوری، صفحه نمایش های LCD تمایل بیشــتری به درخشان تر 
بــودن دارند و در هنگام نور مســتقیم خورشــید صفحه ای نمایان تر 
 AMOLED را نمایــش می دهنــد، درحالی که در صفحــه نمایش
کنتراست واضح تر و رنگ های اشباع تری را خواهیم دید. اما در عمل، 
با گذشت زمان و رسیدن فناوری های جدید، تفاوت بین این دو کمتر 
مشاهده می شود. گفته می شود وضوح Full-HD و FullHD + یا 

QHD برای تصاویر در هر شرایطی بی نقص خواهد بود. 
6- پردازنده و رم

پردازنده قطب اصلی گوشــی هوشمند اســت که به عملکرد کلی 
آن منجر می شــود. بعضی اوقات، قابلیت پردازنده چیزی اســت که 
به روزرســانی های نرم افزار را محدود می کنــد Qualcomm و 

Mediatek از مطمئن ترین پردازنده ها هستند. 
7- فضای ذخیره سازی داخلی

برای خرید گوشی هوشمند جدید خود، RAM و حافظه داخلی را 
بررسی کنید، اما نه فقط آنچه بر روی جعبه نوشته شده است، تحقیق 
کنیــد برنامه های از پیش نصب شــده چقدر فضــا را در بر خواهد 
گرفــت. اگرچه می توانیــد از کارت MicroSD برای گســترش 
ظرفیت ذخیره سازی گوشی خود اســتفاده کنید، اما فراموش نکنید 
وجود فضای ذخیره ســازی بر روی خود گوشی متناسب با کارکرد 

شما از عوامل مهم خواهد بود. 
8- عمر باتری

ماندگاری باتری یکی از مهمترین ویژگی هایی اســت که باید هنگام 
انتخاب گوشی هوشمند جدید در نظر بگیرید. صفحه نمایش هایی با 
وضوح باالتر انرژی بیشــتری مصرف می کنند، به جای اینکه فقط به 
مشخصات فنی نگاه کنید، بهتر است بررسی ها و نتایج را جست وجو 
کنیــد تا بدانید که همــه این عوامل هنگام ترکیب در یک گوشــی 

چگونه عمل می کنند. 
9- کیفیت و خالقیت دوربین

تولیدکنندگان گوشی های هوشمند به تازگی توجه بیشتری به کیفیت 
دوربین و ویژگی های آن نشــان داده انــد و کاربران را دچار هیجان 
کرده انــد، تعداد مگاپیکســل، فوکوس اتوماتیــک هیبریدی، تثبیت 
نوری، حالت های دســتی، جلوه های ویژه و ویژگی های ویژه سلفی 

همگی باید پیش از خرید بررسی شوند. 
10- نرم افزارهای کاربردی

آیا شما به گوشی نیاز دارید که بتواند کامًا همه کار انجام دهد؟ آیا 
شما جزو آن دسته از افرادی هستید که به حسگر اثر انگشت، مانیتور 
ضربان قلب و ... نیاز دارید؟ شــما انتخاب های گســترده ای از میان 

رده ها تا پرچمداران گوشی های هوشمند خواهید داشت. 
11- قیمت و کاربرد

نخســتین و مهمترین عامل در خرید گوشی هوشمند بودجه هر فرد 
است، اگر بودجه محدودی دارید، قطعًا باید بیشتر جست وجو کنید. 
* منبع: دیجیاتو

 به گزارش زومیت، نرم افزارهای کاربردی 
زیــادی برای دانشــجویان وجــود دارد که 
می تواننــد در افزایش عملکــرد خود از آنها 

استفاده کنند.
۱0 مورد از برترین این نرم افزارها به شــرح 

زیر است.
Microsoft Office Lens   

ایــن اپلیکیشــن قــادر اســت از طریــق 
اســمارت فون یا تبلت تمامی برگه ها یا حتی 
نوشته های روی تخته ســیاه کاس را برای 
شــما اسکن کند. پس از اســکن قادر است 
تصاویــر را با فرمت PDF، پاورپوینت و یا 
Word به شما تحویل دهد. نکته قابل توجه 
این اپلیکیشن اینکه قادر است تصاویر را پس 
از ثبــت ویرایش کند و ســایه و بازتاب  نور 
روی برگه یا تخته سیاه را به صورت اتوماتیک 

حذف کرده و تا حداکثر امکان خوانا کند. 
EasyBib: Citation Generator 
کتاب شناســی و فهرســت گیری کتب یکی 
از بخش هــای مهم در کارهای دانشــجویی 
محسوب می شود اما این مسأله گاهی اوقات 
می تواند سخت و پیچیده باشد. حال با وجود 
نرم افزار EasyBib کارتان می تواند خیلی 
راحت تر از گذشــته شود و فهرست گیری از 
کتاب ها را با دقت و سرعت باال برایتان انجام 
دهد. با استفاده از این اپلیکیشن امکان اسکن 
بارکد کتاب ها و اضافه کردن آنها به لیست هم 

امکان پذیر است. 
Mathway  

ایــن اپلیکیشــن یکــی از محبوب ترین و 
مشهورترین اپلیکشــن ها در زمینه حل قدم 
به قدم مســائل مرتبط با ریاضی و علوم در 
دنیا به حســاب می آید. این اپلیکیشن عالی و 
در عین حال ســاده به خوبی مباحث مختلف 
ریاضی از جمله جبر، اســتاتیک، شــیمی و 

مثلثات را پوشش می دهد. 
TED 

یــک پلتفرم کامــل بــرای کنفرانس ها و 
ســخنرانی های متخصصان و دانشــمندان 
در زمینه هــای مختلف اســت. این برنامه 
حتی به نســخه دســکتاپ هم مجهز بوده 
و یکی از کارآمدترین اپلیکیشــن های این 
برنامه عاوه  این  به حساب می آید.  لیست 
بــر اینکه حاوی بیــش از 2 هزار ویدیو 
زمینه های علمــی مختلف  ســخنرانی در 
اســت، این امکان را می دهد ویدیوها را 
دانلود کرده تــا در حالت آفاین هم آنها 

کنید.  مشاهده  را 
 Scribd 

این اپلیکیشــن یــک انتخاب خــوب برای 
عاقه مندان به مطالعه است که برای استفاده 
از آن بایســتی مبلــغ 8/۹۹ دالر به صورت 
ماهانه پرداخت کرد. پس از پرداخت اشتراک 
می توانید به هر نــوع کتاب، کتاب صوتی و 

کامیک های مختلف به صورت یکجا دسترسی 
داشته باشید. این اپلیکیشن کتاب های علمی 
و آموزشی و همچنین مقاالت علمی متعددی 

را پوشش می دهد. 
WolframAlpha 

اپلیکیشــن WolframAlpha در اصــل 
یک موتور جســتجو بسیار پیشرفته است که 
می تواند پاسخ هر سؤالی را برایتان پیدا کند. 
این اپلیکیشن پاسخ به سؤاالت در زمینه های 
موســیقی، فرهنگ، تلویزیون و حتی مسائل 
ریاضی را پوشش داده و همچنین قادر است 
آمار و ارقام مختلفی را نیز به شما ارائه دهد. 

