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۵ هزار نفر امنیت انتخابات همدان را برقرار کردند
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

استاندار: همدان استانی 
پاک از کروناست

آگهي مناقصه  استخراج معدن خاك و شيست
شركت سيمان هگمتان )سهامي عام(

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

شــركت ســیمان هگمتــان در نظــر دارد اســتخراج مــواد معدنــي واریــزه، شیســت و خــاك از معــادن 
مجــاور كارخانــه را بــه مــدت 14 مــاه بــه پیمانــكار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.  

ــایت  ــه س ــا 98/12/14 ب ــخ 98/12/3  ت ــد از تاری ــي توانن ــه م ــناد مناقص ــت اس ــت دریاف ــدان جه عالقمن
ــد.  ــه نماین ــل مراجع ــاي ذی ــي از آدرس ه ــا یك www.HegmatanCement.com و ی

ــیرواني،  ــت انوش ــن بس ــوي(، ب ــن تق ــروش الدی ــان كوشك)س ــي، خیاب ــان فردوس ــران: خیاب ــر ته 1(  دفت
ــن: 66727816-66716585 ــالك 6 ،تلف پ

2(  كارخانه: شهرستان رزن، بخش قروه درجزین، روستاي شاهنجرین
تلفن: 7316-20  3633  081

تبریک و تهنيت

 سرهنگ پاسدار جناب آقای

 رضـا زارعـی 
 

سردخانه محصوالت كشاورزی 
سعيد طاهری

انتصاب حضرتعالی را به سمت 
معاونت هماهنگ كننده 

فرماندهی نيروی انتظامی 
استان همدان

 را تبریك عرض می نمائیم.

تبریک و تهنيت

 سرهنگ پاسدار جناب آقای

 رضـا زارعـی 
 

فروش و صادرات محصوالت كشاورزی 
سرداری 

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی 
را به سمت 

معاونت هماهنگ كننده فرماندهی 
نيروی انتظامی استان همدان

 تبریك عرض می نماییم.

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی

هستید 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

خبرهای غیررسمی از ابتالی شهروندان به کرونا می گوید 

ماسک درهمدان سهميه بندی شد

خر
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شکستن شاخ غول شی
در دوران جوانی و جاهلی

 دوران دبیرســتان از همان ســال دوم که 
پشت لبمان به اندازه کافی سبز شد، با جماعتی 
از هم کالسی های معلوم الحال، باندی مافیایی 

تشکیل داده بودیم...
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 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:
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 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:
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يادداشت روز

يادداشت

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

پیگیر رضایتمندی مردم باشید
 1- مردم ایران بازهم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اســالمی با حضوری بامعنــی، ضمن انتخاب داوطلــب یا داوطلبان 
موردنظر خود و استفاده از حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت، عشق 
خود به ایران و حمایت از نظام جمهوری اســالمی در برابر دشمنان 

قسم خورده مردم و مملکت را اعالم کردند.
این حضور در شــرایط خاصی اتفاق افتاد و پیام های آنهم روشن بود 
و عالوه بر پیام برای دشــمنان که ایران باید توسط ایرانی های منتخب 
مردم ایران اداره شود و استقالل، آزادی و آرمان های ملت قابل مذاکره 
و معامله نیســت، پیام های بسیاری نیز برای داخلی و به ویژه مسئوالن 

داشت.
2- مردم ایران در شرایط تحریم هم فشار تحریم و هم فشارهای ناشی 
از بی تدبیری مسئوالن داخلی را تحمل می کنند و بدتر از همه نامحرم 

دانستن مردم در تصمیمات مهم است که مردم را آزار می دهد.
تجربه نشــان داده که تحریم ها با وحدت مردم کاری از پیش نخواهد 
برد اما بی تدبیری ها و فاصله گرفتن از مردم، برای کشور عواقب زیانبار 

بسیاری خواهد داشت.
3- آزادی تنها ویژه زمان انتخابات نیست و باید همواره فضای آزاد در 
کشور باشد و مردم بتوانند انتقادها و گالیه های خود را حتی به شکل 
اعتراض مطرح کنند و مسئوالن هم که همواره به نوکری ملت افتخار 

می کنند، شنوای این مباحث و برطرف کننده مشکالت مردم باشند.
اینکه همه بگویند باید حرف مردم را شنید، باید با مردم گفت وگو کرد 
و بایدهای خوب دیگر، گره ای از مشکالت مردم حل نمی کند و تمام 
این بایدها وقتی اجرایی شوند، امید را در جامعه افزایش خواهند داد.

4- سرمایه اجتماعی در ایران همواره مورد طمع بدخواهان بوده است 
و تالش آنها کاهش سرمایه اجتماعی و رواج بی اعتمادی بین مردم با 

مردم و مردم و دولت و حاکمیت بوده است.
در مقابل، تالش برای افزایش امید به آینده با گزارش کارآمدی دولت 
و نظام، اقداماتی بوده که برای مقابله با توطئه بدخواهان انجام شــده 
است اما باز هم این حضور مردم در صحنه بوده که توطئه ها را خنثی 

کرده است.
5- مردم از فساد، خروج مجلس از جایگاه و شأن خود، محقق نشدن 
وعده ها، بی تدبیری در برابر گرانی ها و نداشــتن برنامه برای مقابله با 
تحریم و پیشگیری از تکانه های اقتصادی گالیه دارند و این گالیه ها 

دلیلی برای پیش بینی انفعال در انتخابات شده بود.
اما این مردم به رغم تمام گالیه ها باز هم آمدند تا روندی که به گالیه ها 

منجر شده باز هم از طریق صندوق رأی اصالح شود.
6- باالترین قدرت ایران، قدرت ناشی به اتکای مردم است که قدرت 
نرم ایران در جنگ های نرم طراحی شــده توســط دشمنان را تشکیل 
می دهد و مشــروعیت مردمی نظام را به عنوان شــاخصی محکم در 

رویدادهای جهانی به رخ بدبینان می کشد.
مردم در ســال 98 با هوشــمندی و درک عالی از شرایط و حضور و 
حمایت از نظام و رهبری انقالب، قــدرت مردمی نظام را افزایش و 

دشمنان را ناامید و مأیوس کردند.
7- نگاهی به شرایط حساس سال 98 نشان می دهد که مردم همچنان 
با تمام قوت پای نظام جمهوری اسالمی ایستاده اند و این حمایت را با 
چشم پوشی از اقدامات بی تدبیرانه، با حضورهای محکم و جانانه اعالم 
کرده اند. حال که مردم به رغم تمام ناراحتی و دلگیری اینچنین حمایت 
از نظام، اســتقالل و آزادی را اعالم کرده اند، نوبت مســئوالن به ویژه 
نمایندگان مجلس فعلی و آینده است تا در جهت افزایش رضایتمندی 
مردم پیگیری و تالش کرده و بکوشــند تا انقالب در گام دوم با اتکا 
هرچه بیشــتر به مردم، همچون همیشه، به دستاوردها و اهداف تعیین 

شده دست یابد.

ایجاد شهرداری منطقه ۵ منطبق با الگوهای کشوری باشد
 رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر همدان با بیان اینکه ایجاد 
شهرداری منطقه 5 برای بافت مرکزی شهر پیشنهاد شده است، گفت: ایجاد این شهرداری 

باید منطبق با الگوها و آئین نامه های کشوری باشد.
نرگس نورا...زاده در کمیســیون شهرســازی و معماری شــورا با بیان اینکه باید مقیاس 
جمعیت، بازار و بافت سنتی در این منطقه مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گیرد؛ 
افزود: مدیریت شــهری همدان باید ظرف 2 هفته آینده نســبت بــه ارائه الگوها و آئین 
نامه های کشوری پیرامون تشکیل منطقه جدید شهرداری و تحویل به شورای شهر، اقدام 

کند.
به گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی شهر همدان؛ وی اظهار کرد: شهرداری همدان 

باید آئین نامه ها و الگوهای مدنظر را از ســازمان شهرداری و دهیاری های کشور دریافت 
کند و براســاس ضوابط اجرایی نســبت به پیشــنهاد خود مبنی بر تشکیل منطقه جدید 
شهرداری، طرح ارائه دهد. رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و مالی شورای شهر همدان نیز 
با تأکید بر لزوم یکپارچه ســازی مدیریت شهری، گفت: در حوزه زیباسازی و فضاسازی 
شهری هماهنگی الزم وجود ندارد. اکبر کاوسی امید افزود: در گذشته بارها شاهد بوده ایم 
که در طرح های زیباســازی، تغییرات گسترده  غیرضروری در سطح شهر ایجاد شده که 
هزینه آور اســت. وی بیان کرد: ســاخت المان ها و طرح های شهری باید با تصمیم گیری 

کارشناسانه انجام شود، نه اینکه هر بار شاهد اصالح و تغییر آنها باشیم.
کاوسی امید، ایجاد تغییر در المان های شهری را دلیل بی برنامگی و ناهماهنگی در شهرداری 

برشمرد و اضافه کرد: این تغییر در واقع هدررفت بیت المال محسوب می شود.

وی گفت: شــهرداری در ساخت برخی نمادها و المان ها، هماهنگی و کارشناسی الزم را 
ندارد که این اقدام، پذیرفتنی نیست.

رئیس کمیســیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان در ادامه گفت: المان 
بلوارمدنی معروف به بلوار موشــک، تعابیر خوبی را در ذهن گردشگران نخواهد داشت؛ 

در حالی که باید تداعی کننده دوران دفاع مقدس باشد.
ســید مسعود عسگریان افزود: اگر قرار اســت یادمانی را در سطح شهر بسازیم و نصب 
کنیم باید طوری باشد تا گردشگران نسبت به جزئیات هویت و سابقه تاریخی، فرهنگی و 
اجتماعی آن المان ها، پی ببرند و اینکه المان ها چه چیزی از گذشته را تداعی خواهند کرد.

وی اظهار کرد: باید نوشــتاری از وقایع در المان ها حکاکی شود تا همگان از هویت آن، 
اطالع یابند.

مطالبات مردم روی زمین نماند

حاال نوبت منتخبان است

۵ هزار نفر امنیت انتخابات همدان 
را برقرار کردند

 بیش از 5 هزار نفر از عوامل انتظامی همدان امنیت صندوق های ثابت 
و سیار اخذ رأی را تأمین کردند.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: از مدت ها پیش برای ایجاد امنیت 
انتخابات و حدود یک هزار و 300 شــعبه اخذ رأی تدابیر ویژه درنظر 
گرفته شــده اســت. به گزارش فارس، کامرانی صالح ادامه داد: بیش از 
5 هــزار نفــر از عوامل نیروی انتظامی در ســطح اســتان برای امنیت 
صندوق های ثابت و سیار درنظر گرفته شده تا مردم در آرامش خاطر در 
شــعبات حضور یابند. فرمانده انتظامی استان همدان بیان کرد: در حوزه 
ترافیکی و امنیتی نیز آنچه نیازمند بود، فراهم شــد تا مشکلی در سطح 
کشور وجود نداشته باشد. وی با تأکید بر اینکه مشکل خاصی در روند 
انتخابات نبود، یادآور شد: امیدواریم مردم مانند همه عرصه ها این بار نیز 

حماسه آفرینی کنند.

استعالم آنالین در شعب انتخابات همدان 

 استعالم به صورت آنالین در شعب انتخابات همدان صورت می گیرد
فرایند انتخابات شــامل اســتعالم توســط دســتگاه های احراز هویت 

به صورت آنالین در شعب اخذ رأی این استان صورت گرفت.
مسئول کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات همدان گفت: 18 درصد 
مازاد بر تعداد شعب اخذ رأی شهری و روستایی، دستگاه احراز هویت 
اختصــاص یافت. محمدحســن میرزایی در گفت وگو بــا ایرنا افزود: 
هیچگونه مشــکل زیرســاختی در برگزاری انتخابات وجود نداشت و 

انتخابات به صورت مطلوب برگزار شد. 
وی اظهار کرد: دســتگاه های مازاد در فرمانــداری و نزدیکترین محل 
به شــعب اخذ رأی مســتقر شــده تا در صورت بروز نقص فنی برای 
دســتگاه های موجود در شعب، در کمترین زمان بتوان آنها را جایگزین 
کرد.میرزایی اضافه کرد: با اســتفاده از دستگاه احراز هویت الکترونیکی 
می توان از رأی تکراری، رأی دادن با استفاده از شناسنامه متوفیان و رأی 

دادن افراد زیر 18 سال جلوگیری کرد.

همه چیزمان عالی است، فقط نظم نداریم
مهدی ناصرنژاد  «

 از البالی بی شــمار انواع وســائط نقلیه و خودروی سواری و 
بــاری و اتوبوس و آژانس که به طور 2 ردیفه و 3 ردیفه و بیشــتر 
که در جای جای این خیابان هــای کم عرض، تنگ و باریک به امان 
خــدا ول کرده اند و رفته اند، به زحمت می شــود چند قدمی جلو 
بروی که ناگهانی یک اتوبوس یا تاکســی هم خلق الســاعه جلوی 
کوره راهت را ســد می کند و مجبور می شوی سرضرب بایستی و 
در چنین اوضاع و احوال برزخی اســت که »شــترقی« از پشت به 
شــما می کوبند و آن وقت اســت که باید آن »بیچاره را بیاوری و 

باقالی باری کنی«
چنــد روز پیش یکی از صدها چنین حادثه ای در خیابان چمران به 
سمت پل رسالت اتفاق افتاد و یک سواری پراید ناغافل از پشت به 
یک تاکسی که برای پیاده کردن مسافر خود درست وسطای خیابان 
ترمــز زده بود کوبید و متعاقــب آن در »ایکی ثانیه« جار و جنجال 

و ســر و صدا شروع شد و سوژه عابران بیکار هم فراهم گردید!
ــک  ــار شــهر پرترافی ــی در گوشــه و کن ــا و حوادث ــن صحنه ه چنی
ــه  ــه را ب ــه قضی ــر و ت ــر س ــاید اگ ــم نیســت و ش ــلوغمان ک و ش
هــم بیــاوری اتفــاق خاصــی هــم روی نــداده اســت، چــون واقعــًا 
جامعــه مــا بــه ایــن وضعیــت عــادت دارد و فقــط ایــن آدم هــای 
حســاس و به قــول معــروف غصه خــور اســت کــه ناگزیــر از کنــار 
همــه ایــن قواعــد غلــط و ســر و صداهــای مربــوط بــه ســرناهایی 
کــه از ســر گشــاد آن نواختــه می شــود، عبــور می کننــد؛ می شــود 
ــه یــک جملــه خامــوش و دل خوش کنــک هــم اکتفــا  ــه دل ب از ت
ــط آن نظــم و انضباطــی  ــی اســت؛ فق ــان عال ــه همه چیزم ــرد ک ک
کــه دوای تمــام دردهــا اســت، الزم داریــم کــه دریــغ و صــد دریــغ 

ــه روز بیشــتر می شــود! ــودش روز ب ــوده و کمب هیچــگاه نب
امروزه ترافیک لجام گســیخته شــهرهای ما و شــیوه های رانندگی 
و تمام حســاب و کتاب هایــی که برای مدل هــای پایین و باالی 
ماشــین های خود گشــوده ایم، مشــتی از خروارها و نمونه ای از 
فرهنگ مردمان ما اســت. البته ما ایرانی هــا در خیلی جاها خوب 
هســتیم و راحت از سوراخ یک ســوزن کوچک هم رد می شویم 
اما وقتی پای ماشین ســواریمان به میان می آیــد، تبدیل به آدم های 
دیگری می شــویم و همه را غیر از خودمــان نادان، نابلد و تازه به 

دوران رسیده می پنداریم. 
ما در چنین هنگامه ها و لحظــات بدون پایان زندگی خود از همه 
و همــه، حتی از آن موجودات نادیده ای که در اعماق 2 کیلومتری 
اقیانوس ها ورجه، وورجه می کنند، ایراد می گیریم و فقط این خود، 
خودمان هســتیم که از همه اشتباهات بری هســتیم و به خودمان 
حق می دهیم از دم تیغ هر کســی را زیر سوال ببریم و اشتباهات و 

خطاها را به گردن دیگران بیاندازیم!
بی جهت نیســت و همین مردمان هستیم که باد، باران، زلزله، برف 
و یخبندان را هم ناشــی از گناه دیگــران می پنداریم و دولت ها را 
هم متهم می ســازیم که کاری نکرده انــد و در این مورد، برده اند و 
خورده انــد اما چرا وقتی هوا آفتابی و همه جا گل و ســبزه اســت 
حداقل یک تشــکر خشــک و خالی و کالم قدرشناســی از کسی 

نداریم!
بگذریم و برگردیم ســر حرف اول که اگر من و ما مقید به فرهنگ 
ترافیــک و قوائد درســت راهنمایی رانندگی نیســتیم و هر حریم 
ایســتگاه اتوبوس و تاکســی و توقف ممنوع و نشانه های دیگر را 
رعایــت نمی کنیم و خودمــان را مبری از قوانیــن مدنی می دانیم، 
الاقل با چند جلســه نشست شــورای ترافیکی در همین شهر تازه 
کالن شده همدان می توانیم ســازمان های اتوبوسرانی و تاکسیرانی 
را موظف نماییم؛ فقط و فقط در ایســتگاه ها و نواحی مجاز توقف 
کنند و هر کجا و هر زمان روی ترمز نزنند. بیایید الاقل در این یک 

مورد از خودمان شروع کنیم. 

1- برخــی داوطلبان تا دقیقه آخر از فرصت تبلیغاتی اســتفاده کرده 
بودند، گویا ارســال پیامک پیش از ســاعت 8 صبح پنجشنبه و پایان 
فرصت تبلیغاتی، اوج این اقدامات بوده اســت. گفتنی اســت ارسال 
پیامک تبلیغاتی داوطلبان در ساعات نیمه شب به بعد بازتاب های بدی 

داشته است.
2- برخی داوطلبــان در روز آخر تبلیغــات قانونی برگ های اصلی 
تبلیغاتی خود را رو کرده اند. گویا دعوت از بازیکنان مشهور فوتبالی و 
ورزشی از جمله این اقدامات بوده است. گفتنی است حضور چهره ها 

در حمایت از داوطلبان استان در این دوره انتخابات کم بود.
3- انصراف برخی داوطلبان، دیرهنگام بوده است. گویا این داوطلبان 
پس از بررســی شرایط و پیش بینی نداشــتن رأی تصمیم به انصراف 
و اعالم حمایت از داوطلبانی در ســاعات پایانــی فرصت تبلیغاتی 
گرفته اند. گفتنی اســت انصراف های اینگونه و اعالم حمایت ها تأثیر 

چندانی در سبد رأی داوطلبان دیگر نداشته است.
4- حمایــت داوطلبان رد صالحیت شــده از داوطلبــان حاضر در 
رقابت ها در روزهای پایانی شکل ویژه ای داشته است. گویا برخی از 
این داوطلبان با حضور در ستاد چند داوطلب در همدان از آنها اعالم 
حمایت کرده اند! گفتنی است حوزه انتخابیه همدان و فامنین 2 کرسی 

نمایندگی در مجلس دارد.
5- برخــی نمایندگان ادوار گذشــته مجلس به حمایــت از برخی 
داوطلبان در استان پرداخته اند. گویا این حمایت در قالب انتشار بیانیه 
بوده است. گفتنی است این بیانیه ها نیز اغلب در ساعات پایانی فرصت 

تبلیغاتی منتشر شده است.

 1398 اســفندماه  دوم  گذشــته  روز   
حماســه ای دیگر در کشــور رقم خورد. به 
گزارش خبرنگاران همدان پیام همزمان با به 
صدا درآمدن زنگ انتخابات در کشور، مردم 
استان همدان نیز از ســاعات آغازین جمعه 
2 اســفندماه با در دست داشــتن شناسنامه و 
کارت ملی خود در شــعب اخذ رأی حاضر 
شــدند. حضور مرد و زن و پیر جوان در پای 
صندوق های رأی نشان از آن داشت که همه 
آمده بودند تا نشاط سیاســی ایجاد کنند. اما 
آنچه بیش از همه خودنمایی می کرد حضور 
خانواده  ها در محل هــای اخذ رأی بود که به 
همراه کودکان، خردســاالن و نوجوانان خود 
حاضر شــدند تا فرصت و تجربه ای را برای 
آینده رقم بزنند .البته رأی اولی  ها هم شــور 
و نشاط خاص خود را داشتند، آنها می گفتند 
فرصت حضورشــان در انتخابات  ها به منزله 
تأثیرگذاری آنان در امور مختلف کشور است.