Trello 
اپلیکیشــن Trello یکــی از جذابتریــن 
به  زمینــه ســازماندهی  در  اپلیکیشــن ها 
وظایف و برنامه ها اســت و یکی از دالیل 
محبوبیــت آن نیز قابل اســتفاده بودن در 
تمامی پلتفرم ها اســت. اگر شما با استفاده 
از ایــن برنامــه بر روی یک پــروژه کار 
می کنید، می توانیــد به راحتی تمامی فازها 
و مراحــل آن را تعریف کنیــد و پس از 
انجــام هر یــک از این مراحــل آن را به 
صفحــه کارهای انجام شــده انتقال دهید. 
پشــتیبانی  قابلیت  برنامــه همچنیــن  این 
از کارهــای تیمی را نیز دارد و شــخص 
می تواند هر وظیفــه را به یکی از کاربرها 
محول کند و به آســانی با دیگر اعضا در 

باشد.  ارتباط 
Timetable 

 Timetable بــا اســتفاده از اپلیکیشــن
می توانیــد به راحتی کاس هایتان را مدیریت 
کنید و برای رخدادهای مهم کاســی مانند 
کنفرانس ها یا امتحانات هم آالرم تنظیم کنیم. 
همچنین ایــن برنامه قادر اســت به صورت 
اتوماتیک در زمان کاس گوشــیتان را روی 

حالت بی صدا قرار دهد. 
Google Drive 

گوگل درایو یکی از کامل ترین و جامع ترین 
ابزارهای مدیریت و ســازماندهی فایل ها در 
کاس و محل کار است. همانند دیگر ابزارها، 
این اپلیکیشن گوگل هم به شما فضای کلود 
ارائه می هد اما در کنار آن امکان ساخت فایل 
حاوی متن، مقاله و ارائه های دانشــگاهی از 

طریق ابزارهای درون برنامه را نیز می دهد. 
Evernote 

اپلیکیشن Evernote یکی از کاربردی ترین 
ابزارها برای مدیریت وظایف، ذخیره سازی 
اســناد و حتی ساخت نوت های کامل است. 
این برنامه به شــما امکان ســاخت لیســت 
وظایف، آالرم، اضافه کردن تصویر و یا متن و 
حتی ضبط صدا را می دهد. در کل این برنامه 
در صورتی که خیلی حال و حوصله استفاده 
از قلــم و کاغــذ را ندارید بســیار کاربردی 

خواهد بود. 

Humai ، استارتاپی برای احیای مغز بعد از مرگ

ــاله  ــدف ۳0 س ــب ه ــه قصــد دارد در قال ــی اســت ک ــرکت نوپای  Humai ، ش
ــد  ــه تولی ــه ب ــا توج ــد. ب ــی کن ــئوالنش را اجرای ــه مس ــای بلندپروازان ــود، آرزوه خ
ــت  ــرل می شــوند، ایمپلن ــز کنت ــا اســتفاده از مغ ــه ب ــدن ک ــرای ب ــک ب اعضــای رباتی
پیشــرفته و عمل هــای مختلــف پیونــد اعضــا در علــوم پزشــکی و نهایتــا درمان هــای 
ــرای  ــا ب ــتر تاش ه ــد بیش ــر می رس ــان ها به نظ ــان انس ــده ج ــکی نجات دهن پزش

ادامــه حیــات پــس از مــرگ وارد مرحلــه جدیــدی شــده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی امیدوارنــد بتواننــد انســان را بــه زندگــی و حیــات 

ــراد را  ــز اف ــتارت آپ Humai قصــد دارد مغ ــا اس ــانند ام ــرز برس ــدون حــد و م ب
ــد. در وب ســایت ایــن  ــه حیــات مجــدد بازگردان تحــت شــرایطی پــس از مــرگ، ب

ــم: ــن می خوانی ــرکت، اینچنی ش
از  اطاعاتــی  ذخیــره  به منظــور  نانوتکنولــوژی  و  مصنوعــی  هــوش  از  مــا 
ــی  ــری و اطاعات ــای فک ــاری و فراینده ــای رفت ــو، الگوه ــای گفت وگ روش ه
ــم  ــتفاده خواهی ــدن شــما اس ــی و خارجــی اعضــای ب ــای داخل ــاره عملکرده درب
کــرد. ایــن اطاعــات در قالــب تکنولوژی هــای موجــود در سنســورهای متفــاوت، 
ــرار  ــده ق ــرد فوت ش ــز ف ــار مغ ــی در کن ــدن مصنوع ــده و در ب ــی ش برنامه نویس

می گیرنــد.

ــا  ــرکت ب ــن ش ــر راه ای ــر س ــود ب ــای موج ــران، چالش ه ــی ای ــزارش آی ت ــه گ ب
ــز  ــدن مغ ــتند: بازگردان ــن هس ــح و مبره ــا واض ــی آن، کام ــای عملی،تخیل هدف ه
ــه  ــر پای ــی ب ــز و تجهیزات ــان مغ ــاط می ــاد ارتب ــات و ایج ــه حی ــده ب ــوت ش ــرد ف ف
تراشــه های مختلــف و نهایتــا تــاش بــرای پیاده ســازی آنچــه کــه در واقــع 
شــخصیت شــما، تجربیــات گذشــته و به طــور کل، ذهــن شــما خواهــد بــود، شــرح 

ــت.  ــرکت اس ــن ش ــر ای ــای مدنظ ــل فعالیت ه کام
ــد  ــازی رون ــاهد پیاده س ــا ش ــن زودی ه ــه  ای ــه ب ــت ک ــار داش ــد انتظ ــه نبای اگرچ
ــد  ــی، ضــرر نخواه ــن ترکیب ــرای ایجــاد چنی ــاش ب ــا ت ــا مطمئن ــیم ام یادشــده باش

ــت.  داش

 Aesop می تواننــد  روســتاییان   
از نویســنده یونان باســتان که قصه و 
افسانه می نوشت را به دلیل داستان هایی 
که صدها سال اســت آن ها را به عنوان 
آدم هــای ســاده، بــه تمســخر گرفته، 
سرزنش کنند. داستان های این قصه گوی 
یونان باستان از موش روستایی و موش 
شــهری، نخســتین قصه هایــی بود که 
شهرنشــینی پیچیده را بر عادات ســاده 
و بی تکلف روســتایی ارجح می کرد. اما 
یک خبر خوش اینکه دانشــمندان علوم 
اعصــاب اعام می کنند که در واقع، این 
می تواند هوش  که  است  زندگی شهری 
و ذکاوت را، دســت کم در زمــان پیدا 

کردن راه و جهت یابی راکد کند. 
یک بررســی جهانی گســترده نشان داده 
 اســت کــه بزرگ شــدن در یک شــهر 
تأثیر منفی مادام العمــر بر توانایی فرد در 
جهت یابــی دارد. زمانی کــه به دنبال یک 
رســتورانی که آن را نصفه و نیمه به یاد 
دارید در یک خیابان فرعی با نور ضعیف 
می گردیــد، بــه نظر می رســد که موش 

روستایی همراه مفیدتری باشد. 

 مطالعــه ای بــر روی قــدرت 
بازی  یــک  بازیکنان  جهت یابــی 

کامپیوتری
به گــزارش دنیای اقتصاد، در یک مطالعه 
آنتوان  رهبــری  به  دانشــمندانی  جدید، 
کوترت در دانشگاه نانت فرانسه و هوگو 
اســپایرز در کالج دانشــگاه لندن توضیح 
می دهنــد که چگونه از مجموعه داده های 
جمع آوری شــده از 4 میلیون بازیکن یک 
بازی کامپیوتری به نام »جستجوی قهرمان 
مهارت های  کــه  کردند،  اســتفاده  دریا« 
مسیریابی را آزمایش می کند و از بازیکنان 
می خواهد تا نقشه ای که محل پست های 
بازرســی را نشــان می دهــد را به خاطر 
بسپارند و ســپس اندازه گیری می کند که 
چگونه بازیکنــان می توانند قایق را برای 
پیدا کردن آن ها تنها با نقشه ذهنی هدایت 

کنند. 
این بازی در ســال 20۱6 منتشر شد و از 
همــه بازیکنان اطاعــات اولیه در مورد 
خود، از جمله سن، جنسیت، کشور محل 
زندگی و اینکه آیا در شهر بزرگ شده اند 

یا خیر، پرسیده شده  است. 

از ایــن پایــگاه  داده، دکتــر اســپایرز و 
همکارانش زیر مجموعه ای از 442 هزار 
بازیکن از ۳8 کشــور را بررسی کردند، 
آن هایی که به تمام ســواالت پاسخ داده 
بودند و تا رســیدن به سطوح بعدی بازی 

کرده بودند. 
 نتایج مطالعه

وی دریافت که قوی ترین شــاخص امتیاز 
باال، سن بازیکن است که افراد مسن نسبتا 
ضعیف عمل می کنند، که با آنچه که محققان 
در مورد کاهش شــناختی مربوط به ســن 
می دانند هماهنگ است. اما مزایای زندگی 
روستایی آن قدر قوی بود که بتواند بخشی 
از آن را جبــران کند. داده هــای بازیکنان 
آمریکایی نشان داد که یک فرد ۷0 ساله که 
در حومه شهر بزرگ شده  بود توانایی های 
جهت یابی یک فرد 60 ســاله را داشت که 

سابقه زندگی شهری داشت. 
شکاف بین مهارت های جهت یابی مردم 
شهری و روســتایی در آمریکا بیشترین 
میــزان بود ) حــدود 6 برابر بیشــتر از 
رومانــی(  و محققان فکــر می کنند که 
دلیــل آن را می دانند. آن هــا با تجزیه و 

قرار گرفتــن خیابان ها در  تحلیل نحوه 
بزرگ ترین شهرهای هر کشور، به آن ها 
دادند و متوجه شــدند  پیچیدگی  امتیاز 
که زندگی در شــهرهایی کــه طراحی 
در  ) بیشــتر  دارند  بندی ســاده  خیابان 
آمریکا و آرژانتین رایج اند( در مقایســه 
با زندگی در شــهرهایی با شــبکه بندی 
خیابانی پیچیده )پراگ( موجب می شود 
که مهارت های مســیریابی و جهت یابی 

ضعیف شود. 
این مطالعه نشان نمی دهد که چرا شهرها 
این تأثیر را بر رشــد افراد در آن ها دارند. 
نمی توان انکار کرد که یک عامل خارجی، 
ماننــد تأثیر آلودگی هــوا بر مغز در حال 
رشــد نیز ممکن است چنین نقشی داشته 
باشــد. اما دکتــر اســپایرز می گوید که 
در  احتماال  مغــز  توانایی های جهت یابی 
محیط شهری که کم تر مورد چالش است 

ضعیف می شــود؛ چون به انــدازه کافی 
مورد اســتفاده قرار نمی گیــرد. با اینکه 
شهرها ممکن اســت با جزئیات بیشتری 
نیز ظاهر شوند، اما نشانه های بیشتری نیز 
برای کمک به ســاکنان در یافتن راه خود 
دارنــد، مانند خیابان های شــماره گذاری 
شده. همان طور که بســیاری از ساکنان 
شــهر در بازدیــد از حومه شــهر تأیید 
می کنند، زمین ها بیشتر به یکدیگر شباهت 
دارند، بنابراین نشانه های خارجی کمتری 
برای کمک به هدایت مسیر وجود دارد. 

 هوش خیابانی
دانشمندان علوم عصبی از گذشته می دانند 
که زندگــی و کارکــردن در محیط های 
پیچیده تر می تواند بر عملکرد و ســاختار 
مغز تأثیر بگذارد. اســکن مغزی رانندگان 
تاکســی لندن که با یادگیری دانش، یک 
حافظه دانشــنامه ای از خیابان های شــهر 

به دست آورده اند، نشان می دهد که آن ها 
هیپوکامپــوس بزرگتری )ناحیه ای از مغز 
که به عنــوان یــک GPS عصبی عمل 
می کند و مکان ها و گذرگاه ها را بر روی 
نقشه داخلی محیط حس می کند( دارند. 

دکتر اسپایدر می گوید، اثر زیان بار زندگی 
) صرفنظر  بر روی جهت یابــی  شــهری 
از رانندگان تاکســی(  احتمــاال در افراد 
زیر ۱6 سال بســیار حاد است، زیرا مغز 
آن ها هنوز در حال رشــد است و مطابق 
بــا محرک های خارجی تغییر می کند. این 
مطالعــه برخی ایده هــای جالب را برای 
برنامه ریزان شــهری مطرح می کند: شاید 
بهتر باشــد طرح های شهرشــان را خیلی 
ســاده نگاه ندارند و یک پیشنهاد خوب 
نقشــه های گوگل  شــاید خاموش کردن 
ویژگی های  از  فراموشــی  هرچند  باشد؛ 

مغز است!

بزرگ شده های شهر 
قطب نمای بدنشان 
ضعیف است

10 نرم افزار کاربردی 
برای دانشجویان

کاندیدای یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی 
حوزه همدان و فامنین

عظمت هگمتانه را 
بازگردانیم دوباره

 تفکر جوان

 ایده جوان 

 درک جوانان

 تجربه بازار 

 دانش کسب و کار

 ایده های برتر اقتصادی
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پرسپولیس به )AFC( اعتراض کرد
 »معزعلی محروم بود«

 باشگاه پرسپولیس نسبت به حضور مهاجم الدحیل در بازی مقابل 
این تیم اعتراض کرد. سرخپوشــان مدعی 2 کارته بودن »معزعلی« از 

فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا هستند. 
تیم فوتبال پرســپولیس در نخستین مســابقه خود در لیگ قهرمانان 
آسیا، 2 بر صفر مقابل الدحیل شکست خورد. »معزعلی« ستاره قطری 

الدحیل در این بازی در ترکیب اصلی تیمش حضور داشت. 
باشــگاه پرســپولیس اعام کرد که این بازیکــن در 2 دیدار رفت و 
برگشت مرحله حذفی فصل گذشــته لیگ قهرمانان آسیا کارت زرد 
دریافت کرده و از دیدار با پرسپولیس در هفته نخست مرحله گروهی 

محروم بوده است . 
سرخپوشان با توجه به همین موضوع اعتراض خود را به کنفدراسیون 

فوتبال آسیا )AFC( ارائه کرده اند. 

پیکان در پرتگاه سقوط

 پیکان تهران در هفته بیســتم لیگ برتر باشگاه های ایران برابر تیم 
فوالد خوزســتان شکست خورد تا خودروســازان تهرانی در پرتگاه 

سقوط قرار بگیرند. 
پیکان در پایان هفته بیستم لیگ برتر با ۱4 امتیاز در انتهای جدول قرار 
دارد و کاندیدای شــماره یک سقوط است. این تیم از 20 بازی، با ۳ 

برد، 5 مساوی و۱2 باخت قعرنشین لیگ برتر است. 

منچسترسیتی ۲ فصل از لیگ قهرمانان 
محروم شد

 یوفا باشــگاه منچسترسیتی را 2 فصل از حضور در لیگ قهرمانان 
اروپا محروم و ۳0 میلیون یورو جریمه کرد. 

بــه نقل از دیلی میــل، کمیته انضباطی یوفــا در نهایت رأی ماجرای 
پرپیچ وخم پرونده نقض قوانین مالی باشــگاه منچسترسیتی را اعام 
کرد و بر این اساس این باشگاه در 2 فصل آینده حق حضور در لیگ 
قهرمانان اروپا را ندارد و همچنین ۳0 میلیون یورو نیز باید جریمه مالی 
بپردازد.  مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر جزیره با انتشار بیانیه ای اعام 
کرد که این باشــگاه قصد دارد تا در سریع ترین زمان ممکن پرونده را 
به دادگاه حکمیت ورزش )کاس( ارجاع دهد. سیتیزن ها تمام اتهامات 

مطرح شده را تکذیب کردند. 
سیتی البته امسال در لیگ قهرمانان حضور دارد و در مرحله یک هشتم 
نهایی با قرعه سختی روبه رو شده و باید به مصاف رئال مادرید برود. 