نمایندگــی  داوطلــب   140 گفتنی اســت 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی در 
اســتان همدان برای تکیه زدن به 9 کرسی با 
هم رقابت می کنند این اســتان با یک میلیون 
و 760 هــزار نفر جمعیت، 10 شهرســتان و 
7 حوزه انتخابیه اصلی، 9 کرســی در مجلس 

شورای اسالمی دارد.
یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی از 8 صبــح دیــروز در 208 حوزه 
انتخابیه آغاز شد و 16 هزار و 145 نفر برای 
انتخابــات یازدهمین دوره مجلس شــورای 

اسالمی داوطلب شدند.
 جمهوریت نظام 

با رأی مردم تجلی پیدا می کند
اســتاندار همدان در ســتاد انتخابات استان 
همدان گفــت: حضــور در انتخابات تحقق 
بخش شــعار اســتقالل، آزادی و جمهوری 
اسالمی است و جمهوریت نظام با رأی مردم 

تجلی پیدا می کند.
ســید ســعید شــاهرخی اظهار کرد: مردم با 
حضور در پای صندوق های اخذ رأی روش 
اداره کشــور را بــا انتخاب نخبــگان تعیین 

می کنند.
وی افزود: همه مســئوالن تأثیرگذار در اداره 
امور کشور با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم 

انتخاب می شوند.
اســتاندار همدان توضیح داد: بیشترین درصد 
مشــارکت مردم مربــوط بــه پنجمین دوره 
انتخابات مجلس بــا 73/2 درصد و کمترین 

مربوط به دوره هفتم با 51/1 درصد است.
شــاهرخی افزود: با وجود این حضور مردم 
همدان در پــای صندوق های اخــذ رأی از 
میانگیــن کشــوری باالتر اســت و میانگین 
10 دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
مشــارکت 60 درصد مردم این اســتان بوده 

است.
وی پیش بینی کرد که میزان مشــارکت مردم 
انتخابات مجلس شورای  در یازدهمین دوره 

اسالمی بیش از دوره های پیشین باشد.
 دفتر امــام جمعه و حــوزه علمیه 

همدان از داوطلبی حمایت نکرد
نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امام جمعه 
شــهر همدان نیز با تأکید بــر اینکه دفتر امام 
جمعه و حــوزه علمیه همدان به هیچ وجه از 
داوطلبان نمایندگی مجلس شــورای اسالمی 
حمایت نکرده اســت، گفت: گمانه زنی هایی 
در مورد حمایت از افرادی مطرح اســت که 
این موضوع مورد تأیید نیســت و از کســی 

حمایت نکردم.
حجت االســالم حبیــب ا... شــعبانی درباره 
حمایت حوزه علمیــه از داوطلبان نمایندگی 
افزود: در شــورای عالی تبلیغ که حوزه های 
علمیه شامل مســئوالن استانی حوزه برادران 
و خواهران و دیگر مجموعه عضویت دارند، 
مصوب شــد که حوزه علمیه نباید به صورت 

مصداقی از کسی حمایت کند.
ــد  ــروز چن ــت: ام ــدان گف ــه هم ــام جمع ام
ــده  ــوان نماین ــردم به عن ــه انتخــاب م ــرد ب ف
ــن  ــه ای ــوند ک ــارج می ش ــا خ از صندوق  ه
افــراد بیــش از نامزدهایــی کــه رأی نیاوردنــد 
مکلــف بــه رعایــت اخــالق هستند.شــعبانی 
ــد   ــا دادن وعــده و وعی ــا ب ــرد: آنه ــار ک اظه
ــا  ــن ب ــد بنابراب ــذب کردن ــردم را ج رأی م
ورود بــه خانــه ملــت بایــد بــه وعــده خــود 
عمــل کننــد و مردمــی کــه بــه آنهــا اعتمــاد 

ــد. ــوش نکنن ــد را فرام کردن

 پیش بینی مشارکت ۶۰ درصدی
رئیس ســتاد انتخابات اســتان همدان نیز با 

اشــاره به پیش بینی مشــارکت 60 درصدی 
مردم در انتخابــات گفت: تاکنون مردم فراتر 
از انتظارات و پیش بینی ها در شعب اخذ رأی 

حاضر شدند.
مصطفــی آزادبخــت اظهار کرد: بر اســاس 
اقدامات انجام شــده یک هزار و 287 شــعبه 

اخذ رأی آماده دریافت رأی مردم بودند.
رئیس ســتاد انتخابات استان همدان با اشاره 
به اینکــه حضور مردم تا این ســاعت فراتر 
از تصــور ما بود تصریح کــرد: مردم همواره 
پیشــگام بودند و پیش از مسئوالن در صحنه 

به خوبی حاضر می شوند.
وی با بیان اینکه دشــمنان به دنبال دلســردی 
مردم هســتند، ادامه داد: مردم ما هوشمندی 
الزم را دارند و با آگاهی و احساس مسئولیت 
به میدان آمدند تا دشمنان را ناامید و دوستان 
را امیدوار کنند. آزادبخت با اشــاره به اینکه 
این انتخابات در سطح بین المللی بسیار دارای 
اهمیت است خاطرنشان کرد: با حضور مردم 
امنیت کشــور بیشــتر تضمین خواهد شد و 

مشکالت جامعه نیز کاهش می یابد.
وی با اشــاره به اینکه صددرصــد اطمینان 
می دهم که انتخابات در سالمت کامل برگزار 
می شود، افزود: خرید و فروش آرا را به صفر 
رساندیم و با هر موردی که رخ داده، برخورد 

شده است.
رئیس ســتاد انتخابات اســتان همدان با بیان 
اینکه مسائل پیش پا افتاده و جزئی بسیار نادر 
است تصریح کرد: اگر هم موردی رخ دهد به 

شدت با آن برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مسائل انتظامی و امنیتی 
را رعایت کردیم ادامه داد: مسئولیت حفاظت 
از صندوق با کمک انتظامی استان و نیروهای 

سپاه صورت می گیرد و هر صندوق 3 یا 4 نفر 
مسئول حراست هستند.

 ممکن است انتخابات در چند حوزه 
انتخابیه به دوره دوم کشیده شود

آزادبخت بــا بیان اینکه با توجــه به رقابت 
تنگاتنــگ حوزه ها و تعداد زیــاد کاندیداها، 
ممکن است انتخابات در چند حوزه انتخابیه 
به دور دوم کشــیده شــود، خاطرنشان کرد: 
ممکن اســت در نهاوند انتخابات به مرحله 
دوم بــرود اما این مردم هســتند که تصمیم 

نهایی را می گیرند.
 امنیت انتخابات 

خط قرمز دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری همدان نیز گفت: امنیت 
و ســالمت انتخابــات خط قرمــز مجموعه 
قضایی اســتان است و در این باره با هیچ کس 

تعارفی نداریم.
محمدرضــا عدالتخــواه بیان کــرد: همدان 
دارای مردمانی با بصیرت، انقالبی، هوشــیار 
و زمان شــناس و از نظر امنیتی وضعیت این 

استان مطلوب است.
وی افزود: از ابتدای شــروع انتخابات تاکنون 
آرامش خوبی در استان حاکم بوده و وضعیت 
مشــارکت مردم این اســتان در انتخابات نیز 

مناسب است.
رئیس کل دادگســتری همــدان اضافه کرد: 
در جریان گذشــته و حین تبلیغات انتخاباتی 
جرایم خاصی در این اســتان رخ نداده است، 
به گونه ای اندک جرایــم رخ داده نظیر الصاق 
عکس در مکان های ممنوعه نیز قابل مسامحه 

است.
 حضور مردم 

 اعالم حمایت از نظام است
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان همدان 
نیز گفــت: حضور مردم در پای صندوق های 

اخذ رأی اعــالم حمایت از نظام و اعتماد به 
مجریان انتخابات است.

حجت االسالم جالل مرادی در ستاد انتخابات 
اســتان همدان بیان کرد: هر چند دشــمن با 
فشار حداکثری مردم را ازنظر معیشتی دچار 
مشــکل کرده اما هر رأی یک نه و اعتراض 
به دشــمن و حمایت از کشور، میهن و نظام 

جمهوری اسالمی است.
وی اظهار کرد: انقالب اســالمی تنها انقالبی 
است که پس از فاصله کمی از پیروزی، نظام 
را به رأی گذاشــته و همه مسئوالن با واسطه 
و بی واســطه با رأی و نظر مردم انتخاب شده 

است.
وی بــا بیــان اینکــه 27 هیــأت نظــارت 
در همــدان فعــال شــده اســت، گفــت: 
ــأت  ــن از بازرســان هی درمجمــوع 5 هــزار ت
نظــارت بــر فراینــد برگــزاری انتخابــات 

نظــارت دارنــد.
اینکــه  بیــان  بــا  مــرادی  حجت االســالم 
ــات  ــن انتخاب ــر« در ای ــردم ناظ ــامانه »م س
ســامانه  ایــن  گفــت:  شــد،  راه انــدازی 
ــان اســت و مــردم  ــه شــورای نگهب متعلــق ب
می تواننــد بــا ورود بــه ایــن ســایت شــکایت 
ــد. ــت کنن ــدرک ثب ــا م ــتند و ب ــود را مس خ

 مشــارکت همدانی ها در انتخابات 
نسبت به سایر استان ها باالست

دبیر ســتاد انتخابات اســتان همــدان هم در 
نشســت با خبرنگاران گفت: مشارکت استان 
همدان نســبت به استان های دیگر باالست و 

مشارکت خوب بوده است.
تعداد شعب  اظهارکرد:  الماســی  ابولقاســم 
1287 شــعبه بــوده در حالی که در دوره های  
گذشــته 1261 شعبه بوده اســت. امسال در 
جاهایی که تراکم جمعیتی باالی هزار و 500 

نفر بوده، تعداد شعب را افزایش دادیم.
وی با اشــاره به وجود 569 شــعبه شــهری 
و 718 شــعبه روستایی در اســتان همدان، 
خاطرنشــان کرد: 952 شــعبه ثابت و 335 
شــعبه سیار در اســتان همدان آرای مردم را 

اخذ می کنند.
وی درباره میزان مشــارکت شهرســتان های 
اســتان همدان، ادامــه داد: در نهاوند و رزن 
مشــارکت باالتر بوده اما عمومًا مشارکت در 

کل شهرستان  ها مشابه است.
140 داوطلــب نمایندگــی یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی در استان همدان برای 
تکیه زدن به 9 کرســی با هم رقابت می کنند؛ 
این اســتان با یک میلیــون و 760 هزار نفر 
جمعیت، 10 شهرســتان و 7 حــوزه انتخابیه 
اصلی، 9 کرســی در مجلس شورای اسالمی 

دارد.

  دیروز در جای جای میهن اســالمی مردم با حضور در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی بار دیگر شور و شعور سیاسی خود را 
به نمایش گذاشتند.

این انتخابات در استان همدان نشاط سیاسی و اجتماعی را در نقاط مختلف استان به نماش گذاشت.
دیروز مردم با حضور در انتخابات نقش سیاسی و اجتماعی خود را به خوبی ایفا کردند. اکنون نوبت مسئوالن به ویژه نمایندگان منتخب است 

که به رسالت خود عمل و در جهت رشد و آبادانی کشور بیش از پیش تالش کنند.
امروز فصل رقابت  ها به ســر آمده و نوبت رفاقت، همدلی، همکاری و تالش اســت. نمایندگان منتخب باید رأی مردم را که امانتی بزرگ 
اســت، قدر بدانند و از این فرصت گرانبها برای خدمتگزاری به مردم استفاده کنند و به سوگند خود و عهدی که با مردم بسته اند، تا پایان 

دوره وکالت خود پایبند باشند.
بهترین قدردانی از این مردم بزرگ و آگاه که همواره در راه پاسداری از ارزش های انقالب و نظام اسالمی مجاهدت کرده و از جان و مال 

خود گذشته اند، خدمت صادقانه به آنها و توجه به مطالبات عمومی است.
انتظار مردم شکل گیری مجلسی قوی و کارآمد در دوره یازدهم است که بتواند از مشکالت جامعه گره گشایی کند و نقش خود را در توسعه 

همه جانبه کشور ایفا کنند.
در سطح استان نیز نیازمند شکل گیری مجمع نمایندگان قوی هستیم که بتواند به روند توسعه استان کمک کند.

نمایندگان منتخب اســتان باید با همفکری و انسجام بتوانند چنین مجمعی را شکل دهند و نگاه آنها به توسعه فراتر از حوزه انتخابی و در 
سطح کالن باشد تا بهتر بتوان از ظرفیت  ها استفاده کرد.

روز گذشــته 140 نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی در سطح استان با 
هم رقابت کردند.  بنا بر آمار ارائه شــده یک میلیون و 404 هزار و 730 نفر از مردم  اســتان 
واجد شــرایط رای دادن بودند که از این تعداد 701 هزار و 843 نفر مرد و 702 هزار و 887 

تن زن هستند.
همچنین  63 هزار و 591 رای اولی در پای صندوق های رای حضور می یابند که از این تعداد 

32 هزار و 510 تن مرد و 31 هزار و 81 تن زن هستند.
در نتایج اولیه به دست آمده تا لحظه تنظیم خبر در حوزه های انتخابیه استان، کاندیدا در رقابت 
نزدیک با هم بودند. بنا به گفته معاون وزیر کشــور آمار رســمی انتخابات روز گذشته تا ظهر 

امروز مشخص و اعالم خواهد شد.
برآوردها نشان می دهد در شهرستان های  استان همانطور که در جدول آمده برخی کاندیداها  
پیشتاز هستند در مورد دیگر حوزه ها نیز تا لحظه تنظیم خبر با قطعیت نمی توان اظهار نظرکرد، 
بنابراین نتایج دقیق و درست امروز به محض اعالم از سوی منابع موثق، از طریق کانال تلگرام 

روزنامه همدان پیام به آدرس
http://telegram.me/hamedapayam اعالم خواهد شد.

تعداد آرانام منتخب حوزه انتخابيه 
اسدآباد

بهار و كبودراهنگ

تویسرکان

رزن
مالیر

نهاوند

همدان - فامنین
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7 هزار میلیارد تومان 
در مصرف برق صرفه جویی شد

 با اجرای سیاست های تشویقی تابســتان امسال افزون بر7  هزار 
میلیارد تومان در مصرف برق صرفه جویی شد.

مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی توانیــر در آئین معارفه مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی بــرق اظهار کــرد: در این راســتا با اجرای 
سیاســت های تشــویقی برای مدیریت بار، 350 میلیارد تومان به نفع 

مشترکان از جمله مردم و کشاورزان در قالب پاداش پرداخت شد.
محمدحسن متولی زاده ادامه داد: در نتیجه همین سیاست های تشویقی 
از محــل صادارت برق 2 هزار میلیارد تومــان بر درآمد صنعت برق 

کشور اضافه شد.
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی توانیر اظهار کرد: هم اینک پوشش 
بوی از مدیرعامل جدید شــرکت توزیع نیروی برف همدان خواست 
مباحثی همچون »جی.آی.اس«، توســعه »کابل خودنگهدار« با وجود 
باال بودن شمار درختان در همدان، کنترل پیک بار در تابستان آینده و 

هوشمندسازی کنتورها تالش کند.

 انتخابات نشانه مردم ساالری دینی است
رئیس هیأت بازرسی انتخابات در استان همدان نیز در این آئین گفت: 
انتخابات مظهر اراده ملی و مردم ســاالری دینی است، بنابراین انتظار 
می رود افراد عالوه بر خانواده دیگر شهروندان را نیز تشویق به حضور 

در این رویداد سیاسی کنند.
محمودرضا عراقی با بیان اینکه این ملت برای حاکم شدن مردم ساالری 
دینــی انقالب کردند، افــزود: مردم در این نظام بر سرنوشــت خود 
دخالت دارند زیرا تمامی پایه های نظام بر مبنای مردم ســاالری دینی 
استوار است. شیراز جمشیدی مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی 
بــرق همدان نیز در این آئین وعــده داد: با همت، تالش و همکاری 
مجموعه همکاران استان، سیاست های وزارت نیرو را در همدان پیاده 

کرده و این استان را در جایگاه مطلوبی قرار دهد.
محمدمهدی شــهیدی مدیرعامل سابق شــرکت توزیع نیروی برق 
همدان نیز گفت: این مجموعه 750 هزار مشترک دارد که تا پایان سال 

آینده قرار است به 769 هزار مشترک ارتقا یابد.
در ایــن آئین از خدمات محمدمهدی شــهیدی قدردانی و شــیرزاد 
جمشیدی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان 

همدان معرفی شد.

حوزه خیرین حوزه برکت و خیر است

 مالیر - خبرنگار همدان پیام: ششمین همایش مجمع خیرین سالمت شهرستان مالیر 
در 18 اســفند مصادف با والدت حضرت علی)ع( برگزار می شــود، همه آحاد مردم به 
همایش دعوتند تا با دستان پرمهرشان و با هر میزان کمک، یاری گر حوزه سالمت مالیر 

باشند.
رئیس مجمع خیرین ســالمت مالیر با بیان این مطلب در جمــع خبرنگاران اظهار کرد: 
همایش مجمع خیرین ســالمت هرســاله بهتر و پربارتر برگزار می شود و امیدواریم این 
همایش ها سبب تشــویق و ترغیب خیرین در راســتای رفع نیازهای بهداشت و درمان 

مالیر شوند.

عباس آذرهمایون بابیان اینکه رشد روزافزون تجهیزات پزشکی و اقدامات درمانی سبب 
تســهیل خدمتگزاری شده اســت، افزود: منابع حوزه بهداشت و درمان محدود است، از 
ایــن رو برای جبران تفاوت بودجه درمان و هزینه ها دســت نیاز به ســمت خیرین دارز 
می کنیم. وی به 28 مرگ مغزی در مالیر اشــاره کرد که با تشویق و ترغیب خانواده های 
آنان به اهدای عضو منجر شــده اســت و از صدور 3 هزار کارت اهدای عضو به صورت 
آنالین خبر داد و افزود: یکی از اهداف مجمع خیرین سالمت تشویق و تکریم خانواده های 

اهدا کننده عضو است.
به گفته آذرهمایون 60 بیمار سرطانی تحت پوشش مجمع خیرین سالمت مالیر قرار دارند 
که سال گذشته 20 میلیون تومان کمک دارویی، 20 میلیون تومان کمک شیمی درمانی و 

30 میلیون تومان برای تهیه سبد غذایی به آن ها کمک شده است.

مدیر شــبکه بهداشــت و درمان مالیر، حــوزه خیرین را حوزه خیــر و برکت و حوزه 
خدمات رسانی به معنای واقعی دانست و اظهار کرد: حضور خیرین از هر لحاظ برکتی به 
همراه می آورد که منشأ اقدامات بزرگی می شود که اگر آن ها نبودند کارهایی به این حد و 
قواره انجام نمی شد. محسن ترکاشوند با تأکید براینکه در بسیاری از پروژه ها اگر خیرین 
ورود نمی کردند عملیات اجرایی آن پروژه هرگز شــروع نمی شد، بیان کرد: ورود خیرین 
ســبب ایجاد تعهد برای شبکه بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی همدان و وزرات 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور می شود.
عباس جوکار دبیر همایش مجمع خیرین سالمت نیز در این نشست بیان کرد: مقدار کمک 
خیّر اهمیت ندارد آنچه مهم اســت، نفس کار است تا این اقدام خیر نهادینه شود و همه 

مردم عضو مجمع خیرین سالمت شوند.

آب یعنی زندگی

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت اول(

اجرای مخزن 2000 مترمکعبی و دیوار محوطه مخزن توزیع آب شهر گيان به شماره ع/98/222
شركت آب و فاضالب استان همدان )سهامی خاص( در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار، اجرای مخزن 2000 مترمكعبی و دیوار محوطه مخزن توزیع آب 
شهر گیان به مبلغ برآورد 23/363/875/271 ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 98 را به پیمانكارانی كه دارای حداقل رتبه 5 آب و گواهینامه تأیید 
صالحیت ایمنی از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل یك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اولیه 25% مبلغ برآوردی مناقصه و تحویل 
موقت یا قطعی همان پروژه و نیز دو رضایت نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایی در كارهای مرتبط پیشین طی 5 سال گذشته باشند )جهت دارندگان رتبه 5( 
از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( واگذار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاكات از 
طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2098007001000036 انجام خواهد شد. الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
-تاریخ انتشار آگهی مناصقه در سامانه ستاد: 1398/12/3

-هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 300/000 ریال كه می بایست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همدان 
از طریق درگاه بانكی موجود در سامانه تداركات الكترونیك دولت واریز گردد.

- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1398/12/3 لغایت 1398/12/8 تا پایان وقت اداری 
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه: تا پایان وقت اداری 1398/12/19 )مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه است(.

تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1398/12/20 ساعت 9 سالن جلسات مناقصه گزار 
مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: 1/168/193/764 ریال است كه پیشنهاد دهنده باید تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار را طبق بند الف ماده 6 
آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659ه مورخ 1394/9/22 ارائه نماید. اصل تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار عالوه بر بارگزاری در 
سامانه می بایست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پایان وقت اداری مورخ 1398/12/19 به دبیرخانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در 

فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.
نشانی مناقصه گزار: میدان بیمه، جنب اداره ثبت احوال  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15، پنجشنبه  7:45 

تا 13:15(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر  ثبت نام: 88969737 و 85193768

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
این آگهی در پایگاه ملی مناقصات و سایت شركت به نشانی www.hww.ir درج شده است.

شركت در مناقصه هیچ گونه حق مكتسبه ای برای پیمانكار نخواهد داشت.

كارت دانشجویی نرگس همتی متین فرزند سیف علی به شماره 
میل 3934842402 دكتری شیمی و حاصلخیزی خاك دانشگاه 

بوعلی به شماره دانشجویی 9214401002 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

كارت دانشجویی محمد سرلك فرزند حمید به شماره ملی 
0022943226 رشته حسابداری دانشگاه بوعلی شماره 
دانشجویی 9712281024 مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
) نوبت دوم(

هيأت مدیره شركت تعاونی 

عمومی  مجمع  جلسه  تعاونی  شركت  مدیره  هیأت  تصمیم  به  بنا 
)فوق العاده( نوبت دوم شركت تعاونی مصرف كاركنان تأمین اجتماعی 
رأس ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 98/12/14 در مكان اداره كل 

تأمین اجتماعی واقع در میدان امامزاده عبدا... برگزار می گردد.
بدینوسیله از كلیه اعضا )صاحبان سهام( عوت می گردد در تاریخ و 
ساعت مقرر در جلسه فوق حضور بهم رسانیده و یا وكالی خود را با 
توجه به ماده 19 آیین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی حداكثر یك 
روز قبل از تاریخ مجمع عمومی به هیأت مدیره تعاونی كتباً معرفی 

نمایند.
دستورات جلسه:

1-طرح و تصویب انطباق اساسنامه جدید شركت تعاونی با قانون و 
اصالحات بعدی آنها

تاریخ انتشار:98/12/3

آگهی مزایده خودرو ) نوبت دوم(

اداره كل بازرسی استان همدان

رنگمدل نوع خودرو 
نقره ای 1384سمند 

اداره كل بازرســی اســتان همــدان در نظــر 
ــازاد  ــواری م ــودروی س ــتگاه خ ــك دس دارد ی
ــل  ــه قاب ــل ك ــرح ذی ــه ش ــود را ب ــاز خ ــه نی ب
شــماره گذاری می باشــد از طریــق مزایــده 

ــاند.  ــروش برس ــه ف ــی ب عموم
لــذا جهــت دریافــت اســناد شــركت در مزایــده 
ــاعت  ــت 98/12/5 از س ــخ 98/12/3 لغای از تاری
ــی(  ــور مال ــن ادره كل )ام ــه ای ــت 12 ب 10 لغای

مراجعــه نماییــد.