نیمی از ورزشگاه های قطر برای جام جهانی 
۲0۲۲ آماده شد

 قطــر از 2 ورزشــگاه مدرن دیگر خود رونمایــی کرد تا نیمی از 
ورزشگاه های جام جهانی 2022، 2سال پیش از آغاز این رویداد بزرگ 

آماده شده باشند. 
به گزارش ایسنا، قطر میزبان بزرگ ترین رقابت فوتبالی در جهان است. 
جام جهانی 2022 به میزبانی این کشور کوچک عربی برگزار خواهد 
شــد و این کشور به نظر می رسد که میزبان بســیار خوبی برای این 

رقابت بزرگ خواهد بود. 
قطر از 2 ورزشگاه مدرن دیگر خود رونمایی کرد. ورزشگاه الخور و 
ورزشگاه شهر آموزشی، درهای خود را به سوی عاقه مندان گشودند 
تا تعداد ورزشــگاه های آماده پذیرایــی از بازی های جام جهانی به 4 
برسد. قرار است که قطر 8 ورزشگاه را برای جام جهانی 2022 آماده 
کند که تا االن 4 ورزشــگاه آن به صورت کامل و طبق اســتاندارهای 
بین المللی که فیفا تعیین کرده آماده شــده اند و 4 ورزشگاه دیگر باقی 
مانده که طبق اعام مقامات قطری پیش از موعد تعیین شده از سوی 

فیفا آماده خواهند شد. 

سروصدای قالبی العین و خبرنگار 
عربستانی!

 باشگاه العین قصد دارد که از سپاهان بابت استفاده از سعید آقایی 
که به زعم آن ها 2 کارته بوده، شکایت کند. 

تیم ســپاهان در حالی العین را شکســت داد که ســعید آقایی مدافع 
چپ این تیم درخشــش قابل توجهی داشت و 2 پاس گل نیز داد. اما 
حاال پس از برد 4 گله ســپاهانی ها، نواف االسیوی، خبرنگار مشهور 

عربستانی خبری عجیب منتشر کرده است. 
وی ادعا کرده که باشگاه العین از سپاهان به دلیل استفاده غیرقانونی از 
یک بازیکن شکایت خواهد کرد. به عقیده العین، سعید آقایی 2 کارت 
زرد در بــازی تراکتور-النصر و بازی بــا پاختاکور دریافت کرد و به 

همین دلیل باید در این دیدار مقابل العین محروم می بود. 

در آستانه بازی با استقالل
سرمربی االهلی عربستان اخراج می شود

 طبق ادعای یک روزنامه عربســتانی، مســئوالن باشــگاه االهلی 
به زودی قطع همکاری با سرمربی خود را رسانه ای می کنند. 

به گزارش مهر، تیم فوتبال اســتقال ایران فردا در دومین دیدار خود 
در لیگ قهرمانان آسیا در کویت میهمان تیم االهلی عربستان است. 

االهلــی پس از باخت مقابل تیم الوحده در لیگ عربســتان شــرایط 
بحرانی را سپری می کند و برخی رسانه های عربستانی خبر از برکناری 

کریستین گروس، سرمربی االهلی داده اند. 
روزنامه »عکاظ« در شــماره دیروز خود در این ارتباط به نقل از یک 
منبع آگاه نوشت: "مسئوالن باشگاه االهلی تصمیم نهایی خود را برای 
اتمــام همکاری با گروس گرفته اند و در ســاعات آینده این تصمیم 

به صورت رسمی اعام می شود."

مسابقات غرب آسیا؛ آخرین آزمون المپیکی 
دختران وزنه بردار

 دختران وزنه بردار ایران اســفند ماه در حالی در مسابقات گزینشی 
المپیک غرب آسیا شرکت می کنند که آخرین مرحله از حضور آنان در 

رقابت های کسب سهمیه المپیک محسوب می شود. 
مســابقات قهرمانی 2020 غرب آســیا از ۷ تا ۱۱ اسفندماه در دوبی 
برگزار می شــود. دختران وزنه بردار باید در این مسابقات در رده سنی 

نوجوانان و بزرگساالن شرکت کنند. 
در بخــش زنان 4 وزنه بردار در این رقابت ها شــرکت می کنند. فروغ 
یونســی در دســته 64 کیلوگرم، الناز باجانی در دسته ۷۱ کیلوگرم، 
سید الهام حسینی در دسته ۷6 کیلوگرم و پریسا جهانفکریان در دسته 
8۷ کیلوگرم، وزنه بردارانی هســتند که در این مسابقات به روی تخته 

خواهند رفت. 
مســابقات قهرمانی 2020 غرب آســیا یکی از مهمترین گزینشی های 
المپیک برای وزنه برداران مرد و زن ایران محســوب می شــود و البته 
هرچند زنان وزنه بردار هیچ شانســی برای کســب ســهمیه المپیک 
برخوردار نیستند اما حضور در چنین پیکارهایی می تواند به تجربیات 

بین المللی آنان بیفزاید. 

ایران در ۸ رشته پارالمپیک توکیو 
شرکت می کند

 کاروان اعزامی به پارالمپیک توکیو در 8 رشته نهایی می شود
دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک از اعزام قطعی ورزشــکاران 8 رشته به 

بازی های پارالمپیک توکیو خبر داد. 
بازی های پارالمپیک 2020 توکیو در 22 رشــته برگزار می شــود؛ اما 
ورزش جانبازان و معلوالن ایران طبق سیاســت از پیش تعیین شــده 
تنها در 8 رشته می تواند حضور داشته باشد. دوومیدانی، وزنه برداری، 
جــودو، تکواندو، والیبال نشســته، قایقرانی، تیرانــدازی و تیروکمان 
رشته هایی هستند که ورزشکارانشان در ترکیب کاروان اعزامی به این 

دوره از بازی ها اعزام می شود. 

قضاوت داوران استان در لیگ ۲

 4 داور استان در لیگ دسته دوم کشور امروز قضاوت می کنند. 
هفتــه نوزدهــم لیــگ دســته دوم کشــور امــروز دنبــال می شــود و در یکــی از ایــن دیدارهــا تیــم 
آواالن کامیــاران میزبــان اســتقال ماثانــی اســت، دپارتمــان کمیتــه داوران کشــور قضــاوت ایــن 

بــازی حســاس را بــه داوران اســتان همــدان محــول کــرده اســت. 
ــد  ــدار را محم ــن دی ــال کشــور ای ــیون فوتب ــه داوران فدراس ــان کمیت ــام دپارتم ــر اع بناب
و  کــرد  خواهنــد  قضــاوت  ســحاب منش  ســامان  و  عالمی روشــن  بهــروز  امیرنــژاد، 
ــاران  ــگاه آزادی کامی ــازی در ورزش ــن ب ــت ای ــارم اس ــز داور چه ــوری نی ــت قپان حج

می شــود.  برگــزار 

نوجوانان کشتی استان قهرمان مسابقات سنندج شد

 مســابقات کشتی آزاد ۱2 جانبه نوجوانان جام شهید سلیمانی به میزبانی قروه 
سنندج برگزار شــد و در پایان تیم نوجوانان همدان با کسب بیشترین امتیاز و ۷ 
مدال طا، یک مدال نقره، 2 مدال برنز با هدایت محمدحســین سلطانی سرمربی 

نوجوانان استان همدان قهرمان این رقابت ها شد.
در ایــن رقابت هــا تیم هایــی از اهواز، شــهریار، کرمانشــاه، همــدان، زنجان، 

آذربایجان غربی، کردستان )2 تیم( و قروه )4 تیم( شرکت داشتند.
 در پایان تیم همدان با ۱85 امتیاز قهرمان شد و تیم های قروه با ۱80 امتیاز، زنجان 
۱00 امتیاز، امیدیه 60 امتیاز، کرمانشاه50 امتیاز، شهریار ۳5 امتیاز عنوان های دوم 

تا ششم را کسب کردند.

اسامی تیم همدان 
............................................................................. محمدحسام حاصلی 45 کیلوگرم

.................................................................................  محمدامین رجبی  48 کیلوگرم
......................................................................................  آرمین رضایی  48 کیلوگرم
...........................................................................................  سینا زندی 5۱ کیلوگرم
..................................................................................  امیرعباس دارابی  60 کیلوگرم
.....................................................................................  محمد ورمزیار  65 کیلوگرم
.......................................................................................  امیررضا بیات 65 کیلوگرم

......................................................................................  عباس زندیه ۷۱ کیلوگرم
................................................................................... حمیدرضا دارابی 80 کیلوگرم
۱۱0 کیلوگرم.............................................................................  محمدمهدی زنگنه

 هفته نوزدهم رقابت های لیگ دســته دوم 
قهرمانی باشگاه های کشور جام آزادگان امروز 
با انجام ۱۱ بازی همزمان در شهرهای مختلف 

کشور دنبال می شود. 
در یکی از حساس ترین بازی های این هفته تیم 
فوتبال پاس همــدان در دیداری 6 امتیازی و 
سرنوشت ساز در ورزشگاه شهید حاجی بابایی 
مریانج میزبان شــهرداری ماه شهر است. 2تیم 
که اندیشــه صعود به لیگ دسته یک را در سر 
می پرورانند در رده دوم و ســوم جدول قرار 
دارند و ۳ امتیــاز این بازی ارزش باالیی دارد 
و هر 2 تیم برای کسب پیروزی تاش وافری 

خواهند داشت. 
پاس همدان که امســال در جمع مدعیان قرار 
دارد و جایگاه دوم جدول را هفته ها است که 
بــرای خود رزرو کرده اســت برای کم کردن 
فاصلــه خود با صدر جدول بــه این پیروزی 
خانگی ســخت نیاز دارد و در برابر هواداران 
خود محکوم به پیروزی اســت؛ حریف امروز 
پاس، شهرداری ماهشهر نیز با هدایت مهدی 
پاشازاده سودای صعود در سر دارد و آرام آرام 
خــود را به باالی جدول نزدیک کرده اســت 
و در این دیدار نیز بــه دنبال ادامه راه خود و 
کسب امتیاز است. بازی سخت و نفس گیری 

را هواداران همدانی شاهد خواهند بود. 
شاگردان علی قربانی در پاس که هفته گذشته 
در ثانیه های پایانی بازی مقابل شهدای بابلسر 
متوقف شــد و فاصله اش با صدر جدول زیاد 
شد حاال برای جبران آن امروز با توپ پر قدم 
به میدان خواهند گذاشــت و چشم به کسب 
۳ امتیاز خانگی مقابل شهرداری ماهشهر دارد. 
پاس بــا 20 گل زده از تیم های تهاجمی لیگ 
به شمار می رود و حکایت از خط حمله آتشین 
دارد. پاس امروز اگر درگیر مســائل حاشیه ای 
نشود و فوتبال همیشــگی خود را به نمایش 
بگذارد، می تواند از مانع ســخت شــهرداری 
ماهشــهر عبور کند و یکی از مدعیان را از سر 
راه بــردارد و راه خــود را برای صعود هموار 

کند. 
قضاوت این دیدار حســاس و سرنوشت ساز 
را یکی از داوران خوب کشــورمان بر عهده 

خواهد داشت و وحید صالحی به همراه مجید 
سربندی و محسن حکیم این بازی را قضاوت 

می کنند. 
ایــن رقابت ها،  اســتان در  نماینده  دیگــر 
شــهرداری همدان قرار بود کــه امروز در 
رشت به مصاف شــهرداری فومن برود که 
به دلیل بارش ســنگین بــرف در چند روز 
گذشته در شمال کشــور به ویژه شهر رشت 
این دیدار از ســوی ســازمان لیگ لغو و به 
روز چهارشنبه ۳0 بهمن در صورت مساعد 
بودن شــرایط جوی موکول شــد، همچنین 
دیدار 2 تیم خیبر خرم آباد و میاد مهر تهران 

با 24 ساعت تأخیر فردا برگزار می شود. 
دوئل های دیدنی در گروه دوم مســابقات در 
ایــن هفته 6 تیم باالی جــدول گروه دوم در 
دیدارهای 6 امتیازی به مصاف هم می روند که 
نتایج این دیدارها در رده بندی این هفته تیم ها 

بسیار مهم است. 
امروز تیم ســردار بوکان تیم چهارم گروه دوم 
راهی تالش می شود تا با صدرنشین رقابت های 
چــوکا دیدار کند. نتیجه ایــن دیدار نیز برای 
پاس بســیار مهم است. تیم ایران جوان بوشهر 
در گچساران میهمان نفت گاز این شهر است 

و شهدای بابلسر میزبان بعثت کرمانشاه است. 
در سایردیدارها، شهرداری بم از ملی حفاری 
اهواز پذیرایی می کند، شــهرداری بندرعباس 
پذیرای مس شــهر بابک است و نفت امیدیه 
و شهدای رزکان کرج در امیدیه به مصاف هم 

می روند. 
اما در گروه نخســت این رقابت ها فوالد نوین 
اهواز میزبــان مس نوین کرمان اســت، امید 
گناوه پذیرای شهرداری آســتارا خواهد بود، 
کاســپین قزوین در بجنورد بــه دیدار اترک 

مــی رود و 2 تیم آواالن و اســتقال ماثانی 
صدرنشین مســابقات در کامیاران به مصاف 
هم می روند؛ این دیدار را داوران همدان سوت 
می زنند، محمد امیرنژاد داور وسط بازی است 
و بهروز عالمی روشن و سامان سحاب منش نیز 
وی را در امر قضــاوت کمک خواهند کرد و 
حجت قپانوری دیگر داور استان، داور چهارم 

این بازی خواهد بود. 
بنابر اعام ســازمان لیگ تمام بازی ها به طور 

همزمان از ساعت ۱4:۱5 آغاز خواهد شد. 
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نا نام و نام خانوادگى:
ح حوزه انتخابيه:

ك كد كانديدا:
ش شعار: حداكثر 10 كلمه

ر رئوس برنامه ها: حداكثر 10 عنوان/ 80 كلمه
س سوابق شغلى گذشته: 5 عنوان/ 35 كلمه

ز زندگينامه حداكثر 50 كلمه
ت تلفن تماس با ستاد انتخاباتى

ا ارتباط با كانديدا: (شــماره همراه كانديدا يا رئيس 
ســتاد انتخاباتى/ آدرس سايت اينترنتى/ كانال تلگرامى/ 

ايميل)

براى كانديداهاى
انتخابات مجلس يازدهم

روزنامه همدان پيام در راستاى 

در نظر دارد ويژه نامه اختصاصى با حضور تمامى كانديداهاى محترم استان را به صورت رايگان 
و در تيراژ و توزيع گسترده در سراسر استان منتشر نمايد. 

كانديداهاى محترم لطفاً اطالعات فرم زير را حداكثر تا عصر روز دوشنبه 28 بهمن ماه 98
يا شماره فكس 081-38279013  info@hamedanpayam.com به ايميل
يا شماره تلگرامى 09358701438 (خانم كاظمى) ارسال نماييد.

تى                            
انتخابا

افزايش شور 

خابات
اى انت

ديداه
تر كان

ى بيش
معرف

سانى 
اطالع ر

ه رسالت 
عمل ب

استان 
م فهيم 

ب مرد
ه انتخا

كمك ب

يدا
اند
3 ك

*4
س 

عك

روزنامه انتخابات  ستاد 

ترکیب تیم کشتی جوانان استان 
اعالم شد

 پس از انجام مسابقات کشتی چندجانبه جام 
سپهبد سلیمانی و ارزیابی تیم جوانان همدان از 
سوی کمیته فنی و سرمربی تیم کشتی جوانان 
استان نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور 

معرفی شدند.
ایــن تیم ۱4 اســفند به رقابت هــای قهرمانی 
کشور اعزام خواهد شد و تا آن موقع هر هفته 
کشتی گیران در اردوهای مختلف توانایی خود 

را ارزیابی خواهند کرد.
*اسامی تیم جوانان استان:

5۷ کیلوگرم: داریوش ولی زاده 
6۱ کیلوگرم: علی قپانوری 

65 کیلوگرم: ایمان محمدحسینی
۷0 کیلوگرم: علی کریمی 

۷4 کیلوگرم: محمدرضا شاه محمدی 
۷۹ کیلوگرم: حسین رسولی 

86 کیلوگرم: مهدی حاجیلوییان 
۹2 کیلوگرم: امیرحسین حبیبی

۹۷ کیلوگرم: امیر علی پناه 
۱25 کیلوگرم: عرفان خدارحمی 

نتایج هفته سوم فوتسال در بهار
 هفته سوم رقابت های فوتسال شهرســتان بهار جام  سپهبد سلیمانی در سالن مهرورزان بهار 

دنبال شد و این نتایج رقم خورد.
اتحاد بهار ۳ بر یک مقابل دانشگاه آزاد مغلوب شد، کانون ایمان با همین نتیجه ستاد نماز جمعه 
را شکست داد، شهید نبی زاده حسام آباد ۳ بر 2 از سد شهرداری مهاجران گذشت، پایگاه مالک 4 
بر 2 فروشگاه ۹0 را شکست داد. صنایع غذایی همدست ۳ بر 2 آموزش وپرورش را شکست داد 

و پایگاه ۳یاسر 5 بر 2 شهید مفتح آبرومند را مغلوب کرد.
در پایان هفته ســوم در گروه نخست، کانون ایمان با ۹ امتیاز صدرنشین است پایگاه ۳یاسر با ۷ 

امتیاز دوم است و ستاد نمازجمعه با 6 امتیاز سوم است.
در گروه دوم نیز صنایع غذایی همدســت با ۹ امتیاز یکه تاز جدول است، دانشگاه آزاد بهار نیز با 

۷ امتیاز دوم است.

دور برگشت لیگ دسته 2 والیبال 
ــنندج  ــته در س ــور از روز گذش ــال کش ــته 2 والیب ــگ دس ــابقات لی ــت مس  دور برگش

آغــاز شــد.
ــاوه،  ــهرداری س ــدان، ش ــروقامتان هم ــاه، س ــپیدار کرمانش ــای س ــا تیم ه ــن رقابت ه در ای

ــد. ــاد شــرکت دارن ــنندج و شــهید کریمــی خرم آب ــم س چــاپ معل
ــاوه و  ــتان، س ــای کردس ــه تیم ه ــد ک ــزار ش ــاد برگ ــا در خرم آب ــن رقابت ه ــت ای دور رف
همــدان به ترتیــب جایــگاه نخســت تــا ســوم را در جــدول رده بنــدی بــه خــود اختصــاص 

دادنــد.
روز گذشــته ســروقامتان همــدان مقابــل میزبــان مســابقات چــاپ معلــم کردســتان بــازی 

کــرد.
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فرانسه با هواوی همکاری می کند

 5Gفرانســه اعام کرده با وجود فشار آمریکا در توسعه اینترنت 
بــا هواوی همــکاری می کند. به گزارش مهر، فرانســه اعام می کند 
برای تأمین تجهیزات شــبکه 5G خود با هــواوی همکاری کند. اما 
در صورتی که قرارداد همکاری بین فرانســه و هواوی امضا شــوند، 
محدودیت هایی درباره مناطق نظامی و هسته ای وجود خواهد داشت.

این کشور اروپایی اعام کرد در مقابل فشارهای آمریکا برای استفاده 
نکردن از تجهیزات هواوی سرخم نمی کند.دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا به شرکت های فناوری این کشور دستور داده با هواوی همکاری 
نکنند و از هم پیمانان خود خواســته از این روند پیروی کنند.اما به نظر 
می رسد پس از انگلیس، فرانسه نیز به همکاری با شرکت چینی چراغ 

سبز نشان داده اما محدودیت هایی نیز در این باره وضع کرده است.

دمای قطب جنوب به ۲0 درجه سانتیگراد 
رسید

 محققــان برزیلی اعام کرده اند دمــای هوای قطب جنوب برای 
نخستین بار به 20/۷ درجه سانتیگراد رسید. دلیل این امر ورود جبهه 

هوای ال نینو و تغییرات آب و هوایی است.
به گزارش مهر، محققان برزیلــی اعام کرده اند دمای قطب جنوب 

برای نخستین بار 20/۷ درجه سانتیگراد شد.
رکورد دمای بی ســابقه هفته پیش )۹ فوریه( و از جزیره سیمور در 
نزدیکی قطب جنوب اندازه گیری شده است. این در حالی است که 
2 روز پیش از ثبت این رکورد، محققان آرژانتینی در ایستگاه اسپرانزا 
)واقع در منطقه ای در شــمال قطب جنوب( دمای هوای جنوبگان را 

۱8/۳ درجه سانتیگراد اعام کردند.

اپل آنتن مخصوص آیفون 5G می سازد

 طبق گزارشی جدید اپل آنتن اختصاصی برای آیفون 5G ساخته 
است.به گزارش ایسنا، سال های گذشته اخبار و شایعاتی درباره تولید 
آیفون ۵G در ســال 2020 وجود داشت. اکنون 2020 میادی آغاز 
شــده و شرکت های مخابراتی نیز مشــغول ارائه جدیدترین سیستم 
پهنای باند اینترنت هســتند.در همین راســتا نشریه »فست کمپانی« 
گزارش کرده، هرچند اپل برنامه های خود برای مدل های آیفون 2020 
را فاش نکرده اما به نظر می رســد این شرکت مشغول گزینش میان 2 
طرح برای نسخه 5G است.طبق گزارش های مختلف طراحان اپل، 
یک آنتن مخصوص برای دستگاه ۵G ابداع کرده اند. اپل سال گذشته 
فناوری اینتل را برای همین منظور خرید تا آیفون های ۵G بسازد که 

باریک تر از نمونه های ساخته شده با تجهیزات کوالکام هستند.

زاکربرگ از پرداخت مالیات بیشتر 
پشتیبانی می کند

 قرار اســت مارک زاکر برگ در سخنرانی امروز خود از پرداخت 
مالیات بیشتر توسط شرکت های فناوری بزرگ پشتیبانی کند.

به گزارش مهر، به نظر می رســد مارک زاگربرگ مدیر ارشد اجرایی 
فیس بوک، قصد دارد از اصاح قانون مالیات بین المللی پشتیبانی کند 
که طبق آن که شــرکت های بزرگ فناوری باید مالیات بیشــتری در 
سطح بین المللی بپردازند. وب سایت »پلیتیکو« پس از دسترسی به متن 
ســخنرانی زاکربرگ در کنفرانس امنیتی مونیخ فاش کرد، این مدیر 
ارشد اجرایی از مالیات بیشتر بر شرکت های فناوری پشتیبانی می کند. 
قرار اســت امروز زاکربرگ در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی و با 

رهبران جهان و اعضای کمیسیون اتحادیه اروپا دیدار کند.

سالمندان پروتئین کافی مصرف کنند

 مطالعات اخیر محققان دانشگاه شفیلد انگلیس نشان می دهد، بیش از 
نیمی از ســالمندان پروتئین کافی مصــرف نمی کنند.به گزارش ایرنا، 
مصرف پروتئین کافی برای بهبود عملکرد بیشتر ارگان های بدن به ویژه 
عضات ضروری است. به مرور زمان و با افزایش سن، حجم و قدرت 
عضات کاهش می یابد. استحکام عضات یکی از مهم ترین نشانه های 
بدن ســالم است. با تضعیف عضات، اندام های داخلی بدن و به ویژه 
استخوان ها آسیب پذیر می شوند. محققان به سالمندان توصیه می کنند 
که برای جلوگیــری از کاهش حجم و قدرت عضات، پروتئین های 
گیاهی و حیوانی مصرف کنند.استفاده از پروتئین حیوانی به دلیل چربی 
و افزایش اوره، محدودیت دارد و استفاده از گوشت سفید توصیه شده 

است؛ ولی استفاده از پروتئین های گیاهی هیچ محدودیتی ندارد.