آدرس: همــدان، خیابــان مهدیــه، ســاختمان منطقه 4، ســازمان 
بازرســی كل كشــور و ادره كل بازرســی اســتان همدان

تلفن: 08138253066-08138253065
)م الف 1878(

روابط عمومی شركت گاز استان همدان 

پلی  انشعابات فوالدی  و نصب  گاز  توزیع  اجرای شبكه  مناقصه:  موضوع 
اتیلن به صورت پراكنده در شهرستان فامنین 

را  مذكور  پروژه  اجرایی  عملیات  دارد  نظر  در  استان همدان  گاز  شركت 
از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانكاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اولیه پروژه5/506/592/000 )پنج میلیارد و پانصد و شش 

میلیون و پانصد و نود و دو هزار( ریال می باشد.
2- مبلغ تضمین شركت در مناقصه 275/330/000 )دویست و هفتاد و پنج 

میلیون و سیصد و سی هزار( ریال می باشد .
3-  مدت اجرای پروژه 365 روز می باشد.

آدرس  به  دولت  الكترونیكی  تداركات  سامانه  عضو  باید  متقاضیان   -4
www.setadiran.ir باشند.

از  روز   7 مدت  به  آگهی  درج  تاریخ  از  مناقصه  در  شركت  متقاضیان 
اسناد  دریافت  به  نسبت  دارند  مهلت   15 ساعت   98/11/27 مورخ 
آدرس  به  دولت  الكترونیكی  تداركاتی  سامانه  سایت  به  كیفی  ارزیابی 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
دوشنبه  روز   15 ساعت  تا  حداكثر  كیفی  ارزیابی  اسناد  تحویل  تاریخ 

1398/12/19 از طریق سامانه ستاد قابل دسترسی می باشد.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075 ،دورنویس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اینترنت

شركت ملی گاز ایران 
شركت گاز استان همدان  )سهامی خاص( 

آگهی ارزیابی كيفی - نوبت دوم 
مناقصه شماره 64-98 یک مرحله ای  

.شماره مجوز: 7330 1398

آگهی مناقصه شماره )98/12(

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

پروژه  برقی  و  مكانیكی  تأسیسات  نازك كاری،  عملیات  دارد  نظر  در  همدان  شهرداری  شهری  فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان 
برابر   ،1398 سال  بهای  فهارست  اساس  بر  125/582/194/909ریال(  اولیه  برآورد  )با  را  خود  احداث  دست  در  سینا  بزرگ  بازار  اداری  تجاری، 
از  لذا مجموعه اسناد مناقصه جهت شركت كنندگان حقوقی و دارای رتبه بندی  نماید.  از طریق مناقصه عمومی واگذار  نقشه ها و جزییات اجرایی 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری كه همزمان صالحیت حداقل )5( ابنیه و صالحیت حداقل )5( تأسیسات و تجهیزات را دارا 

باشند به شرح ذیل ارائه می گردد:
1- مبلغ سپرده شركت در مناقصه كه باید به یكی از صورت های مشروحه زیر باشد:

1/000/000/000 ریال )یك میلیارد ریال( به صورت فیش واریزی به حساب شماره 0100827682450 بانك شهر شعبه مركزی در وجه  الف- مبلغ 
و  نام سازمان عمران  به  بانكی  اوراق مشاركت پ- ضمانتنامه  یا  اسناد خزانه  بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان  ب-  و  سازمان عمران 

بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان.
و  عمران  سازمان  دبیرخانه  سپه،  بانك  فوقانی  طبقه  بوعلی،  آرامگاه  میدان  همدان،  همدان:  پیشنهادات  و  اسناد  تحویل  و  دریافت  محل   -2

بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان تلفن: 32514444-081 و نمابر: 081-32527999
3- مهلت دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات: از تاریخ انتشار آگهی )98/12/03( لغایت ساعت 14 روز سه شنبه مورخ )98/12/13( می باشد.

4- زمان بازگشایی پاكت های مناقصه: ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 98/12/14 می باشد.
5- مدارك شامل: تضمین )پاكت الف(- اسناد مناقصه، مشخصات فنی و رزومه كاری )پاكت ب( و پیشنهاد قیمت )پاكت ج( می باشد.

تبصره 1: سازمان در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.
2: كلیه هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. تبصره 

تبصره 3: سایر اطالعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
تبصره 4: بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ، مشخص، معین و بدون ابهام بوده و می بایستی در فرم مخصوص و با خط خوانا، بدون خط خوردگی 
و یا گذاشتن شرط و الك گرفتگی را با امضاء متعهد، تا پایان مهلت قانونی مناقصه مذكور در پاكت الك و مهر شده به سازمان تسیلم شود و برای 

تعیین برنده مناقصه ارقامی كه به حروف نشته شده مالك عمل خواهد بود.
تبصره 5: مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابالغ قانونی، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پیمان نشود، به نفع سازمان 

ضبط خواهد شد.
در خصوص نفر دوم نیز در صورت ابالغ سازمان، بدین نحول عمل خواهد شد.

تبصره 6: شركت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط مندرج در اسناد مناقصه می شد.
اتمام كار و تحویل موقت و  از  انجام تعهدات مورد قبول كارفرما، معادل 5% مبلغ پیشنهادی برنده مناقصه بوده كه پس  تبصره 7: ضمانت حسن 

ارائه و تصویب صورت وضعیت قطعی پروژه، عودت داده می شود.
تبصره 8: نحوه پرداخت از منابع و اعتبارات داخلی به صورت 40% نقدی و 60% تبدیل تعهد با امالك سازمان )از طریق شركت در مزایده مربوط 

به آن با استناد به ماده 292 قانون مدنی( می باشد كه مطابق با درصدهای فوق و پیشرفت پروژه قابل محاسبه و پرداخت است.
ضمانًا متن آگهی فوق در سایت شهرداری همدان و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری به آدرس ذیل موجود می باشد.

www.civil.hamedan.ir
تاریخ انتشار آگهی: 98/12/03

)م.الف1837(

 199شعبه اخذ رأی در مالیر
199 شــعبه اخذ رأی در این شهرستان تعیین شده 

و 232 هزار و 957 نفر واجد شرایط رأی دارد.
یک هــزار و 500 نفر به عنــوان رأی اولی در این 
شهرستان هســتند که از 5 رأی اولی در این شعبه 
بــرای حضور در پای صندوق های رأی و انداختن 

رأی خود به صندوق تقدیر شد.
شــعبه  در  بــا حضــور  مالیــر  جمعــه  امــام 
ــود  ــن رأی خ ــس از انداخت ــر پ ــهدا مالی سیدالش
ــردم در  ــور م ــور پرش ــت: حض ــدوق گف ــه صن ب
پــای صندوق هــای رأی اتمــام حجــت بــرای 
ــن  ــان از ای ــه نام ش ــات اســت ک ــان انتخاب داوطلب
ــرد  ــوان ف ــردم به عن ــد و م ــرون می آی ــدوق بی صن

ــد. ــاب می کنن ــا را انتخ ــح آنه اصل
داوطلبانی کــه به عنــوان نماینده مــردم انتخاب 
می شــوند، باید اصلحیت خود را در طول 4 سال 
ثابت کنند و خدمتگــزار صدیق مردم و جمهوری 

اسالمی ایران باشند.
محمدباقر برقراری بیــان کرد: همان طور که امروز 
مردم در رأی دادن احقاق حــق می کنند، در مقابل 
نمایندگان منتخب مردم نیز باید در طول 4 ســال 
احقاق حق ملت ایران و نظام اســالمی را در رأس 

برنامه های خود قرار دهند.

 147شعبه اخذ رأی در نهاوند
شهرســتان نهاوند 147 شــعبه اخــذ رأی فعالیت 
خواهند کرد و بیش از 3 هزار عامل اجرایی وظیفه 

برگزاری انتخابات را بر عهده داشتند.
فرماندار نهاوند پس از شــرکت در انتخابات گفت: 
مردم نهاونــد با حضور خود حماســه ای در تراز 
شهید سلیمانی و شهدای گروه ابوذر خلق می کنند.
مــراد ناصــری گفت: 147 شــعبه اخــذ رأی در 
شهرســتان فعال بوده وبیش از 3 هــزار نفر عوامل 
مختلف در برگزاری انتخابات ســالم و پرشور در 

نهاوند نقش داشتند.
 11۰ شعب اخذ رأی در اسدآباد

ماراتن یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای 
اســالمی در روز جمعــه دوم اســفندماه 98 در 
شهرستان اســدآباد با رأی فرماندار این شهرستان 
و امام جمعه آغاز شــد. دیار ســید جمال الدین از 
همان دقایق آغازین شــاهد حضــور پررنگ مردم 
خــود بــود به طوری که تــا ســاعت 4 بعدازظهر 
حدود80 درصد روستاییان آرا خود را در صندوق 
انداختند. فرماندار شهرســتان اسدآباد پس از اینکه 
رأی خودرا به صندوق انداخت در نشســتی که با 
حضور امام جمعه این شهرستان همراه بود با اشاره 
به وجود 110 شــعبه اخذ رأی در اســدآباد گفت: 

شرایط برگزاری انتخابات در شهرستان فراهم شد. 
18شــعبه در بخش پیرسلمان و 92 شعبه در بخش 
مرکزی آرا را جمع آوری کردند، همچنین 2 هزار و 
700نفر در غالب نیروهای انتظامی اجرایی نظارتی 
و پشتیبانی برای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات 

در این عرصه فعالیت داشتند.
درویشــی ادامه داد: از 79 هزار و 692 نفر دارای 
شــرایط رأی در شهرستان اسدآباد که از بین آنها 4 
هزار و34 نفر زن و 39 هزار و 68 نفر مرد هستند.

درویشی با تأکید بر آمار 73 درصدی حضور مردم 
اسدآباد در انتخابات ادوار گذشته خاطرنشان کرد: 
از مردم می خواهم نماینده ای مؤمن، شجاع و پایدار 
نســبت به نظام را انتخاب کنند تا شــاهد مجلسی 

قوی و کار آمد باشیم.
درادامه این نشســت حجت االســالم سید موسی 
حســینی مجد، امام جمعه اسدآباد گفت: کاندیداها 
برای ورود به گام دوم نخستین قدم را در انتخابات 
مجلس برخواهند داشــت. حس خــوب پیروزی 
زمانی اتفاق میفتــد که وحدت بین همه کاندیداها 

پیدا باشد.
 توزیع 85 هزار

 تعرفه رأی در تویسرکان
فرماندار تویســرکان گفت: توزیــع 85 هزار برگه 

تعرفه رأی در شعب اخذ رأی
همدان فرماندار شهرســتان تویســرکان گفت: 85 
هــزار برگه تعرفه رأی در شــعب اخذ رأی حوزه 
انتخابیه تویســرکان در یازدهمیــن دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی توزیع شده و 5 هزار برگه 

نیز ذخیره شده است.
سیدرســول حســینی افــزود: تعــداد شــعب اخــذ 
رأی در شهرســتان تویســرکان، 100 شــعبه اســت 
ــات 96  در حالیــک ه در دوره هــای گذشــته انتخاب

شــعبه بــوده اســت.
وی افــزود: بیش از 2 هــزار و 300 نفــر نیروی 
اجرایــی، کار برگــزاری انتخابات در شهرســتان 
تویســرکان را بر عهده دارنــد و 83 هزار و 547 
نفر از جمعیت شهرســتان تویسرکان واجد شرایط 

شرکت در انتخابات هستند.
 143 صندوق اخذ رأی در کبودراهنگ

شهرســتان کبودراهنگ با 143 صندوق اخذ رأی 
در 3 بخش مرکزی، گل تپه و شیرین سو حدود 98 

هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.
فرمانــدار کبودراهنگ با حضــور در پای صندوق 
رأی افزود:  حدود 50 هزار و 300 نفر مرد و حدود 

46 هزار و 200 نفر خانم واجد شــرایط رأی دادن 
هســتند که از این تعداد هزار و 800 نفر رأی اولی 
هســتند و پیش از برگــزاری انتخابات در 3 بخش 

همایش رأی اولی ها برگزار شد.
حجت ا... مهدوی خاطرنشــان کــرد:  همه عوامل 
اجرایی، نظارت، بازرســی و اعضای شورای تأمین 
و کارکنان فرمانداری و بخشــداری ها و رســانه ها 
و... دست به دســت هم دادیم برای برگزاری یک 
انتخابات باشکوهی که باز هم دشمنان قسم خورده 
نظام با مشــاهده حضور پرشــور مــردم مأیوس 

خواهند شد.
امــام جمعــه کبودراهنگ نیز در حضــور در پای 
صندوق رأی اظهار کرد: ایران اســالمی امروز دوم 
اســفندماه باز هم با حضور خود حماسه ای دیگر 
می آفریند و دشمنان قســم خورده ایران اسالمی را 

مأیوس خواهند کرد.
مــردم  افــزود:  باقــری  تقــی  حجت االســالم 
شهرســتان  صحنــه  در  همیشــه  و  والیتمــدار 
ــای  ــوری پ ــور پرش ــه حض ــگ همیش کبودراهن
ــه  ــد و همیش ــتند و دارن ــای رأی داش صندوق ه

ــتند. ــالب هس ــام و انق ــن نظ ــتیبان ای پش

انتخابات در مادستان 
 حضورپرشــور مردم اســتان همدان برای 
انتخاب وکیل شان در خانه ملت روز جمعه در 
پای صندوق های رأی نمایشــی از دلبستگی و 
حماســه را به منصه ظهور گذاشت تا صاحبان 
۹ کرسی اســتان در مجلس شورای اسالمی را 

انتخاب کنند.
طبق گفته ابوالقاسم الماسی دبیر ستاد انتخابات 

اســتان همدان امســال و در یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، استان همدان 
با جمعیت یک میلیــون و ۷۶۰ هزار نفر در ۱۰ 
شهرستان و ۲۶ حوزه انتخابیه دارای ۹ کرسی در 

مجلس شورای اسالمی است.
همچنیــن از جمعیت همدان یک میلیون و ۴۰۴ 
هزار و ۷۳۰ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و 

شمار رأی اولی ها نیز ۶۳ هزار و ۵۹۱ نفر است 
که در نخستین انتخابات شرکت خواهند کرد.

از مجمــوع افراد دارای شــرایط رأی دادن در 
اســتان همدان ۷۰۱ هزار و ۸۴۳ نفر مرد و ۷۰۲ 
هزار و ۸۸۷ نفر زن هستند، گفت: از ۶۳ هزار و 
۵۹۱ رأی اولی هســتند که ۳۲ هزار و ۵۱۰ نفر 

مرد و ۳۱ هزار و ۸۱ نفر هم زن هستند.
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تحریم گذشته، چیزی جز ناکامی و شکست 
سیاست فشار حداکثری رژیم آمریکا نیست

 تحریم گذشــته وزارت خزانه داری آمریــکا چیزی جز ناکامی، 
ناامیدی و شکست سیاست فشار حداکثری رژیم آمریکا نیست. 

ســخنگوی وزارت خارجــه در واکنــش بــه دور جدیــد تحریم 
خزانه داری آمریکا علیه شــخصیت های ایرانی به ویژه برخی اعضای 
شــورای نگهبان قانون اساســی اظهار کرد: این اقدامات چیزی جز 
ناکامی، ناامیدی و شکســت سیاست فشــار حداکثری رژیم آمریکا 
نیست؛ آنان که بیش از 83 میلیون ایرانی را تحت تحریم، تروریسم 
اقتصادی و فشــار حداکثری خود قــرار داده و نتیجه ای نگرفته اند 
اکنون در کمال ناامیدی و اســتیصال نهاد انتخابات را در ایران هدف 
قرار داده اند و این نشان می دهد تا چه حد از مردم ساالری و مشارکت 

مردمی در ایران هراس دارند. 
به گزارش ایســنا، سید عباس موسوی، خطاب به مقامات آمریکایی 
افزود: دولت، ملت و همه ارکان جمهوری اسالمی ایران نه برای شما 
و نه تحریم های جنون آمیز شــما کوچکترین ارزشی قائل نیست و با 

صالبت به راه و آینده روشن خود ادامه خواهد داد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان افزود: راهبرد ایران در مقابل 
فشــار حداکثری، مقاومت حداکثری است و این آمریکایی ها هستند 
که در نهایت در مقابل اراده ملت ایران سر تعظیم فرود خواهند آورد 
و یاد خواهند گرفت که باید با این مردم پرافتخار و مقاوم نه با زبان 

تحریم که با زبان تکریم سخن گویند و رفتار کنند. 

مردم نمی گذارند یک نفر در واشنگتن 
برایشان تصمیم بگیرد

 وزیر امور خارجه کشــورمان با بیان اینکه مردم به رغم گالیه ها، 
خودشان می خواهند سرنوشت خودشان را تعیین کنند، گفت: مردم 

نمی گذارند یک نفر در واشنگتن برایشان تصمیم بگیرد. 
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف افزود: ممکن است مردم برخی 
گالیه هایی داشته باشند اما کماکان سرنوشت خودشان را می خواهند 
خودشان تعیین کنند، نمی گذارند یک نفر در واشنگتن بنشیند و برای 
آنها تصمیم بگیرد؛ آن هم یک نفری که دستش به خون یک بزرگی 

مثل سردار سلیمانی آغشته است. 
وی یادآور شــد: مردم در رفراندوم تشــییع جنازه سردار سلیمانی 
نشــان دادند که با همــه دیدگاه های متفاوتشــان در برابر قلدری و 
زور و تروریســم دولتی ایستادگی می کنند، بنابراین انتخابات با همه 
تفاوت ها و با همه ترجیح هایی که ممکن اســت داشتیم یا نداشتیم 
هنوز بهترین راه اســت برای اینکه کشور را قوی کنیم، امکان بدهیم 
به کشــور که در ســطح بین المللی سربلند بایســتد، مقاوم بایستد، 

دالورانه بایستد و ایران زیباتری داشته باشیم. 
وزیر امور خارجه در پاســخ به این سوال که برخی خبرها حاکی از 
تمدید مهلت گروه ویژه اقدام مالی برای ایران است، گفت: اکثریت 
قریب به اتفاق ســخنرانانی که در طول چند روز گذشــته اظهارنظر 
کرده اند سخنانشــان در این جهت بوده اســت اما 2 کشــور و یک 
رژیم حامی تروریســم و کشــوری که خودش تروریسم است و با 
اقدام علیه ســردار سلیمانی تروریســم دولتی خود را نشان داد و با 
تحریم ها تروریسم اقتصادی خود را نشان داده به اضافه عربستان که 
نمونه خاص و عام برای تروریســم است و رژیم اسرائیل که اساسا 
تروریســم دولتی به نام آن رژیم ثبت شــده است؛ مانع شده اند. باید 

ببینیم امروز چه می شود. 

نمایندگان باید اختیار الزم را برای بیان 
خواسته های مردم داشته باشند

 نمایندگان باید اختیار و شجاعت الزم را برای بیان خواسته های 
مردم داشــته باشــند ولی به هرحال مجلس یازدهــم باید در حوزه 
اقتصادی معیشــت مردم و اقتصاد کشــور رابطه بهتری با دنیا داشته 

باشد. 
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفت: انتخابــات در حال 
برگزاری اســت و ان شاءا... با مشارکت مردم انتخابات خوبی داشته 

باشیم. 
بــه گزارش ایلنا، مجید انصاری ادامه داد: مشــارکت باالی مردم در 
تقویت امنیت ملی قطعا مؤثر است و می تواند تهدیدات را رفع کند. 

انشاءا... حضور مردم به صورت حداکثری باشد. 
انصاری ادامه داد: اکثریــت مجلس دهم در اختیار اصولگرایان بود؛ 
مجلس های هفتم، هشتم، نهم به طور قاطع در اختیار اصولگرایان بود 
و در مجلس دهم هم اصالح طلبان 70 نفر بیشتر نداشتند و به همراه 
اعتدالیون صد نفر می شــدند و این القای رقبای ما است که مجلس 
دهم در اختیار اصالح طلبان بوده است. بنابراین از دور هفتم، هشتم، 
نهم و دهم به  دت 20 سال مجلس در اختیار اصولگرایان بوده است 

و دستاورد آن را شما ارزیابی کنید. 
وی دربــاره لیســت اصالح طلبان گفــت: چندپارگی در لیســت 
اصالح طلبــان وجود نــدارد و بیش از 22 نفــر از اصالح طلبان در 
لیســت ها مشترک هستند بنابراین 8 نفر دیگر هم قابل قبول است و 

تقریبا لیست اصالح طلبان یکی است. 

بازتاب انتخابات مجلس یازدهم 
در رسانه های بین المللی

 همزمــان بــا آغــاز برگــزاری انتخابــات مجلــس شــورای 
ــش  ــه پوش ــی ب ــانه های بین الملل ــران، رس ــر ای ــالمی در سراس اس

ــد. ــم، پرداختن ــداد مه ــن روی ــترده ای گس
ــرای  ــران از صبــح روز جمعــه ب شــبکه CNN نوشــت، مــردم ای
ــد.  ــای رأی آمدن ــای صندوق ه ــان، پ ــدگان پارلم ــاب نماین انتخ
ایــن انتخابــات یــک مــاه پــس از تــرور ســردار ســلیمانی توســط 
آمریــکا کــه 2 کشــور را تــا آســتانه جنــگ بــرد، برگــزار می شــود.

پــس از آن کــه تعــداد زیــادی از اصالح طلبــان رد صالحیــت 
کرســی های  بتواننــد  اصولگرایــان  می رســد  به نظــر  شــدند، 

مجلــس را ازآن خــود کننــد. 
ــر انقــالب اســالمی  اســپوتنیک هــم در گــزارش خــود آورد: رهب
ــع  ــن مناف ــالمی را متضم ــورای اس ــس ش ــات مجل ــران، انتخاب ای

ــن کشــور دانســتند. ــی ای مل
این رســانه روسی همچنین تأکید کرد: رهبر انقالب اسالمی ایران بر 

لزوم مشارکت گسترده مردم در انتخابات تأکید کردند.
 آسوشیتدپرس

ــاره  ــی درب ــز در مطلب ــیتدپرس« نی ــی »آسوش ــزاری آمریکای خبرگ
آغــاز فراینــد رأی گیــری در انتخابــات یازدهمیــن مجلــس شــورای 
ــار  ــات، معی ــن انتخاب ــارکت در ای ــت مش ــران، نوش ــالمی ای اس
مهمــی بــرای حمایــت از ســران ایــران در مواجهــه بــا تحریم هــای 

اقتصــادی اســت.
»آسوشــیتدپرس« بــا بیــان اینکــه 7 هــزار نامــزد بــرای 290 کرســی 
ــکا  ــا آمری ــا ب ــت: »تنش ه ــد، نوش ــت می کنن ــران رقاب ــس ای مجل
می توانــد ]اصولگرایــان[ را به دلیــل بی اعتمــادی طوالنی مدتــی 

کــه بــه غــرب داشــتند، تقویــت کنــد«.
ــران،  ــات ای ــه انتخاب ــای اینک ــا ادع ــی ب ــزاری آمریکای ــن خبرگ ای
ــادی  ــد اقتص ــکالت روبه رش ــده و مش ــارهای فزاین ــان فش در زم
ــان[  ــو از ]اصولگرای ــی ممل ــزود: »پارلمان ــزار شــده اســت، اف برگ
می توانــد به نفــع افزایــش بودجــه ســپاه پاســداران انقــالب 
ــات ]جلســات[  ــد مباحث ــن می توان اســالمی تمــام شــود... همچنی
ــه  ــان[ ک ــمت ]اصولگرای ــه س ــت گذاری را ب ــاره سیاس ــی درب علن

ــد«. ــکا هســتند، ســوق ده ــا آمری ــل ب ــف تعام مخال
ــور  ــی، رئیس جمه ــن روحان ــه رأی دادن حس ــزاری ب ــن خبرگ ای
ایــران نیــز پرداختــه و بــه نقــل از وی نوشــت: »دشــمنان مــا ]پــس 

از انتخابــات[ بیــش از گذشــته مأیــوس خواهنــد شــد«.
»آسوشــیتدپرس« در ادامــه اذعــان کــرد: میــزان مشــارکت عمومــی 
ــران  ــالمی ای ــورای اس ــس ش ــین مجل ــات پیش ــی انتخاب در تمام

ــوده اســت. ــش از 50 درصــد ب بی
 یورونیوز

یازدهمیــن دوره  بــا عنــوان »آغــاز  خبرگــزاری »یورونیــوز« 
و  داخلــی  تنش هــای  ســایۀ  در  ایــران  مجلــس  انتخابــات 

اســت. پرداختــه  گذشــته  روز  انتخابــات  بــه  بین المللــی« 
ــه حضــور  ــوز اشــاره ای ب ــن خبرگــزاری در گــزارش خــود هن ای

ــت. ــرده اس ــای رأی نک ــای صندوق ه ــردم پ م
 الجزیره

ــود،  ــادی خ ــای ع ــع برنامه ه ــا قط ــره ب ــی الجزی ــبکه تلویزیون ش
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــور مق ــری از حض ــتقیم تصاوی ــور مس به ط
حســینیه امــام خمینــی)ره( و انداختــن رأی ایشــان بــه صنــدوق در 

انتخابــات پارلمانــی و نیــز بیانــات ایشــان را پخــش کــرد.
 خبرگزاری فرانسه

خبرگــزاری فرانســه هــم اعــالم کــرد شــعب  رأی گیــری در ایــران 
بــرای انتخابــات پارلمانــی )مجلــس شــورای اســالمی( بــاز شــدند.

 رویترز 
ــه  ــران از دریچ ــات ای ــه انتخاب ــرز« ب ــزاری انگلیســی »رویت خبرگ
ــن تنش هــای گذشــته  ــان تهــران و واشــنگتن و همچنی ــط می رواب

ــه اســت. ــان ایــن 2 کشــور پرداخت می
»رویتــرز« نوشــت: انتخابــات پارلمانــی ایــران »امــروز جمعــه« در 
حــال برگــزاری اســت، انتخاباتــی کــه انتظــار نمــی رود نتیجــه آن 
بــر روابــط پرتنــش ایــران بــا آمریــکا تأثیــر بگــذارد. اشــاره ایــن 
خبرگــزاری بــه پیــروزی احتمالــی چهره هایــی اســت کــه مخالــف 
ــا ایاالت متحــده  ــه رابطــه ب ــراری هرگون ــا برق ــره ی ــه مذاک هرگون

آمریــکا هســتند.
 دویچه وله

ــاز  ــاره آغ ــری درب ــم در خب ــه« ه ــه ول ــی »دویچ ــبکه آلمان ش
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی در ایــران، نوشــت 58 میلیــون 
ــا  ــد ت ــدوق رأی می رون ــای صن ــرایط رأی دادن پ ــی دارای ش ایران

ــد. ــاب کنن ــس را انتخ ــی مجل ــدگان 290 کرس نماین
به نوشــته وبگاه »دویچه ولــه«، به رغم وجود برخــی نارضایتی ها از 
مشکالت اقتصادی که به دلیل تحریم های آمریکا پدید آمده، تحلیلگران 
می گویند مشارکت ایرانی ها در انتخابات نشان دهنده حمایت آن ها از 

حکومت کنونی خواهد بود.
ایــن شــبکه آلمانــی در ادامــه خــط شــبه افکنی و سم پاشــی 
ــن  ــا، نوشــت: »انتظــار نمــی رود ای ــاره برخــی رد صالحیت ه درب
انتخابــات هــم رویکردهــای داخلــی و سیاســت خارجــی ]ایــران[ 

ــر دهــد«. را تغیی
 المسیره 

شــبکه تلویزیونــی یمنــی »المســیره« هــم اعــالم کــرد؛ رأی گیــری 
یازدهمیــن دوره انتخابــات پارلمانــی در ایــران آغــاز شــد و رهبــر 
معظــم انقــالب اســالمی از نخســتین کســانی بودنــد کــه رأی خــود 

را بــه صنــدوق انداختنــد.
 المیادین 

ــات  ــتقیم انتخاب ــش مس ــا پوش ــن« ب ــی »المیادی ــبکه تلویزیون ش
ــای  ــای صندوق ه ــردم پ ــور م ــران، حض ــر ای ــس در سراس مجل

ــرد. ــف ک ــور توصی ــت را پرش ــق نخس رأی در دقای

توسعه کشور و سربلندی نظام 
با تقویت مجلس میسر می شود 

 باتوجه به موقعیت ممتاز مجلس شــورای اسالمی معتقد هستم که توسعه 
کشور، رفاه مردم و ســربلندی نظام جمهوری اسالمی ایران با تقویت مجلس 
میسر می شود.  معاون رئیس جمهوری گفت: ابتدا باید خود نفس انتخابات را 
در هر دوره ای فارغ از اینکه در چه شرایطی قرار داریم، مورد توجه قرار دهیم. 
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت افزود: در هر دوره فعالیت مجلس شــورای 

اسالمی به تناسب مقاومتی که صورت می گیرد اهمیت خاصی دارد. 
وی تأکید کرد: تردید نکنیم که داریم وارد ســومین ســال تحریم بی سابقه در 
تاریخ معاصر می شــویم. بنده به عنوان مسئول بودجه کشور می فهمم که اکنون 
شــرایط ما برای اینکه بتوانیم آنچه که در گذشــته انجام می دادیم را به عمل 

برسانیم چه قدر نیاز به همفکری و خرد جمعی داریم. 

شورای نگهبان از آرای مردم صیانت می کند
 شورای نگهبان در این مقطع همه تالش خود را به کار گرفت تا ُمر قانون را 

در بررسی صالحیت ها اجرا کند تا از آرای مردم صیانت کند. 
عضو حقوقدان شــورای نگهبان درباره تحریم 5 نفر از اعضای شورای نگهبان 
گفت: برای همکاران ما این یک مدال افتخار است و من به تک تک همکارانم 
تبریک عرض می کنم. ما صحبت های امام)ره( را فراموش نکردیم که فرمودند 
هرگاه دشــمن از شــما عصبانی باشد نشان می دهد که شــما وظایف خود را 
به درســتی انجام دادید.  به گزارش ایســنا، هادی طحان نظیف افزود: شورای 
نگهبان در این مقطع همه تالش خود را به کار گرفت تا ُمر قانون را در بررسی 
صالحیت ها اجرا کند تا از آرای مردم صیانت کند. وی همچنین گفت: 41 سال 
پیش مردم تصمیم گرفتند که آمریکایی ها را از کشور بیرون کنند و خود درباره 

کشورشان تصمیم بگیرند. 

مشارکت قوی در انتخابات 
یعنی ایرانی قوی تر و امن تر

 مشــارکت قوی در انتخابات یعنی یک ایرانــی قوی تر، امن تر و ایرانی که 
فشارهای خارجی روی آن تأثیری ندارد. 

به گزارش ایســنا، رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: روز گذشته انتخابات در 
همه نقاط کشــور به صورت آنالین برگزاری شد و با مشاهده آرا دریافتیم که 
حضور مردم بسیار خوب بوده اســت. محمود واعظی افزود: تشکیل مجلس 
قوی با حضور پررنگ و رأی مردم نشان دهنده انسجام و وحدت داخلی است 
و صرفا، به معنای تشکیل یک مجلس نیست.  رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه 
داد: در این شــرایط تحریم، حضور پررنگ مــردم می تواند پیامی به منطقه و 
عرصه بین الملل باشــد که این تحریم ها و فشارهای حداکثری موجب افزایش 

وحدت و انسجام بیشتر مردم در کشور خواهد شد.

 ماراتــن تبلیغاتی بیش از 7 هزار کاندیدای 
انتخابات مجلس که از بامداد 24 بهمن ماه به 
طور رسمی آغاز شده بود، پس از 176 ساعت، 

8 صبح یک اسفندماه به پایان رسید. 
فرآیند اخــذ رأی انتخابــات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی از ساعت 8 صبح روز 
گذشــته آغاز شد و تمامی شعب اخذ رأی در 
سراسر کشور آماده اخذ رأی از تمامی واجدین 

شرایط بودند. 
روز گذشــته از دقایــق اولیــه آغاز رســمی 
رأی گیری یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس 
شورای اســالمی، مردم سراسر ایران در محل 
شــعب اخــذ رأی حضور یافتنــد و به نوبت 
رأی خود را به صنــدوق انداختند تا تکلیف 
290 نماینده پارلمان یازدهم توسط خودشان 

مشخص شود. 
بیش از 57 میلیون واجد شرایط رأی گیری در 
208 حوزه انتخابیه در این انتخابات شــرکت 
کردند و مردم از شــرق و غرب تا شــمال و 
جنوب کشور در روز موعود پای صندوق های 
رأی آمده انــد تــا در رقابتی سرنوشت ســاز، 
نمایندگان منتخب خود را راهی بهارستان کنند. 
مقام معظم رهبری صبح روز گذشــته پس از 
شــرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اســالمی با تأکید براینکه شرکت در 
انتخابات یک تکلیف شــرعی اســت، یادآور 
شــدند: هرکس به منافع ملی کشور عالقه مند 

است در انتخابات شرکت کند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای با بیان اینکه شرکت 
در انتخابات یک تکلیف شرعی است، تصریح 
کردنــد: انتخابات متضمن منافع ملی کشــور 
است و هرکس به منافع ملی کشور عالقه مند 

است در انتخابات شرکت کند. 
به گزارش ایسنا، رهبر معظم انقالب با تأکید بر 
اینکه روز برگزاری انتخابات، روز جشن ملی 
اســت و اینکه این جشن را به همه هموطنان 
عزیز در سراســر کشــور تبریــک می گویم، 

افزودند: انتخابــات روز احقاق حقوق مدنی 
ملت ایران اســت، مردمی کــه می خواهند با 
شــرکت در انتخابات در اداره امور کشور که 

یک حق برای آنها است، مشارکت کنند. 
ایشــان همچنین با تأکید بر اینکه شرکت در 
انتخابات یک تکلیف شــرعی است، تصریح 
کردند: حقیقت این است که انتخابات متضمن 
منافع ملی کشور است و هرکس به منافع ملی 
کشور عالقه مند است باید در انتخابات شرکت 
کند. رهبر معظم انقالب اســالمی خاطرنشان 
کردند: توصیه ما این است که همه با همت در 
این مسیر حرکت کنند و به اشخاص مورد نظر 

خود، رأی بدهند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای به مردم توصیه کردند 
که شرکت در انتخابات را به پایان روز موکول 
نکنند و در همان ســاعات اولیــه روز برای 
حضور در انتخابات در پای صندوق های رأی 

حضور پیدا کنند. 
ایشــان همچنین تأکید کردند: مــردم در هر 
شهری به تعداد نمایندگانی که آن شهر احتیاج 
دارد رأی بدهنــد مثال در تهران به 30 نفر رأی 

بدهند. 
ایشــان افزودنــد: این امر کمــک می کند که 

ان شاءا... مجلس قوی داشته باشیم. 
رهبر معظم انقالب در پایان صحبت هایشــان 
افزودند: از خداوند متعال می خواهیم که خیر، 
رحمت و برکت خود را بر ملت ایران نازل کند 
و ان شــاءا... انتخابات مایه خیر و برکت برای 
کشور شــود، از دوستان رسانه ای نیز به خاطر 

زحماتشان تشکر می کنم. 
 14۰۰ انتخابــات  امیدواریــم   

الکترونیکی شود
رئیس جمهوری با بیان اینکه در انتخابات امروز 
تشــخیص هویت الکترونیکی اســت، گفت: 
امیدواریم وزیر کشور تالش خود را دوچندان 
کند و در ســال 1400 مردم شاهد رأی گیری 

دیجیتالی کامل باشند. 

روحانی  حســن  حجت االسالم والمســملین 
گفــت: در برخی بخش هــا 100 درصد و در 
برخی 99 درصد و برخی شعب هم 98 درصد 

اتصال دارند. 
در کل، 98 درصد صندوق ها به صورت آنالین 
متصل به ســتاد انتخابات هســتند. تشخیص 
هویت الکترونیکی اســت و امیدواریم وزیر 
کشور تالش خود را دوچندان کند و در سال 
1400 مردم شــاهد رأی گیری دیجیتالی کامل 

باشند. 
وی با بیان اینکه 40 سال از نخستین انتخابات 
مجلس می گذرد و با وجود شــرایط جنگ و 
سختی ها، انتخابات ها در سر موقع خود برگزار 
شده اند، خاطرنشــان کرد: امام همیشه تأکید 
می کردنــد انتخابات به موقع برگزار شــود و 
فاصله ایجاد نشود. در 10 مجلس گذشته هم 
تاکنون هیچ فاصله ای وجود نداشته است که در 
تاریخ دموکراسی نظیر ندارد و در تاریخ ایران 

هم چنین چیزی وجود نداشته است. 
رئیس جمهوری گفــت: در تمــام دوره های 
مجلس، مجلس از روز اول تا روز آخر از تمام 
4 سال خود استفاده و بهره برداری کرده است و 

مجلس بالفاصله تشکیل شده است. 
وی افزود: امیدواریم بهترین ها به دوره یازدهم 
مجلس راه پیدا کنند و آنچه خواســت مردم 
است، مجلسی فعال تر و پرشــورتر که مردم 
شاهد باشــند مشــکالت زندگی آنها را بهتر 
حل می کند و قوانینی ضروری را به ســرعت 
تصویب کرده و نظارت خود را انجام و نسبت 
به نظارت و اجرای قانون به قانون اساســی و 

آئین نامه ها مقید است، تشکیل شود. 
روحانی با ابراز امیدواری از این که شاهد یک 
مجلس خــوب در دوره یازدهم خواهیم بود، 
گفت: همه ادوار مجالس ما فرازونشیب داشته 
ولی از مجلس نخست که به اعتقاد من بهترین 
دوره مجلس تا امروز بوده، تمام ادوار مجلس 
شورای اســالمی خوبی بوده اند و امیدواریم 

مجلس یازدهم هم مــورد رضایت خداوند و 
هم مورد رضایت مردم باشد. 

 انتخابات با همه تفاوت ها 
بهترین راه برای قوی کردن کشور است 
 وزیر امور خارجه نیز اینگونه اظهارنظر کرد: 
انتخابات با همه تفاوت ها و با همه ترجیح هایی 
که داشتیم یا نداشــتیم هنوز بهترین راه است 
برای اینکه کشور را قوی کنیم. به کشور امکان 
دهیم که در ســطح بین المللی سربلند و مقاوم 
بایستد و ایران زیباتری برای نسل آینده داشته 

باشیم. 
محمدجواد ظریف پس از انداختن رأی خود 
به صندوق در جمع خبرنگاران درباره حضور 
پای صنــدوق رأی گفت: مردم ما پشــتوانه 
اصلی انقالب هستند و برای بنده که مسئولیت 
خدمت در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی 

دارم؛ پشتوانه اصلی دیپلماسی ما هستند. 
حضور مــردم با ســلیقه های مختلــف و با 
گرایش های مختلف به رغم برخی دلخوری ها 
و برخی گفت وگو های خانوادگی برای جامعه 
بین المللی نشانه مهمی از این است که این مردم 
تفاوت هایشــان می خواهند خودشان  با همه 

سرنوشتشان را تعیین کنند. 
وزیر امورخارجه همچنین با اشاره به امنیت در 
فضای انتخابات گفــت: من در این صبح اول 
وقت به عزیزان نیروی انتظامی که این زحمت 
را در سراسر کشور می کشند خدا قوت عرض 
می کنــم و دعا می کنم اجرشــان نزد خداوند 

محفوظ باشد. 
 انتخابات بهترین پادزهر 

در مقابل توطئه هاست
رئیس قوه قضاییه نیز، رأی خود را به صندوق 
انداخــت و گفت: انتخابات بهترین پادزهر در 

مقابل توطئه ها و فتنه های دشمن است. 
 آیت ا... ســید ابراهیم رئیسی افزود: کشور ما 
مبتنی بر اراده مردم اســت و مردم دین باور و 

متعهد مهمترین مؤلفه قدرت هستند.

مقام معظم رهبری در پای صندوق رای:

انتخابات جشن ملی است

پس از کره شمالی

ایــران تنها كشور 
حاضر در 
ليست سيــاه
 کارگروه ویژه اقــدام مالی »FATF« از 

قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد. 
به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، دیده بان 
کارگــروه ویژه اقــدام مالی دیــروز از قرار 
گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی 
تصویب نشدن الیحه »تأمین مالی تروریسم« 

در این کشور خبر داد. 
این تصمیم پس از 3 ســال هشدارهای پیاپی 
کارگروه ویژه اقــدام مالی مبنی بر تصویب 
الیحه تأمین مالی تروریســم در ایران اتخاذ 

شده است. 
در واکنــش به این اقــدام، عبدالناصر همتی 
رئیس بانک مرکــزی بیانیه ای صادر کرد که 
در آن آمده است: بار دیگر دشمنی آمریکا و 
رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در 
قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه 
»FATF« در مــورد گام هایی کــه ایران در 
زمینه عمل به تعهدات خود درباره مبارزه با 

تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام داده 
است، نشان داد. 

این رفتار سیاسی و غیر فنی از تابستان 1359 
تا امروز ادامه داشــته اســت. گاه به صورت 
بهانه جویی هــای غیرفنــی در جریان مجمع 
»FATF« توسط نماینده آمریکا و کشورهای 
هم پیمانــش و گاه نیز به صورت تالش برای 
اخالل در گزارش های کارشناسی. در حالی که 
در تمام بیانیه های مجمع گــروه ویژه اقدام 
مالی، مشــخص بود که کشــور ما گام های 
بلندی در این مســیر برداشــته است. مردم 
عزیزمان خوب می دانند کــه در این دوران 
سخت تحریم های ظالمانه و فشار حداکثری، 
نظام پولی و مالی کشــورمان توانسته است 
ارتباطــات تحریم ناپذیری با نظــام پولی و 
 »FATF« مالــی دنیا، خارج از چارچــوب
برقرار کند که تا حد زیادی تهدید های ناشی 
از ســنگ اندازی و دشمنی آمریکا مهار کرده 

است. 
بانک مرکزی نیز، با همراهی سایر بخش های 
اقتصادی مســیر خــود را در جهت برآورده 
ســاختن نیازهای تجاری کشور بدون وقفه 
انجــام خواهد داد. عملکرد بانک مرکزی در 
طول یک ســال گذشته این اطمینان خاطر را 
نزد مردم عزیز ایجاد کرده اســت که چنین 

وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران 
و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد. 