نمایشگاه به معرفی گردشگری و 
برندسازی صنایع دستی 

کمک می کند
 »برای معرفی حوزه  های گردشــگری کشــور و 
هنر صنایع دســتی باید برندسازی کنیم که برگزاری 

نمایشگاه می تواند به این امر کمک کند.« 
معــاون توســعه مدیریت وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی با عنوان این مطلب گفت: 
»برای هر کاری، در هر حوزه ای، اعم از گردشگری 
و صنایع دستی نیاز به تبلیغ داریم تا بتوانیم مردم را با 

داشته های خود در این حوزه ها آشنا کنیم.«
محمدخیاطیــان افزود: »یکی از رســالت های اصلی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
این اســت که ُمبّلغی برای حوزه های گردشگری و 
صنایع دستی باشد و این بخش ها را برای مردم ایران 

و گردشگران خارجی معرفی کند.«
خیاطیان اظهــار کرد: »برگزاری نمایشــگاه یکی از 
مؤثرتریــن اقداماتی اســت کــه مــردم می توانند 
حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
را ببینند و آشــنا شــوند، همچنین در این نمایشگاه 
می توانند با آژانس های مســافرتی و جوامع مختلف 
در حوزه گردشــگری و صنایع دستی وارد بحث و 
گفت وگو شوند و با ظرفیت های حوزه گردشگری 

آشنا و بهره مند شوند.«
وی تأکیــد کــرد: »باید به ســمت ایــن برویم که 
برای معرفی حوزه های گردشــگری کشــور و هنر 
صنایع دستی برندسازی کنیم که یکی از مقوله هایی که 
در این زمینه می تواند کمک کند، برگزاری نمایشگاه 

است.«
خیاطیان با اشــاره به برگزاری نمایشگاه گردشگری 
و صنایع دســتی تهران گفت: »این نمایشگاه به همت 
مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

استان ها پرشور برگزار شده است.«

سند توسعه گردشگری کشور 
آماده است

سند توسعه گردشــگری کشــور را آماده کرده ایم 
و پــس از تصویب آن برنامه ریزی شــده تر حرکت 

خواهیم کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی با 
اعام این خبر گفت: خیلی خوشــحالم که رویداد 
دیگری در حوزه گردشــگری و صنایع دستی ایران 
تکرار می شــود. اعتقاد دارم که صنعت گردشگری 
ابعاد فرهنگی و اجتماعی مهمــی را در بر می گیرد 
و یکــی از کاربرد های معرفــی فرهنگ ها و ملت به 
یکدیگر است؛ گردشــگری ابعاد پایداری از توسعه 

را رقم می زند.
علی اصغر مونســان افزود: فرهنگ هم مانند بخش 
هنری اگر مخاطب نداشــته باشــد و مــورد تعامل 
قرار نگیرد از بین می رود و گردشــگری با چرخش 
فرهنگ ها موجب رونق فرهنگی می شود پس پیش از 
اینکه نگاه اقتصادی داشته باشد به دنبال ایجاد صلح 
و مودت میان ملت ها اســت. مگر اینکه کشوری به 
حوزه گردشگری صرفا اقتصادی نگاه کند و از این 

دستاورد مهم به خوبی استفاده نکند.
وی بیان کرد: ســازمان جهانی گردشــگری به ابعاد 
مختلف گردشــگری توجه دارد. ما نیز به این ابعاد 
توجه می کنیم و در کنار بعد اقتصادی گردشگری، به 

بعد فرهنگی آن نیز اهمیت می دهیم.
مونســان به ظرفیت گردشگری نقاط مختلف کشور 
تأکید کــرد و گفت: حوادثــی رخ می دهد که تأثیر 
چندان مناســبی روی حوزه گردشــگری ندارند اما 
تاش فعاالن عرصه گردشگری می تواند این عرصه 

را به روز های خوب خود برگرداند.
وی ادامــه داد: چنــدی اســت که ســند توســعه 
گردشگری کشور را آماده کرده ایم و پس از تصویب 
آن برنامه ریزی شــده تر حرکت خواهیم کرد. درباره 
سند برند ملی گردشگری کشور نیز گام های خوبی 
برداشته شده است. سند اقدام ملی حوزه گردشگری 
نیز در حال تهیه اســت و قرار است که این سند تا 

ابتدای تابستان به نتیجه برسد.

مالیات بی جا به صنعت گردشگری 
تحمیل شده است

 مالیات بی جا بر گرده صنعت گردشــگری گذاشته شده است، زیرا 
ما فروشنده محصوالت دیگران هستیم و محصولی از خودمان نداریم.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران 
در مراسم شصت ودومین سالگرد تأسیس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مســافرتی هوایی و جهانگردی ایران گفت: شــرایط ما شاید شرایط 
خوبی نیســت. باید تاش و کمک کنیم تا از این بحران خارج شویم. 
ما در حال حاضر بانک اطاعاتی ضعیفی داریم. امروز 4 یا 5 هزار دفتر 

غیرمجاز فعالیت می کنند و گرفتار عده ای دالل شده ایم.
حرمت ا... رفیعی، افزود: ما هم اکنون آمار دقیقی از تعداد دفاتر خدمات 

مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران نداریم.
وی بیان کرد: دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران باید به 
یکدیگر کمک کنند تا دفاترمان محکوم به فنا نباشــند. امروز چند دفتر 
مسافرتی به گونه ای فعالیت می کنند که برخی دفاتر نتوانند فعالیت کنند.

وی گفت: ما ســفیران صلح جمهوری اســامی ایران هستیم. ما باید 
در بازار فعلی گردشگری فکر کنیم و راه های جدیدی را ابداع کنیم.

رفیعــی خطاب بــه غامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام گفــت: صدای مــا تا به امــروز به  گــوش دولت 
غیرگردشگری نرسیده اســت و انتظار داریم که همه مسئوالن کشور 

به ما کمک کنند.
رفیعی ادامه داد: امروز متولیان دولت غیرگردشگری با بی درایتی عرصه 

را برای دفاتر خدمات مسافرتی تنگ کرده است.
وی به دریم لند اشاره کرد و افزود: متأسفم که بگویم این دفتر خدمات 
مسافرتی سال گذشته پکیجی را ارائه کرد و برخی دفاتر را درگیر کرد. 
نمایندگان ایرانی دریم لند از طرف برخی افراد دولتی حمایت می شد.

وی تأکید کرد: ما باید پکیج های مناسبی را ارائه بدهیم.
رفیعی بیان کرد: ما از ســازمان میراث فرهنگی می خواهیم که از دفاتر 

خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران بیشتر حمایت کنند.
رفیعی خطاب به غامرضا مصباحی مقدم گفت: مالیات بی جا بر گرده 
صنعت گردشگری گذاشته شده اســت، زیرا ما فروشنده محصوالت 

دیگران هستیم و محصولی از خودمان نداریم.
رفیعی پرسید: عوارض خروج از کشور در کجا هزینه می شود؟

وی ادامه داد: بنزین ســفر مختص به نوروز نیســت و این بنزین باید 
برای گردشــگری درنظر گرفته شــود. همه گردشگر ورودی از اروپا 
نیست. گردشگران عمانی بیشتر از گردشگران اروپایی خرج می کنند، 
این در صورتی اســت که همــه هم وغم ما میزان ورود گردشــگران 

اروپایی است.
رئیس انجمن صنفی دفاتر مســافرتی هوایــی و جهانگردی ایران به 
تشــکیل کنسرسیوم های تور های ورودی اشــاره کرد و گفت: عزم ما 

راسخ است که به گردشگری کشور رونق بدهیم.
کمیته تور های دریایی که مغفول مانده بود، احیا می شــود. این امر هم 
کمک وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی را می طلبد. 
ما فکر می کنیم به ســرعت تور دریای ســیاه را از طریق آســتاراخان 

راه اندازی می کنیم.
در ادامــه مصباحی مقدم عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
گردشــگری باید معرف ظرفیت های ایران باشــد و ایرانی یکی از ۱0 
کشــور دارای جاذبه های باســتانی برای جهانیان اســت. این کشور 
ظرفیت های زیادی برای گردشــگری مذهبــی و تفریحی دارد. ورود 
غیر ایرانی ها به کشــور را باید تسهیل کرد و فعالیت صنف گردشگری 
حتما باید تســهیل شود تا مردمی که به کشورمان می آیند آرامش را در 

ایران احساس کنند.
غامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به اعتراضات مسئوالن دفاتر خدمات 
مســافرتی هوایی و جهانگردی ایران گفت: مشکات سر فرصت حل 

می شوند.