حشــمت ا... فالحت پیشــه در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به تصمیم کارگروه ویژه اقدام 
مالــی »FATF« برای قــرار دادن ایران در 
لیست سیاه گفت: این موضوع قابل پیش بینی 
بــود کــه »FATF« ایران را در فهرســت 
کشــورهای غیرهمکار یا به اصطالح لیست 
ســیاه قرار دهد البته فکر می کنم نظام مالی 
کشور به دالیلی آسیب ناشی از این موضوع 

را به حداقل رسانده است. 
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسالمی با تأکید بر 
اینکه اقــدام »FATF« برای قرار دادن ایران 
در لیست ســیاه تصمیم سیاسی بود، گفت: 
همه باید کمک کنند که این موضوع تبدیل به 
نوسان سیاسی اثرگذار بر اقتصاد کشور نشود. 
گروه اقدام مالی پیش از این در جلســه مهر 
مــاه خود که در پاریس برگزار شــد، ضمن 
بررسی آخرین وضعیت کشورمان، با توجه 
به تصویب نشدن نهایی 2 کنوانسیون پالرمو 
و تأمین مالی تروریسم، 2 دسته اقدام جدید 
مقابله ای علیه ایران وضع کرد که با توجه به 
تصویب یک اقدام مقابله ای دیگر در خرداد 
ماه گذشته، در مجموع 3 اقدام علیه کشورمان 

وضع شد. 
این نهــاد بین المللی در یک بنــد جداگانه 
هشــدار داده بود که اگر تــا پیش از بهمن 
ماه این 2 کنوانســیون نهایی نشوند، تمامی 
اقدامات مقابلــه ای علیه ایران وضع خواهند 
شد و عمال وضعیت کشــورمان به پیش از 

خرداد سال 1395 باز خواهد گشت. 
گــروه ویژه اقدام مالــی همچنین تأیید کرد 
که در مردادماه و دی ماه ســال گذشــته 2 
اصالحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تأمین 
مالی تروریســم به تصویب نهایی رســیدند 
و 2 الیحــه کنوانســیون های پالرمو و تأمین 
مالی تروریســم »CFT« در مجلس ایران به 
تصویب رسیده، اما مراحل الزم االجرا شدن 

نهایی را طی نکرده اند. 
 »CFT« و»FATF« مســیر تصویب لوایح
به دلیــل قبول مرجعیت کمیســیون نظارت 
مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام برای 
شــورای نگهبان به منظور نظارت بر حسن 
اجرای قانون اساســی و نامه این کمیسیون 
پیــش از تصویب این لوایــح در مجلس و 
ارسال آن به شــورای نگهبان و استناد این 
شــورا به نامه فوق برای قبول نکردن لوایح، 
موجب پدید آمدن دور انســداد در پذیرش 

لوایح شد. 
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بهداشتنکتهدانشگاه
امکان ثبت نام دختران دانشجو برای زیارت عتبات 

دانشگاهیان فراهم شد
 دختران دانشــجوی متقاضی ثبت نام زیارت عتبات می توانند با مراجعه به سایت 

لبیک نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
ثبت نام بیســت ودومین دوره عتبات دانشگاهیان از 27 بهمن ماه در سایت لبیک آغاز 
شده و تا امروز ادامه دارد. دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه ها می توانند در این 

مدت برای ثبت نام اولیه اقدام کنند.
ــت: در  ــگاهیان گف ــات دانش ــره و عتب ــتاد عم ــس س ــا، رئی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرایط  ــی و ش ــت زمان ــل محدودی ــات، به دلی ــارت عتب ــت ودومین دوره زی بیس
ــل  ــان متأه ــجویان و کارکن ــاتید، دانش ــام از اس ــت ن ــر ثب ــز ب ــود، تمرک موج
ــن دوره،  ــزام در ای ــان اع ــودن زم ــه کوتاه ب ــه ب ــا توج ــا ب ــود ام ــگاه ها ب دانش
ــدا  ــرف پی ــام و تش ــکان ثبت ن ــدود ام ــورت مح ــز به ص ــر نی ــجویان دخت دانش

ــت. ــاص یاف ــجو اختص ــران دانش ــه دخت ــز ب ــدادی کاروان نی ــد و تع کردن

کم خونی و ضعف اعصاب
 کم خونــي موجــب بــروز بیماري هایــي همچــون ضعــف اعصــاب، حافظــه و 
کاهــش هــوش مي شــود. یــک متخصــص تغذیــه، دربــاره »اثــرات کم خونــي در 
ــش  ــف و کاه ــي، ضع ــب بي حال ــي موج ــرد: کم خون ــا«، اظهارک ــروز بیماري ه ب

تــوان بدنــي، کاهــش هــوش، حافظــه و ضعــف اعصــاب مي شــود. 
ــرار  ــه ق ــل آین ــرد مقاب ــا گفــت: وقتــي ف ــا ایرن مرتضــي صفــوي در گفت وگــو ب
گیــرد و پلــک خــود را پاییــن بکشــد اگــر رنــگ آن صورتــي کمرنــگ باشــد و 
پرخونــي در آن وجــود نداشــته باشــد، نشــانه اي از کم خونــي اســت. وي افــزود: 
ــا  ــن آنه ــر ناخ ــت، زی ــده اس ــگ پری ــگ و رن ــون، کمرن ــراد کم خ ــورت اف ص

ــود.  ــگ مي ش ــد و کمرن ــت مي ده ــود را از دس ــزي خ قرم
صفــوي تصریــح کــرد: بایــد گفــت کم خونــي چرخــه معیوبــي ایجــاد 
ــم داراي کم خونــي نیــز ماننــد خــود او کم خــون  ــد خان مي کنــد و حتــي فرزن

مي شــود.

کاهش کمبودهای دارویی در کشور 
 رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی از 600 

میلیون دالر صرفه جویی ارزی در حوزه دارو در سالجاری خبر داد.
به گزارش ایسنا، فرامز اختراعی، گفت: به رغم کارشکنی های دشمنان، در سالجاری 
کمبودهای دارویی نســبت به سال گذشته بسیار کاهش یافته است و در مصرف ارز 

نیز 600 میلیون دالر صرفه جویی ارزی داشتیم که افتخار بزرگی است.
ــورد  ــد داروی م ــالب 25 درص ــش از انق ــال های پی ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــزود: ای ــد، اف ــد می ش ــی تولی ــرکت های فراملیت ــط ش ــور توس ــاز در کش نی
ــه حــد  ــی ب ــا طــرح ژنریــک وابســتگی نظــام داروی ــون ب درحالی اســت کــه اکن
بســیار پایینــی رســیده و حــدود 97 تــا 99 درصــد داروهــای مــورد نیــاز در داخــل 
کشــور تولیــد می شــوند. بــه ایــن ترتیــب تقریبــا در تولیــد دارو بــه مرحلــه ثبــت 
ــی را از  ــی داروی ــده خودکفای ــه زودی وع ــن ب ــیده ایم و بنابرای ــی رس خودکفای

مســئوالن مربوطــه خواهیــم شــنید.

مأموریت آموزش وپرورش ساختن انسان هاست 
 در آموزش وپرورش ما برای ســاختن انسان ها برای زیستن مأمور هستیم نه اینکه 
انســان را برای رفتن به دانشــگاه آماده کنیم اما متأســفانه این باری است که بر عهده 
آموزش وپرورش گذاشته  شده است و ما باید آن را اصالح کنیم و افراد را برای زیستن 

و زندگی بهتر آماده کنیم. 
وزیر آموزش  وپرورش گفت: بدون تردید موفقیت پایدار و اصیل منحصراً درگرو درک 
مشــترک از موضوع و داشتن گرایش های همســو است بنابراین این جلسات را برای 

همسو شدن تلقی می کنیم. 
 به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی گفت: هیچ اندیشه بلندی اگر توانایی ترکیب 

شدن را نداشته باشد به جایی نخواهد رسید

تمام تسهیالت شاهد به خانواده شهدای پرواز اوکراین 
تعلق می گیرد

 تمام خدمات و تسهیالت اعطایی به خانواده های شاهد، شامل حال خانواده شهدای 
پرواز اوکراین نیز می شود.

معاون فرهنگی بنیاد شــهید گفت: نظام خود را ملتزم می داند به هرکس که در زمره و 
چارچوب شهید و خانواده شهدا وارد شود، تسهیالت و خدمات الزم را ارائه و حداقل 

نیازهای مالی آنها را جبران کند.
محمدحسن کاویانی راد در گفت وگو با مهر، با اشاره بر شهید محسوب شدن مسافران 
پرواز اوکراین، اظهار کرد: با توجه به شــهید بودن مســافران این پرواز، تمام مزایا و 

تسهیالت اعطایی به خانواده های شاهد مشمول خانواده این عزیزان نیز می شود. 

میزان ابتالی افراد به آنفلوآنزا امسال بیش از سال 
گذشته بود

 هرساله آنفلوآنزای فصلی در دنیا ایجاد می شود که در پاییز و زمستان شیوع می یابد 
اما طبق آمار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی امسال نسبت به سال گذشته 

بیشتر شده است.
به گزارش مهر، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: ویروس 
آنفلوآنزا هر 8 تا 10 سال دچار جهشی در ساختار ژنتیکی خود می شود و جهش های 
کوچک در این ویروس نیز هرســاله به وقوع می پیوندد، بر این اســاس الزم است که 
ســاالنه واکسن مربوط به آنفلوآنزا برای بخشــی از افراد جامعه که در خطر عوارض 

آنفلوانزا هستند، تزریق شود.

اگر تغییر نکنم...
 ســال های زیادی دنبال موفقیت بودم ولی نمی دانم چرا به دســتم 
نمی آمد؛ تا اینکه متوجه شــدم یکی از عوامل موفق نشدنم به مقاومت 
دربرابر تغییــرات برمی گردد؛ تغییر نکــردن و مقاومت در جنبه های 

فردی، اجتماعی، خانوادگی و...
به طور کلی فردی بودم که دربرابر تغییرات بسیار مقاوم بودم و تغییرات 

را به سختی قبول می کردم.
در یک پژوهش میدانی متوجه شــدم که درصــورت تغییر نکردن و 
مقاومت دربرابر تغییر با چه مسائلی مواجه خواهم شد که به برخی از 

آنها در ذیل اشاره کرده ام:
1- دیگران تغییر خواهند کرد و منتظر اجازه من نخواهند بود.

2- در نهایت منزوی خواهم شد.
3- مثل یک ساختمان کهنه در میان ساختمان نو خواهم بود.

4- پیشــرفتم حداقلی خواهد بود پیشــرفت بدون تغییر، راه به جایی 
نخواهد برد.

5- زندگی تکراری خواهم داشت.
6- جایگاهم در میان خانواده و فامیل خدشه دار خواهد شد.

7- زیان مالی خواهم کرد.
8- در دام مقایسه با دیگران خواهم افتاد. 

9- نمی توانم از اندوخته های علمی که سال ها برایش زحمت کشیدم، 
استفاده کنم.

10- نمی توانم جایگاه خود را در هستی پیدا کنم جایگاهی که سال ها 
برایش زحمت کشیده ام.

11- کم کم به دنیای خیالی روی خواهم آورد.
12- اطرافیان و دلسوزان درصدد تغییرم خواهند بود.
13- در درونم نقص و کمبود احساس خواهم کرد.

14- افراد ضعیف تر از من پیشــرفت خواهنــد کرد، چون آنها تن به 
تغییر داده اند.

15- مجبورم مســیر زندگی را در کارهای غیر الویت دار و حاشیه ای 
دنبال کنم.

16- نردبان تغییرات دیگران باشم.
17- باید راهی را دوباره بروم که رفته ام و نتیجه نگرفته ام.

18- مثل کسی خواهم بود که خالف جهت آب در حال شناست.
هرچند الزم است اشاره کنم که تغییر ها باید:

1- عقالنی باشد.
2- همراه با مشورت باشد.

3- بدون فشار اطرافیان انجام شود.
4- با مطالعه و بررسی انجام شود.

5- همراه با پذیرش ریسک تغییر باشد. 
6- با چیزهای کوچک آغاز شود.

7- حتما همراه با اصالح افکار غلط باشد.
8- با قبول مسئولیت تغییر باشد.

بنابراین تصمیــم گرفتم که تغییر رو از همین اکنون در زندگی خودم 
شروع کنم.

علیرضا خانی

ایران: اصرار دولت، واگذاری بنگاه های اقتصادی به مردم است
 مردم وارد اقتصاد می شوند!!

تجارت: مجلس باید پدیده آقازادگی را مهار کند 
 پس تکلیف جیب آقازاده ها چی میشه؟؟

آفتاب: تالش کردیم صدای کارگران باشیم 
 از پشت درب، ته سالن یا باالی ِسن؟؟؟

همدان پیام: کاندیداها: جوان، موتور محرکه جامعه 
 پیش از انتخابات یا پس از انتخابات؟؟!

جام جم: سرخ است و شیرین نامش انار نیست 
 فشار اقتصادی )ا( را به )ن( تبدیل کرد؟!
آفتاب اقتصادی: افزایش هیجانی قیمت موبایل 

 با افزایش هیجان ایجاد می شه با کاهش چی؟؟
همدان پیام: رونق اقتصاد با مدیریت کسب وکار

 چه شعارِ، با آب وتابی!! 
جام جم: خودکشی ترامپ در فرودگاه بغداد 

 بدون شرح 
ابرار ورزشی: 3 امتیاز شیرین در سرمای زمستان 

 کاًل تو زمستان هر چیزی با طعم شیرین نیازه!!
شوت ورزشی: جنگ اینستاگرامی باال گرفت 

 رقابت ابزار جنگ در اینستاگرام!!
جام جم: جنگ سایبری 

 تفنگ های سایبری آماده شلیکند!! 
شوت ورزشی: علی کریمی در یک قدمی نیمکت نساجی

 برای برداشتن قدمش چی می خواد؟
همشهری: برج ها ساخته شدند اما زیرساخت ها نه 

 منظورت سینماست؟؟
جوان: هرچی حضور پای صندوق ها بیشتر باشد مجلس قوی تر است 
 بســتگی داره چه کفشی به این پاها باشــه و چه فکری بر 

سرشان!!
شروع: 240 هزار فرصت شغلی در روستاها ایجاد شده است 

 شغل برای ۸۰ ساله ها رونق گرفت!! 

اجرای سلیقه ای قوانین مانع حمایت از 
حقوق کودکان می شود

 اگر قوانین به درســتی اجرا شود و سلیقه ای با آن برخورد نشود با 
همین قوانین نیز می تــوان برای کودکان کار و از حقوق آنها حمایت 

کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: سال 68 برای بازدید به 
کانون اصالح و تربیت رفته و شاهد اجرای تئاتر توسط یکی از کودکان 
کانــون بودیم. این کودک بخش هایی از زندگی  خود را در قالب تئاتر 
اجرا کرد که بســیار متأثر شدیم اما در پایان گفت منتظرم بروم بیرون 

که انتقام بگیرم.
ســید حسن موسوی چلک افزود: با شنیدن این جمله به این موضوع 
فکر کردم کــه چرا حمایتی برای این بچه ها نیســت که اگر به  موقع 

حمایت شده بودند، امروز پشت دیوارهای کانون نبودند.
وی ادامــه داد: بعدها به این نتیجه رســیدم که خیلــی از این بچه ها، 

محصول جامعه و خانواده هایشان هستند.
موســوی چلک تصریح کرد: عادت کرده ایم پــس از انبوه مصیبتی که 
بر ســر کودکان می آید، ســپس مداخله کنیم. به همیــن دلیل پدیده 

کودک آزاری در ایران ریشه دار است.
موســوی چلک خاطرنشــان کرد: طبق آمار وزارت راه و شهرسازی 
21 میلیون نفر از جمعیت کشــور در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری 
ســکونت دارند، این یعنی اینکه پذیرفته ایم در این مناطق حداقل های 

خدمات عمومی وجود ندارد.
وی با اشــاره به کاهش 18 درصدی بودجه حمایت از کودکان کار و 
کاهش 10 درصدی بودجه آسیب های اجتماعی در الیحه بودجه 99 
تأکید کرد: آن وقت می گوییم 16 میلیون پرونده در حوزه آسیب داریم.
موســوی چلک تصریح کرد: در جامعه ای زندگی می کنیم که سرمایه 
اجتماعی در شرایط نامطلوبی قرار دارد و هر اتفاقی می تواند رخ دهد 

و کودک آزاری یک نشانه است که باید آن را جدی گرفت.
رئیــس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان اینکه کودک آزاری را فردی 
نکنیم، افزود: جامعه ای که طبق آمارهــا یک چهارم آن حداقل دارای 
یک اختالل روانی هستند، هیچ وقت نمی تواند کار را به درستی انجام 
دهد. در این بین در شــرایطی به سر می بریم که آسیب های اجتماعی 
در حال طی کردن الیه های زیرزمینی خود اســت و از طرفی جرأت 

الیه برداری نداریم.
وی با بیان اینکه آزارگران جنســی اغلب آشنا هستند، گفت: به همین 
دلیل رســیدگی به این موضوع به سختی و با تأخیر صورت می گیرد. 
گاهی غفلت ما عامدانه اســت چون توان پاسخگویی نداریم و گاهی 

نتیجه جهل و ناآگاهی.
موسوی چلک اضافه کرد: اگر قوانین به درستی اجرا شود و سلیقه ای 
برخورد نشود با همین قوانین نیز می توان از کودکان حمایت کرد. این 
درحالی است که باید تا اجرایی شدن الیحه حمایت از حقوق کودکان 

و نوجوانان مطالبه گری صورت بگیرد.
وی با نــگاه امیدوارانه به اصالح قوانین در حــوزه کودکان گفت: 
نباید خیلی ناامید بود؛ گام های مثبتی در این باره برداشــته شــده اما 
نیاز به زمان دارد. سیاســتگذاری یا اصالح و تغییر قوانین یک شبه 
انجام نمی شود و باید برای آن تالش، مطالبه گری و هم مستندسازی 
کنیم زیرا تغییرات در حوزه اجتماعی به تدریج جای خود را نشــان 
می دهد و این نشانگر این است که ما همکاری بین بخشی را به خوبی 

بلد نیستیم.

راهکار برخورد با کودک دروغگو
 دروغگویي در کودکان شایع است، البته والدین با این مسأله هم مانند 
ســایر اختالالت رفتاري کودک باید با علم و به طور زیربنایي برخورد 
بکنند و نباید از کودک ســلب اعتماد کنند. کودک گاهي با دروغ خود 
مي فهماند که با محیط ناســازگار است و والدین باید این ناسازگاري را 
ریشــه یابي کنند. در حال حاضر دروغگویي در کودک به علل مختلفي 

رخ مي دهد. 
یکي از آن دالیل ممکن اســت ناشــي از ترس کودک باشد به ویژه این 
مشــکل در کودکاني که توسط والدین تنبیه و مجازات مي شوند، بیشتر 

مشاهده مي شود.
 همچنین دروغگویي کودک ممکن است به دلیل توقعات بي جاي والدین 
از کودک و ناتوانی او در بــرآوردن این توقعات رخ دهد؛ کودک براي 
برآورده کردن این توقعات به دروغ متوســل مي شود. یکي از مهمترین 
علل دروغگویي در کودکان نیز یادگیري دروغ از والدین اســت که این 
موضــوع به صورت مختلف در کودک تأثیر مي گــذارد؛ براي مثال اگر 
والدین قولي به او داده اند و عمل نکرده اند، بدین طریق به او دروغگویي 
را یاد داده اند.  براي پیشــگیري از دروغگویي کودکان، نخســت نباید 
والدین دروغ بگویند، دوم پاسخ ســؤال هاي کودکان را به طور صحیح 
بدهند. ســوم اینکه اگر کودک را از انجام کاري منع مي کنند به او دلیل 
آن موضوع را روشــن و صریح توضیح دهند. چهارم اینکه اگر کودکي 
مرتکب کار بدي مي شود، کوشش نکنید تا از او اعتراف بگیرید، بلکه در 
شناسایي عمل و آگاه کردن او تالش کنید. پس از اعتراف او را تنبیه نکنید 

زیرا اگر تنبیه کنید، ممکن است بار دیگر حقیقت را نگوید.
امید رضایی روانپزشك

 باألخــره ویروس کرونا به ایران رســید، 
همین قدر ســاده و همین اندازه سریع، نکته 
جالب تر اینکه شنیده ها حکایت از 2 مبتال در 
همدان را گوش به گوش می کند این 2 فرد در 
بیمارستان های سینا و بهشتی بستری هستند اما 
هنور مسئوالن علوم پزشکی این خبر را تایید 

رسمی نکرده اند. 
براساس آخرین اخبار 18 نفر از هموطنانمان 
در کشور به ویروس کرونا مبتال شدند که از 
این میــان 4 نفر بر اثر ابتال جــان خود را از 
دســت دادند. همچنین خبرهــا حاکی از آن 
اســت که یک فرد مبتال به کرونــا که از قم 
به لبنان ســفر کرده بود شناســایی و قرنطینه 
شــد. در همدان هم جالب است 48 ساعت 
گذشــته ماسک و شــوینده ها به طرز عجیبی 
افزایش قیمت پیــدا کرده و حتی در مواردی 
داروخانه ها به سهمیه بندی آن اقدام کرده اند. 

شــواهد میدانی خبرنــگار ما حاکــی از آن 
اســت که تقاضای بیش از اندازه برای خرید 
ماســک های فیلتردار و کاسه ای قیمت آن را 
دچار نوسان کرده، به طوری که قیمت ماسک 
کاسه ای از 500 تومان تا 2 هزار تومان افزایش 

یافته است.
اما نکته جالب درباره این ویروس آنجا است 
که پس از انتشــار توصیه پزشکی پروفسور 
سمیعی در فضای مجازی قیمت خوراکی های 
عنوان شــده در آن دچار تغییر شده است؛ تا 
جایی که بر اســاس گفته مدیر عامل یکی از 
فروشگاه های بزرگ شــهر تقریبا خرید مواد 
لبنی به ویژه ماســت و دوغ متوقف شــده و 
بیشــتر همدانی ها به خرید ادویه  های سنتی و 

گرم مزاج اقدام می کنند. 
قصه کرونا و تأثیــری که در جو جامعه باقی 
گذاشته است داستان غریبی نیست، به عبارتی 
کــم نبوده اند برخی کاالها چون ماســک که 
بی دلیــل کمیــاب و به چند برابــر قیمت به 
فروش می رســند و در موارد مشابه می توان 
رب گوجه فرنگی، واکسن آنفلوآنزا، چای و... 
را مثال زد. مســتند  بر گفته مسئول فروش در 
یکی از داروخانه های شهر چند روز پیش، 3 
عدد ماســک MSK حدود 15 هزار تومان به 
فروش می رســید، حاال همین ماسک بیش از 

25 تومان فروخته می شود. 
وی با تأکید بر اینکه نه تنها در ســطح شــهر 
بلکه فروشــگاه های مجازی هــم به افزایش 
قیمت ماسک های خود اقدام کرده اند، گفت: 
فروشــگاه های مجازی پس از افزایش قیمت 
چند برابری، پس از 4 روز با پیک به دســت 
مشتری می رســد و این تنها بخشی از تبعات 
اخبــار و فیلم های پخش شــده از کرونا در 

شبکه های اجتماعی است. 
مســأله پیش آمده پس از درج خبر کرونا در 
کشور موجب شــده حتی برخی ماسک های 
بی نام ونشــان وارد عرصــه فروش شــوند 
درحالی که هیچ یک اســتاندارد الزم را ندارد 
اما چون برخی داروخانه ها با کمبود ماســک 

مواجه اند مجبور به فروش آن هستند. 
در خبرهــای منتشرشــده فضــای مجازی 
ویدیوهــای مختلفی با محتــوای متفاوت از 
اینکه آیا اساسا ماسک می تواند مفید واقع شود 
یا خیر دست به دست می شود که در آن اظهار 

نظر برخی پزشکان نیز منتشر شده است. 
 به اعتقاد پزشــکان ماســک پزشکي براي 
جلوگیري از انتقال بیماري توصیه نمي شود، 
زیــرا ویروس به گونه اي نیســت که در هوا 
پخش شود و بخواهد از این طریق آلودگي و 
بیماري ایجاد کند و همه را مبتال کند. استفاده 
از ماســک پزشکي، براي کســاني است که 
بیمار هستند و در جامعه تردد مي کنند. البته 
توصیه نخست ما براي این افراد، استراحت 
در منزل اســت. معموال ذرات تنفسي عامل 
اصلي انتقال بیشــتر میکروب ها هســتند، تا 
حدود 80 درصد و بیشــتر، احتمــال اینکه 
یک ماســک معمولي پزشکي جلوي انتشار 
را بگیرد، وجود دارد. اگر تشــخیص قطعي 
شــود و بیماري خطرناک باشــد، آن وقت 
 N 100 یا N 95 توصیه مي شــود از ماسک
استفاده شــود. از میان این ماسک ها، ماسک 
تنفســيN 95 براي اســتفاده در محیط هاي 
صنعتــي و محافظــت در برابــر جامدات 
غیرنفتي )گردوغبــار و ذرات معلق در هوا( 
و مایعات نفتي طراحي شــده و از آنجایي که 
یک پاالیه ثابت و یک پل بیني بي رنگ دارد 

و جنس پارچه اش از ماســک هاي تنفســي 
نخي ضخیم تر به نظر مي رسد، توانسته اعتماد 
ایرانیان را در حفاظت از سالمتیشان در برابر 

ویروس کرونا به خود جلب کند.  
با این حال معاون غذا و داروی علوم پزشکی 
همدان به همدان پیام می گوید: که اگرچه زدن 
ماســک در زمان حضــور در اماکن عمومي 
مي توانــد به کاهش ابتال به انــواع بیماري ها 
کمک کند اما رعایت بهداشــت شــخصي، 
تماس نداشتن  دست ها،  مرتب  شست وشوي 
دســت ها با دهــان، بیني و چشــم ها براي 
جلوگیري از شــیوع و ابتال به بیماري کرونا 
مؤثر و ضروري اســت و اســتفاده صرف از 
ماسک تنفســي، آن هم بدون رعایت نکات 
بهداشــتي و طــرز اســتفاده صحیــح از آن 
نمي توانــد افراد را از ابتال بــه کروناویروس 

مصون بدارد. 
خــدادادی با تأییــد این نکته کــه با هجوم 
شــهروندان برای خرید ماســک متأســفانه 
توزیــع آن در داروخانه ها بــا چالش مواجه 
شده است، گفت: اگرچه افزایش تقاضا براي 
خرید ماســک در همدان حکایت از آن دارد 
که مردم به رعایت نکات بهداشتي شخصي 
اهمیت داده اند اما بررســي نحوه استفاده از 
این ماسک ها در بیشتر افراد قابل تأمل است. 
وی افزود: نگرانی درباره کمبود ماسک وجود 
ندارد زیرا باتوجه بــه تولید داخل بودن این 

کاال نیازهای فروش مراکز عرضه کننده به طور 
قطع رفع می شــود اما از رسانه ها تقاضامندیم 
با اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مردم آن ها 
را با طرز اســتفاده درست و ضروری ماسک 

آشنا کنند. 
وی با بیان اینکه نیاز اســتفاده از ماســک 
تنها بــرای بیمــاران و افراد مشــکوک به 
ســرماخوردگی است، عنوان کرد: ضرورتی 
بــرای اســتفاده از ماســک در بیــن تمام 
شــهروندان نیســت بر همین اســاس جو 
حاشیه ای شکل گرفته ســبب شده تا مردم 
عادی هم بــه خرید اقدام کنند و ماســک 
برای گروه آســیب پذیر و افــرادی که نیاز 
به اســتفاده از آن برایشان ضرورت دارد با 

مشکل تهیه مواجه شوند. 
معاون غذا و داروی علوم پزشکی همدان با 
بیان اینکه مردم نگران از نفوذ کرونا نباشند 
و ســعی در رعایت بهداشــت فردی کنند، 
گفت: حاشــیه های ابتال به کرونا متأســفانه 
در فضای مجازی دســت به دست می شود 
که موجب ترس و احســاس خطر در بین 
مردم شده است، بر این اساس از شهروندان 
تقاضامندیــم تنهــا به آمارهای رســمی و 
از جانب علوم پزشکی  منتشر شــده  مستند 
اســتان اکتفا کننــد و از توجه به اخبار ضد 
و نقیــض و منتشرشــده در فضای مجازی 

خود داری کنند. 

خبرهای غیررسمی از ابتالی شهروندان به کرونا می گوید 

ماسک در همدان سهميه بندی شد
■ استاندار همدان: همدان استانی پاك از كروناست

از تقویت بنیان خانواده 
تا ایجاد عدالت کاری
 بین زنان و مردان
 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب 
قانون کاهش ســاعت کاری بانوان را فرصتی 
برای تقویــت بنیان خانواده برشــمرد که در 
مجلس دهم به تصویب رسید، به ایجاد عدالت 

کاری بین زنان و مردان منجر شد.

ســلمان خدادادی در گفت  وگو با خانه ملت، 
با بیان اینکه مجلس دهم در مرحله نخســت، 
موضوع »کاهش ســاعت کاری بانوان« را در 
برنامه ششم مورد بررسی و تصویب قرار داد، 
گفــت: پس از آن و به دلیــل اهمیت موضوع، 
قانون جداگانه ای در حمایت از کاهش ساعت 

کار اداری بانوان به تصویب رسید.
وی بــا تأکید بر کاهش 8 ســاعت در هفته از 
ســاعت کاری، در قانون کاهش ساعت کاری 
بانوان ادامه داد: پس از تصویب قانون، ساعت 

کاری بانوان از 44 ساعت در هفته به 36 ساعت 
کاهش یافت.

وی بــا بیان اینکه تا پیــش از تصویب قانون 
کاهش ساعت کاری بانوان، هیچ اقدام تشویقی 
برای ترغیب دســتگاه ها به انجــام این امر در 
قانون وجود نداشت، افزود: اما پس از تصویب 
این قانــون فاکتورهای متعددی در نظر گرفته 
شد، به طور مثال تأکید شد تا بانوانی که صاحب 
فرزند می شوند، حمایت شوند به عبارتی مادران 
تا 6 ســالگی فرزندشــان، هر هفته 8 ساعت 

کاهش ساعت کاری دارند.
خدادادی مصوبه مجلس در کاهش ســاعت 
کاری بانوان را در مســیر تحقق سیاست های 
جمعیتی ابالغی مقام معظم رهبری دانســت 
و گفت: واقعیت آن اســت که اگرچه یکی از 
شاخصه های توسعه یافتگی نیروی انسانی است 
اما امروز کشــور در شــرایطی است که پیری 
جمعیت به عنوان نگرانی  جدی آینده کشور را 
تهدید می کند، موضوعی که رهبر معظم انقالب 
هم در سال های گذشته درباره آن هشدار دادند. 

استاندار همدان: همدان استانی پاک از کروناست
 اســتاندار همدان روز گذشــته در حاشیه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه همدان استانی پاک از 

ویروس کروناست، گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از ابتالی فردی به کروناویروس گزارش نشده و استان همدان پاک است.
سید سعید شاهرخی، با تأکید بر اینکه مردم نگران نباشند، اظهار کرد: ستاد مقابله با کروناویروس تشکیل شده و مردم به شایعات توجه نکنند.

وی به رسانه ها توصیه کرد: رسانه ها و فضای مجازی از نظر روانی مواظبت کنند وضعیت روانی جامعه را بهم نزنند.
استاندار همدان با بیان اینکه شایعات و حرف های غیرکارشناسی در فضای مجازی فراوان است بنابراین مردم توجه نکنند، خاطرنشان کرد: مردم 
اخبار را از مبادی رسمی وزارت بهداشت و رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی بشنوند. شاهرخی درباره پاکسازی و ضدعفونی کردن اتوبوس های 
مسافربری، افزود: تمهیدات الزم دیده شده هر چه الزم باشد، انجام می گیرد. استاندار همدان تأکید کرد: به مردم اطمینان می دهم در استان همدان 

بر موضوع تسلط کامل داریم و هر وقت الزم باشد آمادگی داریم تا ورود پیدا کنیم.
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نفت
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یک کارشناس:
تورم مسکن ۹۹ کمتر از تورم عمومی 

خواهد بود
 یک کارشــناس اقتصاد مســکن با بیان اینکه احتماال رشد قیمت 
مسکن شهر تهران در سال آینده مقداری پایین تر از نرخ تورم خواهد 
بود، گفت: ســال آینده شــهرهایی که از روند افزایش قیمت مسکن 

تهران جا مانده اند این عقب ماندگی را جبران می کنند. 
مهدی روانشــادنیا اظهــار کرد: اگر دوره های گذشــته را مالک قرار 
می دادیم باید ســال 1398 بازار مسکن به یک ثبات قیمتی می رسید 
که البته از تیرماه تا آذرماه قیمت ها یا پایین می آمد یا افزایش ناچیزی 
داشت. اما چند پارامتر خارج از بازار و چند پارامتر داخل بازار مسکن، 
این بخش را دچار تغییر مسیر کرد. تغییر قیمت بنزین، افزایش نسبی 

نرخ ارز، اتفاقات سیاسی و اقتصادی از عوامل بیرونی بود. 
وی افزود: در داخل بازار مســکن نیز، دولت ســقف تسهیالت را به 
240 میلیون تومان در تهران و 200 میلیون تومان در شــهرهاي بزرگ 
افزایــش داد. از طرف دیگر مصالح ســاختمانی از جمله آهن آالت و 
میلگرد رشد داشتند. در نتیجه برخالف پیش بینی ها در آذرماه با نقطه 
عطف جدیدی در بازار مسکن مواجه بودیم. اما عامل کنترل کننده که 
همان نبود ظرفیت در طرف تقاضا بود، افزایش نرخ ها را کنترل کرد؛ 

به طوری که از رشد حدود 8 درصد ماهیانه به 2 درصد رسید. 
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قدرت متقاضیان با رشد قیمت 
در ســال های 1396 و 1397 هنوز تطبیق نشده است به ایسنا گفت: 
شواهد گویای آن است که شوک متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار 
مســکن از بین رفته و تا پایان ســال ثبات نســبی بر این بازار حاکم 

خواهد بود. 
روانشــادنیا، رکود معامالت امالک در شهریورماه را در 3 دهه  گذشته 
بی ســابقه دانست و گفت: با توجه به تقاضای زیر پوست بازار، رکود 
قابــل تداوم نبود و دیدیم که در آذرمــاه تعداد معامالت تا بیش از 3 
برابر نســبت به شهریورماه افزایش پیدا کرد. همین روند تا آخر سال 

نیز ادامه دارد. 
وی تأکید کرد: با توجه به وضع عمومی اقتصاد کشــور، پارامترهای 
داخل بازار مسکن در سرنوشت قیمت و تعداد معامالت، تعیین کننده 
نیستند و طبیعتا رفتار بازار در سال 1399 تابع بازارهای موازی است. 
نــرخ ارز در برآورد مردم از ارزش امــالک و قیمت فروش واحدها 
تأثیرگذار است. به عبارت دیگر ارزش ریال می تواند در تحوالت بازار 

مسکن تأثیرگذار باشد. 
این کارشــناس با اشــاره به ماهیت ناهمگن بودن مسکن گفت: این 
قابلیت در اختالف تورم مناطق و شــهرهای مختلف تأثیرگذار است. 
اما به طور کلی می توان گفت ظرفیت و توان خرید متقاضیان به سقف 
خود رســیده و پیش بینی من این است که تورم مسکن در سال آینده 

مقداری کمتر از تورم عمومی کشور خواهد بود. 
به گفته روانشادنیا، سال 1398 یک همبستگی سریع بین روند قیمت و 
تعداد معامالت شهرستان ها با تهران اتفاق افتاد. این اتفاق در دوره های 
گذشته با فاصله زمانی بود. به عبارتی در تهران از نیمه دوم سال 1396 
تا پایان سال 1397 حدود 1/5 سال افزایش مداوم قیمت داشتیم ولی با 
وجود افزایش قیمت در شهرستان ها در سال 1398 رشد قیمت آن جا 
متناســب با تهران نبود و در نتیجه احتمــاال افزایش قیمت در برخی 
شــهرها و برخی مناطق تهران که از مناطق پیشتاز تورم در تهران جا 

ماندند بیش از میانگین رشد قیمت مسکن تهران باشد. 

کاهش قیمت نفت درپی گسترش کرونا
 قیمت نفت روز جمعه درپی گســترش شــیوع ویروس کرونا در 
کشورهای دیگر عالوه بر چین و نگرانی ها نسبت به تقاضا برای سوخت 

کاهش پیدا کرد. 
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آینده نفت برنت 28 سنت معادل 0/5 

درصد کاهش پیدا کرد و به 59 دالر و 3 سنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت آتی نفت آمریکا 28 سنت معادل 0/5 درصد کاهش پیدا 

کرد و به 53 دالر و 60 سنت در هر بشکه رسید. 
مقامات کره جنوبی روز جمعه ابتالی 52 نفر دیگر به ویروس کرونا را 
تأیید کردند. در چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان اســت، موارد 
جدید ابتال به ویروس کرونا روز جمعه نسبت به روز پیش افزایش پیدا 
کرد این در حالی است که مقامات چینی تالش ها برای مهار این اپیدمی 
را تشــدید کرده اند.  ِگرِگ پریدی، تحلیلگر نفت استراتفور در این باره 
گفت: دالیل زیادی برای احتیــاط وجود دارد زیرا هنوز تأثیر ویروس 
کرونا روی تقاضا برای نفت مشخص نشده است. اگر تأثیر این اپیدمی 
مالیم باشد روی تصمیم روسیه برای حمایت از کاهش بیشتر تولید نفت 

در نشست آینده »اوپک پالس« تأثیر خواهد گذاشت. 
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه روز پنجشنبه اظهار کرد: تولیدکنندگان 
نفت جهان درک می کنند که برای اوپک و متحدانش دیگر معنی ندارد 

که زودتر از زمان تعیین شده دیدار کنند. 
این گروه چندین ســال اســت کــه تولیدش را برای مقابله با اشــباع 
عرضه محدود نگه داشته و بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند با شیوع 
ویروس کرونا که روی تقاضا برای نفت تأثیر منفی گذاشته است، این 
تولیدکنندگان پیمان محدودیــت عرضه خود را تمدید کرده یا کاهش 
تولید بیشــتری اعمال کنند.  مســکو اعالم کرده که موضع خود را در 
روزهای آینده اعالم خواهد کرد. عامل دیگری که موجب کاهش قیمت 
نفت شــد، صعود ارزش دالر بود که بــا تقاضا به عنوان دارایی مطمئن 
روبه رو شده است.  بر اســاس گزارش رویترز، در آمریکا ذخایر نفت 
هفته گذشــته برای چهارمین هفته متوالی رشــد کرد با این حال کمتر 
از میزانی بود که تحلیلگران پیش بینی کرده بود. ذخایر بنزین و ســایر 

سوخت ها به روند کاهشی اخیرشان ادامه دادند. 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد
پروازهای مسافری ایران به چین متوقف است

 در پی انتشــار اخباری مبنی بر از ســرگیری پروازهای ایران به مقاصد مختلف چین، 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشــوری اعالم کرد که همچنان پروازهای مسافری ایران به 
چین و بالعکس متوقف بوده و برخی پروازها باری و با هماهنگی های کامل انجام می شود. 
به گزارش ایســنا، در پی شیوع کرونا در شهرهای مختلف چین برخی کشورهای اروپایی 
و تأیید وزارت بهداشــت مبنی بر فوت شدن 2 مورد ابتال به ویروس کرونا در قم، اخباری 
منتشــر شد مبنی بر اینکه پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به مقاصد مختلف چین مانند 

گوانگژو و پکن در جریان است. 
ایــن در حالی بود که چندی پیش پروازهای رفت و برگشــت بــا مقصد و مبدأ چین، در 

جلسه ای با ریاست معاون اول رئیس جمهور ممنوع شده بود. 
سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری در این زمینه در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: ادامه 
داشتن پروازهای ایران به چین و بالعکس به طور کامل تکذیب می شود و همچنان پروازهای 

مسافری به مقصد و مبدأ این کشور ممنوع است. 
رضا جعفرزاده افزود: برخی پروازهای باری آن هم به صورت محدود و کنترل شده، تحت 
نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انجام می شود که آن هم با رعایت همه 

اصول و الزامات پزشکی و پیشگیرانه است. 

غزل اسالمي «

 اگر دقت کرده باشید وقتي براي خرید 
به فروشگاه هاي لوازم خانگي مي روید برخی 
فروشــنده ها براي اثبات اصل بودن آن کلي 
قســم مي خورند که این کاال اصلي است و 
مثل بقیه کاالهایــي که در بازار وجود دارد، 
نیست! حتي اگر مشتري کمي آگاهي داشته 
باشــد درباره نو بودن کاال هم از فروشنده 
مي پرســد. چون پیش از این موردهایي در 
همدان مشــاهده شــده که خریدار پس از 
بردن وسیله خریداري شده به خانه و نصب 
آن متوجه شده که پیش از این استفاده شده 
است و کاالیی که به عنوان نو خریداري کرده 

دست دوم است. 
پیش از این چند گزارش مردمي به همدان پیام 
مبني بر خریداري کاالي دست دوم به جاي نو 
از فروشگاه هاي سطح شهر ارسال شده بود. 
چند خبر نیز در خروجي خبرگزاري ها قرار 
گرفته بود که هم خریداران و هم مسئوالن 

مربوطه این موضوع را تأیید کرده بودند. 
اما پیش از این موضوع حدود 2 سال پیش 
بــود که همدان پیام در گزارشــي در همین 
ضمانت نامه هاي  برخي  قالبي بودن  صفحه 
کاالي خانگــي را گــزارش داد. در یــک 
گزارش میداني از فروشگاه هاي لوازم خانگي 
اطالعاتي از خودِ فروشندگان دریافت شد 

که در جایي از بازار انــواع ضمانت نامه ها 
صادر مي شود و قیمت آن بستگي به قیمت 
کاال دارد. اگر مثــال ضمانت نامه براي یک 
یخچال گران قیمت صادر شــود یک قیمتي 
دارد و اگر براي یک آبمیوه گیري صادر شود 
قیمت پایین تري دارد. اما آن طور که گزارش 
شد براي کاالهاي ارزان قیمت ضمانت نامه 
صادر نمي شد چون براي فروشگاه ها صرفه 
اقتصادي نداشت. اغلب مواقع موقع خرید 
ضمانت نامــه اي بابت خرید وســیله برقي 
کوچــک و ارزان قیمت به خریــداران داده 
نمي شــد. اما اگر فروشــندگان حساسیت 
مشتري را نســبت به ضمانت کاال متوجه 
مي شــدند به او مي گفتند اگر ضمانت نامه 
مي خواهــي قیمــت آن 100 هــزار تومان 

گران تر مي شود. 
ســال گذشــته بــراي خریــد یخچــال 
سایدباي ســاید و تلویزیون هــم همین را 
مي گفتنــد. براي یک تلویزیــون 6 میلیون 
تومانــي یک میلیــون تومــان اضافه بابت 
صدور ضمانت نامه از مشــتري درخواست 
مي کردند. برخي مشتریان متوجه مي شدند 
که این ضمانت نامه ها اعتباري ندارند و کاال 
را بدون این برگــه خریداري مي کردند. اما 
خیلي ها براي اطمینان یک تا 3 میلیون تومان، 
بسته به قیمت کاال، بابت ضمانت نامه اي که 

هیچگونه اعتباري ندارد پرداخت مي کردند. 
فروشندگان نیز مطمئن بودند که تلویزیون یا 
یخچال موردنظر در یک یا 2 ســال خراب 
نمي شــود اما اگر پس از فروش کاال استثنًا 
اتفاقي براي آن مي افتاد و مشــتري به آنها 
مراجعــه مي کرد به روش خودشــان او را 
دست به ســر مي کردند و هیچ مســئولیتي 
این روش  نمي گرفتنــد. کمااینکه  برعهده 
همچنان ادامــه دارد و کمتر ضمانت نامه اي 
در فروشــگاه ها خدمات پس از فروش را 

پشتیباني مي کند. 
پس از روش فــروش ضمانت نامه بود که 
کاالي دســت دوم هم به برخي فروشگاه ها 
راه پیدا کرد که پیــش از این نمونه هایي از 
آن گزارش شــد. هرچند که اغلب بازاریان 
اعتبــار خود و فروشگاهشــان را با فروش 
کاالي دست دوم به جاي نو خراب نمي کنند. 
همه اینها ناشــي از تحریم هایي اســت که 
دامن کشــور را گرفته است. درست است 
که بســیاري مي گویند تحریم هــا اثري در 
کشــور نداشــته اما حداقل موجب شــده 
کاالهاي خارجي داراي نمایندگي در ایران 
به راحتي وارد کشــور نشوند و مقدار ورود 
کاالي قاچاق و بي کیفیت به کشور افزایش 
یابد که نتیجه آن گران شدن وسایل خانگي، 
بي اعتبار شدن ضمانت نامه ها، افزایش تعداد 

ضمانت نامه هاي قالبي و کالهبرداري برخي 
سوءاستفاده گران از شرایط پیش آمده است. 