■ دوبیتی باباطاهر 
سخن از هر چه واجم واتشان بی                          حدیث از بیش و از کم واتشان بی
بدریا گر روم گوهر بر آرم                                        هر آن گوهر که وینم واتشان بی

■ حدیث:
پیامبراکرم)ص(:

 فاطمه پاره تن من و روشنی دیده و میوه دل من است . آنچه او را ناراحت کند مرا ناراحت 
می کند و آنچه شادش کند ، مرا شاد می کند ؛ او نخستین کس از اهل بیت من است که 

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

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

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

ممنوع
■ آزادي تويسرکان: کلوپ همسران - تپلی و من 

 رئیس انجمــن صنفی راهنمایان گردشــگری 
همدان از حل مشــکل بیمه راهنمایان گردشگری 

خبر داد.
مهــرداد ضیایی گفت: بهمن ماه ســالجاری پس از 
یک دهه ســرانجام مجلس به قانون بیمه راهنمایان 
گردشــگری رأی مثبت داد، قانونی که فقط 2 هزار 
راهنما را از بین ۱4 هزار نفری که از وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کارت راهنمای 

گردشگری گرفته اند، بیمه می کند.
وی گفت: بیمه راهنمایان گردشــگری بیش از یک 
دهه است که پیگیری می شود و هم اکنون در همدان 

بیش از ۱۳5 راهنما فعالیت می کنند. 
الزم بــه ذکــر اســت در قانــون کار، راهنمــای 
گردشگری به عنوان شغل رسمی شناخته نمی شود. 
اصاح این قانون نیز در توان و اراده وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی نبوده است، 
برای همین طرح بیمه راهنمایان گردشگری بدون 
پرشدن حفره های قانون کار، این بار از کانال مجلس 

شورای اسامی پیگیری شد.
از آنجا که لوایح پیشــنهادی نباید بــار مالی را به 
دولت تحمیل می کردند، قرار شــد منابع مالی بیمه 
راهنمایان گردشــگری از ســهم وزارتخانه میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی در عوارض 
خروجی که برای ســال ۱۳۹۹ بــه مبلغ 80 هزار 

تومان تعیین شده بود، تأمین شود.
در این زمینه ولی تیموری ـ معاون گردشــگری ـ 
در زمانی که موضوع افزایش نرخ عوارض خروجی 
در بودجه سال ۹۹ مطرح شد به این موضوع اشاره 
کــرده و گفته بود: به ما اعام شــد برای موضوع 
بیمه راهنمایان پیشــنهاد کنیم از کدام منبع استفاده 
شــود، پیشــنهاد بخش خصوصی بر این بود که از 
محل عوارض خروج از کشور، درصدی برای بیمه 

راهنمایان اختصاص داده شود.

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزارت 
صنایع دســتی و مجلس که خبــر تصویب قانون 
بیمه راهنمایان گردشگری را داده اند هنوز اعام 
نکرده اند محل تأمین منابــع مالی بیمه راهنمایان 
گردشگری کجاست، تنها به این نکته اشاره شده 
که براســاس مصوبه کمیسیون تلفیق تا سقف  2 
هزار نفر از راهنمایان گردشــگری در سال آینده 
مشــمول بیمه خواهند شــد که از آن برداشــت 
بیمه راهنمایان گردشگری رقم  می شــود بودجه 

محدودی است.
سیده فاطمه ذوالقدرـ  سخنگوی کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اســامی ـ درباره این مصوبه گفته 

اســت: با توجه به این که تعداد زیادی از راهنمایان 
تورهای گردشــگری ســال ها بود که بــدون بیمه 
بودند، در جلســاتی با کمیسیون فرهنگی خواستار 
انجام تمهیداتی برای استفاده از مزایای بیمه بودند 
در همین راســتا کمیســیون فرهنگی پیشنهاد بیمه 
راهنمایان گردشگری را به کمیسیون تلفیق بودجه 
ســال ۱۳۹۹ ارائه کرد که ابتدای بهمن ماه تصویب 

شد.
ولــی تیمــوری ـ معــاون گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی ـ در 
توضیحات تازه ای به رســانه ها گفت: سال ها دنبال 
این بودیم که راهنمایان به عنوان قشــر زحمت کش 

در صنعت گردشــگری از حداقــل مزایای کاری 
و شــغلی خود استفاده کنند. مســائل و ایرادهایی 
در سیســتم های قانون گــذاری وارد می کردند که 
درنهایــت با پیگیری مشــترک وزارتخانه و کانون 
انجمن های سراسری راهنمایان گردشگری ایران و 
همکاری های تنگاتنگ مجلس، این الیحه تصویب 
شد. به نتیجه رسیدن این مصوبه دست کم یک ونیم 

ماه زمان برده است.
وی یادآور شــد: بیمه راهنمایان گردشگری جزو 
لوایح پیشنهادی وزارتخانه بود که به الیحه بودجه 
اضافه شــد. در حقیقت به دلیل بــار مالی که برای 

دولت داشت، الیحه پیوست ارائه شد.

رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان همدان: 

مجلس به بیمه راهنمايان گردشگری 
پاسخ مثبت داد

 تازه ترین برآوردها حاکی اســت که خســارت 
وارده به صنعت گردشــگری جهانی به دنبال شیوع 

ویروس کرونا به 80 میلیارد دالر می رسد.
مرکز اطاع رســانی اقتصادی هوشمند در تارنمای 

خود گزارشــی درارتباط با شیوع کرونا در چین در 
سالجاری میادی منتشر کرده که نشان دهنده افزایش 

زیان های وارده به صنعت گردشگری دنیاست.
این مرکز خاطرنشان می کند که نگرانی های فزاینده 
از ایــن ویــروس در آینده نزدیک پایــان نمی یابد 
و همیــن موضوع موجب می شــود تا بســیاری از 
گردشگران زمان سفر خود را برای مدت نامشخصی 

به تأخیر بیاندازند.
اقتصادی پیش بینی کرده است که  همین مؤسسه 
وضعیت گردشــگری چین همچنان مبهم خواهد 
بود و صنعت گردشگری این کشور دست کم تا 
۳ ماهه دوم ســال 202۱ میادی بهبود نخواهد 
یافت. کشورهای اتحادیه آسیای جنوب شرقی نیز 
زیان کانی را متحمل خواهند شد. شمار گردشگران 
چینی به این کشورها برای مدت طوالنی بین ۳0 تا 
40 درصد کاهش خواهد یافت و میزان خســارات 
وارده به کشورهای آ.سه.آن به ۷ میلیارد دالر خواهد 
رســید. کره جنوبی هم در گزارشی آورده است که 
در ســالجاری میادی نزدیک به ۱5 درصد از شمار 
مسافران چینی کم خواهد شد که خسارتی معادل 2 
میلیارد دالر به صنعت گردشــگری این کشور وارد 

خواهد کرد.
این مرکز تصریح کرد: سارس در سال 2002 میادی 
در چین شــیوع پیدا کرد و در ماه مارس سال 200۳ 
بود که چین هشدارهای مسافرتی را لغو کرد، اما یک 
سال پس از این زمان بود که صنعت گردشگری چین 

به تدریج بهبود یافت.
این مؤسســه براورد کرده، کشــورهای آ.سه.آن که 
جزو محبوب ترین مقصدها برای گردشگران چینی 
محسوب می شوند، خسارات شدیدی از شیوع این 

ویروس متحمل خواهند شد.

خسارت 80 میلیارد دالری کرونا برای گردشگری جهانی

طرح روز

بدون شرح! فریبا عزیزی