اکنون این موارد به قدري محرز شده که قرار 
شد طرح شناســه دار کرد کاالها پیاده شود. 
در این طرح اتحادیه از فروشگاه داران تعهد 
می گیــرد که خدمات پس از فروش کاالیی 
که می فروشــند را برعهــده بگیرند. یعني 
فروشگاه ها تعداد موجودي کاالهاي قاچاق 
خود را بــه اتحادیه اعالم کنند تا شناســه 
دریافت کنند. همین اواخر هم رئیس هیأت 
مدیره اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی 
در گفت وگو با ایســنا اعــالم کرده که اگر 
کسي اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی از 
فروشگاه داران تعهد می گیرد که خدمات پس 
از فروش کاالیی که می فروشــند را برعهده 
بگیرند. بنابراین درصورتی که مشتریان کاالی 
شناسه دار خریده باشند جای نگرانی نیست، 
زیرا اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی متعهد 
شده در چنین شرایطی تأمین خدمات پس 

از فروش برعهده مغازه دار است. 
بــه گفته ســید مرتضی میری بــا تأکید بر 
اینکــه ارائه خدمات پــس از فروش برای 

محصوالتی که به صــورت قاچاق و تقلبی 
وارد شــده باشــد مطلقا پذیرفته نمی شود، 
تصریح کرد: ممکن است کاالیی به صورت 
قاچاق وارد شــده باشــد، اما مغــازه دار به 
اتحادیه اعالم کرده و تعهد داده باشــد که 
در چنین شرایطی کاال شناسه دریافت کرده 
و مشــکلی وجود ندارد. اما اگر کاالیی که 
به صورت قاچاق وارد شده، به اتحادیه اعالم 
نشده باشد و شناسه هم دریافت نکرده باشد 

خریداران را به دردسر خواهد انداخت. 
میری در پایان خاطرنشان کرد: مردم حتما از 
فروشگاه هایی که کاالی آن ها شناسه دارد، 
خرید کنند. همچنین بهتر اســت خریداران 
برگ رسید کاال با مهر اتحادیه مبنی بر اینکه 
خدمات و گارانتی برعهده خود فروشــگاه 

است را ببینند و بعد خرید کنند. 
اوایل دی مــاه وزارت »صمت« اعالم کرد: 
تمامی تولیدکنندگان و تشکل های صنعتی 
لوازم خانگــی تولید داخل تــا 15 دی ماه 
فرصت داشتند که برای 8 گروه کاالیی خود 
فرایند ثبت و اخذ شناســه را انجام دهند و 
برای کاالهای خود شناســه دریافت کنند و 

پس از این تاریخ هر کاالیی که در ســطح 
بازار شناسه کاال نداشته باشد کاالی قاچاق 
تلقی می شــود، اما این مهلت تا 15 بهمن 
ماه تمدید شــد و طبق اعالم انجمن صنایع 
لوازم خانگی طــرح برخورد با لوازم خانگی 
بدون شناسه از چهارشنبه، 16 بهمن ماه از 
ســوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آغاز 

شد. 
آئین نامه اجرایی شناسه های کاال و رهگیری 
کاال موضوع مــاده )13( قانــون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اواخر شــهریور ماه 1395 
از ســوی اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری، برای اجرا ابالغ شــد. ماده 
20 این آئین نامه مســئولیت اجرای آن  را به 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت محول 
کــرده و طبق مــاده 12 آن وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت »صمت« موظف اســت 
"امکان ثبت شناســه رهگیــری و دریافت 
گواهــی الکترونیکی را در ســامانه جامع 
تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسه های 
رهگیــری را در ســطح تمامــی کاالهای 

مشمول، تضمین کند."

لوازم خانگی 
بدون شناسه نخرید 

 ایران در حال حاضر جزو 5 کشور برتر 
سدسازی در دنیا به شمار می آید.

پیش از انقالب در ســطح کشــور 19 سد 
بیشتر نداشــتیم و این ســدها عموما در 
مکان هایی اجرا شــده بود که ســختی و 
شرایط پروژه های اجرا شده پس  از انقالب 

را نداشت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، 
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران 
گفت: در حال حاضر و پس از انقالب 185 
سد در کشور ساخته شده است که از این 
حیث ایران جزو 5 کشــور برتر سدسازی 

است.
محمــد حاج رســولی ها افــزود: به رغم 
تحریم هایــی کــه توســط کشــورهای 
اعمال می شــود،  ایران  علیه  اســتکباری 
امــا ایران در 16 کشــور دنیا فعالیت های 
سدســازی را انجام می دهد کــه برای ما 

دستاورد مهمی محسوب می شود.
وی همچنین فعالیــت بخش نیروگاه های 
برق آبی در کشــور را یادآور شد و گفت: 
در حال حاضــر 12 هزار مگاوات نیروگاه 
برق آبی در کشور داریم که پیش از انقالب 

ایــن رقم یک هــزار و 800 مگاوات بوده 
است.

حاج رســولی ها از وجود 2 میلیون و 400 
هزار هکتار شبکه آبیاری در کشور خبر داد 
و گفت: این رقم پیش از انقالب 600 هزار 
هکتار بود که در حال حاضر با افزایش 75 

درصدی در این بخش مواجه هستیم.
وی تصریح کرد: با پیگیری های اســتاندار 
و مسئوالن منطقه خوشبختانه امروز شاهد 
آئین کلنگ زنی اجرای شبکه آبیاری پایاب 
ســد گیوی هستیم که می تواند برای مردم 

منطقه شامل برکات روزافزون باشد.
وی ادامه داد: شــبکه آبیاری پایاب ســد 
گیوی تنها شبکه در کشور است که از ماده 
56 تأمین اعتبار شــده و با سرعت باالی 
تخصیص اعتبارات از سوی 2 بانک عامل 
سپه و کشــاورزی در اسرع وقت اجرایی 

خواهد شد.
حاج رســولی ها افــزود: مــا همچنین از 
محل این ســد بــرای پروژه های صنعتی 
نیز اختصــاص آب را تدارک دیده ایم که 
می تواند با ظرفیت ایجاد شــده در منطقه، 
کشاورزی این شهرستان را نیز اعتال دهد.

جزو 5 کشور برتر 
سدسازی هستیم

 رئیس شورای تأمین دام با تأکید بر اینکه 
کشــور همچنان با مازاد دام سبک و سنگین 
روبه رو اســت، گفت: وفور عرضه دام تولید 
داخل و گوشــت وارداتــی موجب کاهش 
قیمت گوشت قرمز در شب عید و ایام نوروز 

می شود.
 منصور پوریان در گفت وگو با ایرنا، با اشاره 
به اینکــه اکنون تولیدکننــدگان از ازدیاد دام 
زنده سبک و سنگین و کاهش تقاضای بازار 
گالیه مند هســتند، افزود: با نزدیک شدن به 
شــب عید و ایام نوروز تولیدکنندگان داخلی 
و واردکنندگان ناچار هســتند برای تولید و 
واردات مجدد ســال آینده بخش عمده دام و 

گوشت وارداتی خود را به بازار عرضه کنند.
بــه گفته رئیس شــورای تأمین دام کشــور، 
همچنین قیمت هر کیلوگرم دام سبک با وزن 
30 کیلوگرم به قیمت 38 هزار تومان و باالی 
50 کیلوگــرم بین 33 تا 35 هــزار تومان به 

فروش می رسد.

وی تصریــح کرد: با توجه به قیمت دام زنده 
باید هر کیلوگرم گوشت گرم گوسفندی 75 
هزار تومان و گوشــت گرم گوساله 60 هزار 
تومان، گوشــت منجمد گوسفندی 60 هزار 
تومان و گوشــت منجمد گوســاله 40 هزار 

تومان در بازار مصرف به فروش برسد.
رئیس شورای تأمین دام کشور اختالف نظر 
بین تولیدکنندگان و بــازار را در اوزان دام 
زنده یکی از مشــکالت خرید و  عرضه و 
انباشــت دام روی دســت تولیدکننــدگان 
برشــمرد و گفت: بــا  توجه به شــرایط 
اقتصــادی، عرضــه دام با وزن بــاال برای 
تولیدکننــدگان صرفه اقتصــادی دارد این 
درحالی اســت که بازار داخلــی عرضه دام 

سبک و سنگین با اوزان کم را می پذیرد.
پوریــان  تصریح کرد: به طــور حتم با وفور 
عرضه دام ســبک و ســنگین داخلی، شاهد 
کاهش قیمت در بخش دام و گوشــت قرمز 

خواهیم شد.

رئیس شورای تأمین دام کشور:

قیمت گوشت قرمز با فراوانی عرضه 
کاهش می یابد
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مهاجم »اضطراری« آبی اناری ها
 از لگانس رسید

 باشــگاه بارســلونا پس از پرداخت حق فســخ قــرارداد »مارتین 
بِریتِویت« به باشگاه لگانس، این مهاجم دانمارکی را به عنوان جانشین 

مهاجمان مصدوم خود خریداری کرد.
رقم فسخ بریتویت 18 میلیون یورو بود و مرد دانمارکی با قراردادی تا 

30 ژوئن 2024 راهی نیوکمپ شده است.
کاتاالن ها پس از هفته ها جســتجوی بی ثمر در نهایت موفق به جذب 
مهاجمی شدند تا جالی خالی »لوییس سوارز« و »عثمان دمبله« مصدوم 

را در خط هجومی این تیم پر کند. 
اللیگا اسپانیا دوشنبه هفته جاری جواز خرید یک مهاجم اضطراری را 

خارج از پنجره نقل و انتقاالت برای بارسا صادر کرد.

رقابت تنگاتنگ ژاپن و عربستان 
برای صدرنشینی

 نمایندگان ژاپن وعربستان بیشترین صدرنشینی را تا پایان هفته دوم 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به خود اختصاص داده اند.

هفته دوم مرحله گروهی مســابقات لیگ قهرمانان آســیا در حالی به 
اتمام رسید که چند بازی در منطقه شرق همانند هفته اول برگزار نشد.

تا به اینجا و در 8 گروه 4 تیمی، بیشترین صدرنشینی برای نمایندگان 
ژاپن و عربستان است. 3 تیم یوکوهاما مارینوس، ویسل کوبه و اف سی 
توکیو در صدر گروه های خود قرار دارند. دیگر تیم صدرنشین منطقه 
شرق تیم اف ســی سئول کره جنوبی اســت. در منطقه غرب اما 50 
درصد صدرنشین ها برای کشــور عربستان هستند. تیم های االهلی و 
التعاون در گروه های اول و سوم صدرنشین هستند. پاختاکور ازبکستان 
و السد قطر نیز صدرنشینی 2 گروه دیگر را به خود اختصاص داده اند.

در این بین نمایندگان ایران در رده های سوم و چهارم گروه های خود 
هستند و تا به اینجا عملکرد خوبی نداشته اند.

شرایط حساس چین در انتخابی جام جهانی 

 تیم ملی فوتبال چین در شرایطی حساس در انتخابی جام جهانی 
2022 قطر به میدان خواهد رفت.

تیم ملی فوتبال چین باید در انتخابی جام جهانی برابر مالدیو و در ادامه 
گوام به میدان برود. قرار است دیدار خانگی تیم ملی چین و مالدیو در 

کشور تایلند و بدون حضور تماشاگر برگزار شود. 
این تصمیم به دلیل شیوع ویروس کرونا گرفته شده است و چین باید 

در کشور تایلند از حریف خود میزبانی کند. 
همچنیــن با توجه بــه اینکه آمریــکا، ورود تمام افــراد چینی را به 
قلمروهای خود ممنوع کرده اســت، گوام نمی تواند در کشور خود از 
چین میزبانی کند و به همین  دلیل دیدار این 2 تیم به میزبانی گوام نیز 

قرار است در کشور تایلند برگزار شود. 
انتظار می رود این مسابقات بدون هواداران پشت درهای بسته برگزار 

شود.
در حال حاضر سوریه در گروه A با 15 امتیاز از 5 مسابقه صدرنشین 
است در حالی که چین با 7 امتیاز از 4 مسابقه در رده دوم جدول قرار 
دارد. فیلیپین با 7 امتیاز از 5 مســابقه در رده ســوم قرار دارد و مالدیو 
با 6 امتیاز در رده چهــارم قرار دارد. گوام هنوز امتیازی در این گروه 

به دست نیاورده است.

تجدیدنظر در سیاست کیفی گرایی پارالمپیک
 بــا تصمیم هیأت اجرایی در مصوبه کیفی گرایی پارالمپیک و اعزام 

تیم ها تجدیدنظر شد.
سرپرســت کاروان اعزامی ایران بــه بازی های پارالمپیــک توکیو با 
اشــاره به تصمیم کمیته ملی پارالمپیک برای اعزام تیم فوتبال 5 نفره 
و بسکتبال با ویلچر اظهار کرد: سیاست کیفی گرایی از 14 ماه پیش به 
تمام فدراسیون ها و ورزشکاران تحت نظر کمیته ملی پارالمپیک اعالم 
شــد. این سیاست در چند جلسه موردتأیید و تصویب اعضای هیأت 
رئیسه و هیأت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک با اکثریت آرا قرار گرفت. 
حمایت اکثریت از این سیاســت موجب شد تا ما همچنان بر اجرای 
آن پافشاری کنیم اما روز پنج شنبه اعضا تصمیم گرفتند تا از بخشی از 

این سیاست عدول کنیم.

انتقاد شهردار توکیو از نامزد شهرداری لندن 

 شهردار توکیو به انتقاد از آمادگی لندن برای میزبانی المپیک 2020 
واکنش نشان داد.

به گزارش رویترز، پس از شیوع ویروس کرونا، شوان بایلی، کاندیدای 
شــهرداری لندن اعالم کرد در صورتی که قرار باشد بازی های المپیک 
توکیو به شــهر دیگری منتقل شود، لندن این آمادگی را دارد تا بازی ها 
را برگزار کند. این صحبت ها با واکنش شــهردار توکیو روبه رو شــد. 
یوریکو کوئیکه، فرماندار توکیو روز جمعه گفت: اظهارنظر نامزدهای 
انتخابات در لندن که عنوان کرده بود این کشــور آماده میزبانی المپیک 
توکیو است، نادرست و نامناسب است.  کمیته بین المللی المپیک عنوان 
کرده اســت که سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است شرایط فعال 
به گونه ای نیست که بتوان درباره لغو یا انتقال بازی های المپیک صحبت 
کرد. ســی ودومین دوره بازی های المپیک حدود 5 ماه دیگر در توکیو 
ژاپن آغاز می شــود. افتتاحیه بازی ها سوم مرداد و اختتامیه آن نوزدهم 

مرداد 1399 است.

کشتی گزینشی المپیک در قرقیزستان

 اتحادیه جهانی کشــتی از میزبانی شــهر بیشکک قرقیزستان برای 
رقابت های گزینشی المپیک در قاره آسیا خبر داد. 

پیش از این قرار بود شــهر شــی آن چین، میزبان رقابت های گزینشی 
المپیک 2020 توکیو در قاره آسیا باشد که به دلیل شیوع بیماری کرونا 
در کشور چین، اتحادیه جهانی کشتی میزبانی این مسابقات را به کشور 
قرقیزســتان داد. بر این اساس مسابقات کسب سهمیه المپیک در قاره 
آسیا روزهای 8 تا 10 فروردین ماه سال 99 در شهر بیشکک قرقیزستان 
برگزار می شود و تیم های کشتی آزاد و فرنگی ما برای کسب 6 سهمیه 

باقی مانده در این رقابت ها حضور خواهند یافت.

آگهی دعوت به افراز 
آقای اسماعیل سیاوشی فرزند احمد برابر وارده شماره 30696/م/98 مورخ 98/11/24 درخواست افراز 

سهم مشاعی مورد مالكیت خود از پالك 31 اصلی بخش سه مالیر قریه آرته بالغ را به شرح ذیل:
ــر  ــه مالی ــش س ــی بخ ــالك 31 اصل ــت پ ــالغ تح ــه ب ــه آرت ــدانگ قری ــه شش ــبت ب نس
ــه  ــر ب ــون منج ــن تاكن ــده لك ــل آم ــه عم ــدود ب ــد ح ــده، تحدی ــت ش ــت ثب درخواس
صــدور ســند مالكیــت نشــده اســت، ســپس مشــمول مقــررات اصالحــات اراضــی شــده 
و بــه اســتثناء مســتثنیات قانونــی اصالحــات اراضــی بــه زارعیــن صاحــب نســق واگــذار 
گردیــده اســت و برابــر ســند شــماره 10016 مــورخ 98/6/27 دفترخانــه شــماره بیســت و 
یــك هــزارم ســهم از یكصــد و هفتــاد و چهــار دویســتم ســهم از ســه چهــارم ســهم از 
پنــج و یــك هفتــم شــعیر مشــاع از نــود و شــش شــعیر ششــدانگ كل اراضــی مزروعــی 
ــر از نســق زراعــی شــماره  ــالغ پــالك 31 اصلــی بخــش ســه مالی ــه ب ــه آرت ــر قری و بای
ــد  ــد احم ــی فرزن ــماعیل سیاوش ــای اس ــه آق ــر ب ــر 2 مالی ــورخ 50/2/21 دفت 48568 م
ــد  انتقــال گردیــده و اعــالم داشــته اســامی و نشــانی ســایر مالكیــن مشــاعی را نمی دان
لــذا در اجــرای مــاده 18 آیین نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا بــه موجــب 
ایــن آگهــی بــه ســایر مالكیــن مشــاعی و مالكیــن پالك هــای مجــاور و كلیــه اشــخاص 
ــالغ  ــد اب ــع می دانن ــراز ذینف ــر اف ــود را در ام ــوی خ ــه نح ــه ب ــی ك ــی و حقوق حقیق
ــح  ــاعت 10 صب ــخ 98/12/6 رأس س ــراز در تاری ــات اف ــه عملی ــه اینك ــر ب ــردد نظ می گ
ــذا در تاریــخ و ســاعت مقــرر در  در محــل وقــوع ملــك شــروع و بعمــل خواهــد آمــد ل
محــل وقــوع ملــك حضــور بهــم رســانند بدیهــی اســت عــدم حضــور آنهــا مانــع از انجام 

عملیــات افــرازی نخواهــد بــود ایــن آگهــی در یــك نوبــت منتشــر مــی شــود.
)م الف 484(

تاریخ انتشار: 98/12/3
محمدرضا امينی  - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالیر 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــون  ــوع قان ــأت اول موض ــماره 139860326006001529-1398/10/29 هی ــر رأي ش براب
تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــه و بالمعــارض متقاضــی  ــات مالكان ــر تصرف در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك مالی
آقــای محمــد حاجــی صفــری فرزنــد نصــرت ا... بــه شــماره شناســنامه 497 صــادره از 
مالیــر در شــش دانــگ اعیانــی یــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 160/73 مترمربــع 
ــك  ــداری از مال ــر خری ــك مالی ــش ی ــع در بخ ــي واق ــالك 2062 اصل ــمتي از پ قس
ــه منظــور  ــذا ب ــده اســت. ل ــر محــرز گردی ــه مالی ــور خیری ــاف و ام رســمی اداره اوق
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
ــه  ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــن آگهــي ب ــخ انتشــار اولی ــد از تاری مي توانن
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــت  ــي اس ــد. بدیه ــم نماین ــي تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس اعت
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض در ص

مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
)م الف 464(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/3

محمدرضا امينی 
رئيس ثبت اسناد و امالك مالیر

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

ــون  ــوع قان ــأت اول موض ــماره 139860326006001531-1398/10/29 هی ــر رأي ش براب
تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــی  ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــر تصرف ــك مالی ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــم ب ــد ابراهی ــریف آبادی فرزن ــرادی ش ــا علی م ــای علیرض آق
ــاحت   ــه مس ــی ب ــن فروش ــاب گاراژ آه ــك ب ــگ ی ــش دان ــر در ش ــادره از مالی 631 ص
829/81 مترمربــع قســمتي از پــالك یــك اصلــي اراضــی دولت آبــاد واقــع در 
ــده  ــرز گردی ــر مح ــح اهلل عادلی ف ــمی فت ــك رس ــداری از مال ــر خری ــار مالی ــش چه بخ
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب اســت. ل
ــي  ــت متقاض ــند مالكی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت مي ش
ــدت دو  ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــند مي توانن ــته باش ــي داش اعتراض
ــدت  ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم 
ــراض  ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بدیه نماین

ــد. ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكی ــررات س ــق مق طب
)م الف 467(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/3

محمدرضا امينی ، رئيس ثبت اسناد و امالك مالیر

آگهی دعوت از مجاورین 
ــش  ــی بخ ــالك 4418 اصل ــدانگ پ ــك شش ــوری مال ــن ن ــای حس ــون آق چ
ــن  ــوق را از ای ــالك ف ــی پ ــك برگ ــند ت ــدور س ــای ص ــد تقاض ــك نهاون ی
ــالك  ــن پ ــه مجاوری ــد ك ــی می باش ــی مدع ــت و متقاض ــوده اس اداره نم
ــه اســتنادكد  ــذا ب ــه مالكیــن نــدارد، ل مذكــور را می شناســد و دسترســی ب
ــالع  ــول اض ــن ط ــوص تعیی ــی در خص ــنامه های ثبت ــه بخش 914 مجموع
ــه  ــاده 18 آیین نام ــن م ــت و همچنی ــناد مالكی ــردن اس ــاحت دار ك و مس
اجرایــی مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا بــه كلیــه مالكیــن مجــاور پــالك 
فوق الذكــر ابــالغ می گــردد كــه در تاریــخ 1399/1/26 ســاعت 11:30 
ــه ك  ــای قلع ــدان پ ــد، می ــع در نهاون ــك واق ــوع مل ــل وق ــح در مح صب
ــاعی  ــن مش ــن و مالكی ــور مجاوری ــدم حض ــت ع ــی اس ــد بدیه ــور یابن حض
مانــع از انجــام عملیــات نقشــه برداری نمی گــردد چنانچــه نیــاز بــه 

ــردد. ــه درج می گ ــن روزنام ــد در همی ــدد باش ــی مج آگه
)م الف 224(

ند  جلیلو

رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت در حال تصفیه تویسرکان 
صافی غرب 

در پرونده كالسه 9709988525200215 شعبه دوم تجدید نظر دادگستری كل استان همدان 
كه منتهــی به صدور دادنامه شــماره 9809978116201169 مــورخ 98/8/14 گردیده حكم 
ورشكستگی شركت تویسركان صافی غرب به شــماره ثبت 477 مقیم همدان صادر گردیده 
است. لذا در اجرای مواد 462 قانون تجارت و ماده نظامنامه امور ورشكستگی آگهی می شود كه:
1- اخطار به كلیه بستانكاران شركت ظرف مهلت های زیر از تاریخ نشر آخرین اعالن، اشخاص 
حقیقی و حقوقی كه ادعایی یا طلبی نسبت به شركت مذكور دارند اسناد طلب خود را با سواد 
مصدق شده آن را به بانضمام فهرستی كه كلیه مطالبات آنها را تعیین می نماید به دفتر محترم 

شعبه دوم دادگاه حقوقی همدان تسلیم كرده و قبض دریافت دارند.
2-طلبكاران مقیم در مقر دادگاه همدان یك ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن

3- طلبكاران در سایر نقاط ایران دو ماه از تاریخ نشر اعالن
4-طلبكاران مقیم در خارجه سه ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن.

5-اخطار به بدهكاران شــركت ظرف مهلت های فوق از تاریخ نشر اعالن خود را معرفی كنند 
و متخلفین از این اخطاریه به معادل بیســت و پنج درصــد دین به نفع صندوق دولت محكوم 

خواهند شد.
6-اخطار به كســانی كه به هر عنوان اموال شــركت در دست آنهاست كه اموال را در 
ظرف مدت های مقرر فوق از تاریخ نشــر آگهی در اختیار مدیر تصفیه بگذارند و گرنه 
هر حقی كه نســبت به آن مال دارند از آنها ســلب خواهد شد مگر اینكه عذر موجهی 

باشند. داشته 
)م.الف1757(

مدیر تصفيه شركت در حال تصفيه تویسركان صافی غرب 
علی هاشم كریمی

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

برابــر رأي شــماره 139860326006001661 – 1398/11/19 هیــأت اول موضــوع قانــون 
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی تعیی
ــارض  ــه و بالمع ــات مالكان ــر تصرف ــك مالی ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
متقاضــی آقــای رســول موســوی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه 465 صــادره 
ــع  ــاحت 208/20 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــك ب ــی ی ــگ اعیان ــش دان ــر ش از مالی
ــك  ــش ی ــع در بخ ــي واق ــی از 2044 اصل ــی از 52 فرع ــالك 2254 فرع ــمتي از پ قس
ــاره 44612943/4/21 - 97/4/21 اداره  ــرارداد اج ــر ق ــمی براب ــك رس ــراز مال مالی
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــه مالیرمح ــور خیری ــاف و ام اوق
ــخاص  ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــد  ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
ــن اداره  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــن آگهــي ب ــخ انتشــار اولی از تاری
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت  ــه مراجــع قضایــي تقدی دادخواســت خــود را ب
ــت  ــند مالكی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م انقض

ــد.)م الف 491( ــد ش ــادر خواه ص
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/12/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/17
محمدرضا امينی 
 رئيس ثبت اسناد و امالك مالیر

آگهی دعوت از مجاورین 
ــی از 2144 و  ــالك 2 فرع ــدانگ پ ــك شش ــوری مال ــن ن ــای حس ــون آق چ
بخــش 2144 اصلــی بخــش یــك نهاونــد تقاضــای صــدور ســند تــك برگــی 
ــد  ــی می باش ــی مدع ــت و متقاض ــوده اس ــن اداره نم ــوق را از ای ــالك ف پ
ــن  ــه مالكی ــی ب ــد و دسترس ــور را می شناس ــالك مذك ــن پ ــه مجاوری ك
نــدارد، لــذا بــه اســتنادكد 914 مجموعــه بخشــنامه های ثبتــی در خصــوص 
ــن  ــت و همچنی ــناد مالكی ــردن اس ــاحت دار ك ــالع و مس ــول اض ــن ط تعیی
ــه  ــه كلی ــرا ب ــمی الزم االج ــناد رس ــاد اس ــی مف ــه اجرای ــاده 18 آیین نام م
مالكیــن مجــاور پــالك فوق الذكــر ابــالغ می گــردد كــه در تاریــخ 
ــع در  ــك واق ــوع مل ــل وق ــح در مح ــاعت 11 صب ــنبه 1399/2/1 س دوش
ــد  ــور یابن ــعیدی حض ــت ا... س ــان آی ــه، خیاب ــای قلع ــدان پ ــد، می نهاون
ــع از انجــام  ــن و مالكیــن مشــاعی مان بدیهــی اســت عــدم حضــور مجاوری
ــد  ــدد باش ــی مج ــه آگه ــاز ب ــه نی ــردد چنانچ ــه برداری نمی گ ــات نقش عملی

در همیــن روزنامــه درج می گــردد.
)م الف 225(

ند  جلیلو
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

تشویق بانوان کارمند همدان 
برای شرکت در جشنواره ها 

 بانوان کارمند اســتان برای تقویت ســالمت و تندرســتی خود، برای شــرکت در 
جشنواره های متنوع فرهنگی ورزشی باید رغبت کنند.

نایب رئیس هیأت ورزش های همگانی همدان با اعالم این مطلب در نشســت هماهنگی 
جشــنواره فرهنگی ورزشــی فراغت بانوان با ورزش همدان اظهار کرد: برگزاری چنین 

جشنواره هایی در تقویت روحی و روانی بانوان کارمند تأثیر به سزایی دارد.
مریم روحی بیان کرد: جشــنواره فرهنگی ورزشی فراغت بانوان با ورزش ویژه شاغالن 
دســتگاه های اجرایی است و انتظار داریم نسبت به نام نویسی نهادها توجه الزم از سوی 

مسئوالن انجام شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه در اغلب برنامه ها آن طور که باید شاهد حضور پرشور کارمندان 
دولت نیستیم و تنها چند دستگاه اجرایی نسبت به استقبال الزم از جشنواره ها و مسابقات 

اقدام می کنند.
نایب رءیس هیأت ورزش های همگانی همدان یادآور شــد: همه ساله بیش از 50 برنامه 
فرهنگی ورزشــی برای قشرهای مختلف بانوان در سطح استان برگزار می شود و در این 

بین کمتر شاهد حضور قشر کارمند هستیم.
وی با تأکید بر لزوم توجه مدیران دستگاه های اجرایی به ایجاد بسترهای الزم برای توسعه 
ورزش بانوان کارمند، گفت: بانوان ســهم به ســزایی در ارتقای روحیه نشــاط و شادابی 

خانواده و جامعه دارند و باید این مورد توجه جدی قرار بگیرد.

روحی با اشــاره به برگزاری جشــنواره فرهنگی ورزشی فراغت بانوان با ورزش همدان 
خاطرنشــان کرد: از دســتگاه های اجرایی می خواهیم در این جشنواره که انتخابی کشور 

است، زمینه حضور بانوان کارمند را فراهم سازند.
وی با اشاره به شرایط حضور در این جشنواره گفت: یک کارمند همراه به 2 نفر از اعضای 

یک خانواده )اعضای درجه یک و 2 خانواده( می توانند در این جشنواره شرکت کنند.
نایب رئیس هیدت ورزش های همگانی همدان یادآور شــد: ســاختار قامتی، بدمینتون، 
دارت، بســکتبال، بومی محلی شامل: لی لی و یه قل دوقل و طناب زنی از جمله رشته های 

رقابتی در این جشنواره است.
وی افزود: متقاضیان تا هفته اول اسفندماه فرصت نام نویسی دارند که باید در دفتر هیأت 

ورزش های همگانی همدان واقع در ورزشگاه شهدای قدس مراجعه کنند.

 مجمع ســاالنه هیأت قایقرانی اســتان با 
حضور دبی فدراســیون قایقرانی کشور در 

همدان برگزار شد.
دبیر فدراســیون قایقرانی کشــور در مجمع 
ســالیانه هیأت قایقرانی گفت: اگر بخواهیم 
پیشرفت چشــم گیری در قایقرانی در سطح 
کشــور داشته باشــیم باید توجه ویژه ای به 
تأسیس باشگاه قایقرانی، تدوین اساسنامه و 
آئین نامه و شناساندن رشته قایقرانی از طریق 

روابط عمومی است.
مجمع عمومی ســالیانه هیــأت قایقرانی با 
حضور صابونچی دبیر فدراســیون قایقرانی، 
جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان، ضروری 
رئیس هیأت قایقرانی، نماینده داوران، مربیان 
و ورزشــکاران استان در ســالن اجتماعات 

اداره کل برگزار شد.
در ایـن نشسـت دبیـر فدراسـیون قایقرانـی 
بـا اعـالم رضایـت از تعامـل هیـأت اسـتان 
ایـن  در  قهرمان پـروری  و  فدراسـیون  بـا 
رشـته ورزشـی گفـت: فدراسـیون قایقرانی 
تنهـا فدراسـیونی اسـت کـه هیـأت رئیسـه 
قایقرانـی  اسـبق  مدیـران  از  همچنـان  آن 
اسـت اسـتفاده می کنـد کـه بتوانـد همیشـه 
از تجربیـات آنهـا اسـتفاده شـود، قایقرانـی 
دارای  ورزشـی  تجهیـزات  به دلیـل 
مظلومیت هایـی اسـت، در شـرایط اقتصادی 
کنونـی مـا برآنیـم سـال آینـده اسـتان های 
تجهیـزات  از  را  همـدان  نظیـر  فعـال 

نماییـم. برخـوردار 
صابونچی افزود: در سال آینده از هیأت های 
اســتان در جلســات هیأت رئیســه دعوت 
خواهیم کــرد که از نزدیک فدراســیون به 

مسائل و مشکالت استان اشراف داشته باشد 
و همچنین استان به مسائل فدراسیون واقف 

شود.
وی با اذعان به اینکه همدان را قطب رشته 
روئینگ در ســطح کشور می توان شناخت 
می خواهیم  قایقرانی  ورزشکاران  از  گفت: 
هیچ وقت به خاطر زیرســاخت نامناســب 
دلســرد و بی انگیزه نباشند زیرا با تعامل و 
وفاق شــما ورزشکاران و مربیان و داوران 
بــا فدراســیون و اداره ورزش و جوانان 
می تــوان کاری از پیــش بــرد و با کمک 
هم می توان رشــته قایقرانی را به ســطح 
باالی از کشــور برســانیم ، در حال حاضر 
تعداد ورزشــکاران در همدان کم است و 

با همین مقدار کم توانســته اند در میادین 
ورزشــی ملی و فراملی قهرمانی را از آن 
خود نمایند، پس ما باید کمیت این رشــته 
ورزشــی را ارتقا دهیم تا بتوانیم به سطح 

برسیم. از کمیت  مطلوبی 
در ادامه جلســه مدیرکل ورزش و جوانان 
گفت: هیأت قایقرانی اســتان از هیأت های 
پویا، فعال و قهرمان پرور است و ما حمایت 
همه جانبه خود را از این ورزشکاران در همه 

شرایط لحاظ می کنیم.
محســن جهانشــیر با توجه به اینکه ســد 
اکباتان دارای فضای مناســبی برای اسکان 
ورزشــکاران این رشــته نبوده است، عنوان 
کرد: در حال حاضر با شــرکت آب فاضالب 

منطقه همــدان در مذاکره هســتیم که یک 
درصد اعتبار ورزش و ســهم اداره ورزش 
را برای ســاخت یک مکان مســقف برای 
ورزشکاران در سد داشته باشیم که ورزشکار 

به راحتی بتواند تمرین کند.
وی گفــت: همــدان دارای اقلیم مناســب  
است و می تواند بچه ها روئینگ بیشتری در 
سطح اســتان شناسایی شوند و ما آنها را در 
عرصه های ملی و فراملی ببینیم همانطور که 
در حال حاظر بچه های قایقران استان دارای 
مقام های خوبی هســتند و ایــن مقام ها را 
به خوبی حفظ کردند درخشــش بیشتری از 
ورزشکاران در ســطح ملی و فراملی داشته 

باشیم.

مسابقات ووشو 
ویژه بانوان 
در مالیــر
 هیأت ووشو شهرستان مالیر با برگزاری 
مسابقات ووشو ویژه بانوان در سالن شهید 
ندافی مجموعه ورزشــی شهید تاجوک این 
شهرستان والدت حضرت فاطمه زهرا)س( 

و روز مادر را گرامی داشت.
مســابقات ووشــو ویژه بانوان به مناسبت 
گرامیداشــت والدت با ســعادت حضرت 
فاطمــه زهــرا)س( و روز مــادر با هدف 
محک زدن توانایی ورزشکاران در مسابقات 
و معرفی مستعدین این رشته ورزشی برای 
حضور در مسابقات قهرمانی استان و کشور 
در ســالن شــهید ندافی مجموعه ورزشی 
شهید تاجوک این شهرستان به همت هیأت 
ووشو و همکاری مربیان این رشته ورزشی 

برگزار شد.
بیش از 60 نفر از ووشوکاران این شهرستان 
که در باشگاه های ســطح شهرستان زیرنظر 
مربیــان توانمندی چون الهه هــزاوه، زهرا 
زینعلــی، معصومــه عابــدی و ... فعالیت 
می کننــد در رده های ســنی خردســاالن، 
نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگســاالن 
در این مسابقه شرکت کردند و برای کسب 
مقام و رتبه برتر آن در سالن شهید ندافی به 

مصاف هم رفتند.

نفرات برتر این مسابقات نیز از سوی داوران 
و مربیان مربوطه به هیأت ووشــو شهرستان 
معرفی شد تا برنامه ریزی های الزم از سوی 
این هیأت برای تمرینات آنها انجام شــود تا 
در آینده شاهد افتخارآفرینی این ورزشکاران 

در میادین استانی و کشوری باشیم.
شــایان ذکر اســت معصومه عابدی، الهام 
فیروزی، زهرا زینعلی، مینا جعفری، حدیثه 
ترکمان، میترا روستایی و الهه هزاوه داوری 

این مسابقه را برعهده داشتند.

سروقامتان با پیروزی به خانه آمدند

 تیم والیبال سروقامتان همدان با اختالف کمی، از صعود در جمع 8 
تیم برتر ایران بازماندند.

مســابقات والیبال دسته دوم کشــور با پیروزی سروقامتان همدان برابر 
شهید کریمی خرم آباد به آخر خط رسید وتیم همدانی از صعود باز ماند.

 در پایان رقابت های رفت و برگشــت که به صورت دوره ای برگزار شد 
تیم سروقامتان همدان با 5 پیروزی و تنها قبول 3 شکست با 13 امتیاز و 
اختالف کمی با تیم دوم نتوانست جواز حضور در مرحله بعد را کسب 
کند. در دور رفت سروقامتان همدان با پیروزی برابر سنندج، خرم آباد و 
کرمانشاه و تنها یک شکست مقابل ساوه کار خود را دنبال کردند و در 
دور برگشــت بازی را به سنندج و ساوه واگذار کردند، اما با 2 پیروزی 

قاطع 3 بر صفر برابر کرمانشاه و خرم آباد به کار خود پایان دادند.
به اذعان کارشناسان والیبال سروقامتان همدانی در نخستین تجربه حضور 
خود در رقابت ها لیگ 2 عملکرد خوبی داشتند و با داشتن میانگین سنی 
21 سال یکی از جوانترین تیم های لیگی والیبال ایران محسوب می شوند.
گفتنی است ســنندجی ها در میزبانی و مهیا کردن شرایط حداقلی نمره 

قبولی نگرفتند. 

دبیر فدراسیون قایقرانی کشور:

پيشرفت قایقرانی 
در گرو تأسيس باشگاه است
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باباطاهر

مستعدبرتر شدن پایان مسیر نخبگی نیست

 رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه مســتعد برترشدن پایان مسیر 
نخبگی نیست، گفت: دیده شدن به عنوان مستعد برتر، ابتدای مسیر توسعه 
و پیشرفت است. به گزارش بنیاد ملی نخبگان؛ سورنا ستاری در نشست 
معرفی بنیاد ملی نخبگان به مستعدان برتر نوورود، با اشاره به لزوم حرکت 
به سمت توسعۀ فردی و اجتماعی، گفت: مستعد برترشدن اتفاق بزرگی 
برای افراد است زیرا سبب دیده شدن فرد می شود. وی با بیان اینکه مستعد 
برترشدن پایان مسیر نخبگی نیست، افزود: دیده شدن به عنوان مستعد برتر، 
ابتدای مسیر توسعه و پیشرفت است. ستاری ادامه داد: یکی از چالش ها 
در حوزه مستعدان نوورود، افت تحصیلی این افراد در سال های ابتدایی 
تحصیل اســت زیرا فرد تصور می کند پس از نیل به رتبه برتر کنکور یا 

المپیادهای مختلف، به پایان فعالیت نخبگانی رسیده است. 

صادرات وازلین حاوی نانوذرات به 
کشورهای گرمسیری

 یکی از شــرکت های تولیدکننده وازلین در کشــور با استفاده از 
نانوذرات اکسیدروی به تولید وازلین هایی با خاصیت آنتی باکتریال و 
ضدپرتو فرابنفش اقدام کرده اســت. به گزارش ستاد توسعه فناوری 
نانو، یک شــرکت تعاونی موفق به تولید و صادرات وازلین جاذب 
امواج فرابنفش حاوی اکســیدروی نانومتری شده است. حمیدرضا 
دســتجرد از بخش تحقیق و توسعه این شــرکت گفت: در مناطق 
گرمســیری تابش آفتاب با شــدت باال می تواند آسیب های زیادی 
برای پوست بدن به همراه داشته باشد. ترک های پوستی یکی از این 
مشکالت است که می تواند تبدیل به زخم  شود. از این رو وازلین در 

این مناطق برای حفاظت از پوست استفاده می شود. 

گوگل به جمع آوری اطالعات کودکان 
متهم شد

 دادســتان ایالت نیومکزیکو آمریکا به دلیل جمع آوری اطالعات 
کودکان بدون اجازه والدین از گوگل شکایت کرده است. 

به گزارش مهر، دادســتان ایالت نیومکزیک آمریکا از گوگل شکایت 
کرده است. گوگل متهم اســت برخالف قانون، اطالعات مربوط به 
کودکان را جمع آوری کرده است. طبق این شکایت گوگل با استفاده 
از بسته ســرویس های آموزشــی خود از کودکان و خانواده هایشان 
جاسوسی کرده است. این بسته ســرویس های آموزشی در مدارس 
و میان معلمان و والدین برای فروش عرضه شــده بوده اســت و در 
حقیقت ابزاری برای کنترل کردن کودکان در زمان استفاده از مرورگر 

اینترنتی در کالس درس و خانه است. 

زوم قدرتمند گلکسی S۲۰ اولترا 
دردسرساز شد

 کارشناســان امنیت ســایبری معتقدند قابلیت »اسپیس زوم« در 
دوربین های گلکســیS20اولترا بسیار قدرتمند است و ممکن است 
برخی افراد با سوءاستفاده از آن از داخل خانه و محل کار شهروندان 

جاسوسی کنند. 
بــه گزارش مهر، ویژگــی زوم قدرتمند موبایل جدید سامســونگ 

کارشناسان امنیت سایبری را نگران کرده است. 
ویژگی »اسپیس زوم« در موبایل های گلکسی S۲۰ اولترا با دوربین 
108 مگاپیکسلی به کاربران اجازه می دهد تا 100 بار روی منطقه ای 

زوم کنند و همزمان کیفیت تصویر نیز حفظ می شود. 
سامسونگ فناوری به کار رفته در این ویژگی را فاش نکرده است.

پهپاد سرنشین دار با سرعت ۸7 مایل بر 
ساعت پرواز کرد

 یک پهپاد سرنشــین دار نخستین پرواز خود را در کرواسی انجام 
داد. این پهپاد می تواند با ســرعت 87 مایل بر ســاعت پرواز و 368 

پوند بار حمل کند. 
به گزارش ایسنا، یک پهپاد سرنشین دار که شباهت زیادی به خودروی 
مســابقه ای »فرمول یک« دارد، می تواند با سرعت 87 مایل بر ساعت 

در آسمان پرواز کند و مانور انجام دهد. 
شــرکت »درون چمپیونز لیگ« این وســیله نقلیه هوایی به نام »بیگ 
درون« ساخته است. وسیله نقلیه هوایی مذکور برای نخستین بار در 
جمهوری کرواســی پرواز کرده و جالب آنکه »هربرت ویراتر« مدیر 

ارشد اجرایی شرکت نیز خلبان آن بوده است. 

انتقاد انجمن صنفی آژانس ها از وزارت 
بهداشت

کار پزشک درمان است 
یا جذب توریست؟

 رئیــس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی 
و هوایی از مداخله مســتقیم برخــی وزارت خانه ها 
در گردشــگری انتقاد کرد و انحصار در گردشگری 
ســالمت را زیر ســؤال برد و از وزارت بهداشــت 
خواســت دخالت مستقیم در گردشگری سالمت را 

کنار بگذارد. 
حرمت ا... رفیعی گفت: گردشگری سالمت نه تنها با 
معضل داللی دســت به گریبان است، که تحت تأثیر 
مداخله ها ســایر دوایر دولتی متحمل آســیب شده 

است. 
وی ادامه داد: وزارت بهداشت به حوزه گردشگری 
ســالمت وارد شــده و کنار هم نمی رود. اگر قرار 
اســت هر ســازمان یا وزارت خانه ای گوشــه ای از 
گردشــگری را به انحصار بکشــد، شاید بهتر باشد 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
را منحــل کنیم. ســازمان حج و زیــارت که متولی 
گردشــگری زیارتی و مذهبی است، وزارت ورزش 
هم متولی گردشــگری ورزشی است، طبیعت گردی 
هم با محیط زیســت تداخل دارد. با این وضع چرا 
باید گردشــگری یک تشکیالت مجزا داشته باشد و 
چرا به 4 هزار و 500 آژانس مســافرتی مجوز داده 

شده است. 
وی گفت: آیا گردشــگری سالمت فقط به درمان و 
بیمارستان محدود می شود که وزارت بهداشت تا این 
حد به حیطه آن وارد شــده است؟ اگر توجیه آن ها 
پرداختن به امور درمانی بیمار است، پس دیگر عنوان 
گردشگری را به یدک نکشــند و از آن سوءاستفاده 
نکنند. گردشگری سالمت شاخه های مختلفی دارد. 
همه آنکه به درمان و بیمارستان ختم نمی شود، انواع 

مختلف دارد. 
رفیعی سپس این پرسش را مطرح کرد که آیا وزارت 
بهداشت می پذیرد آژانس ها در حوزه بیمارستانی و 
درمان دخالت کننــد؟ و در ادامه اظهار کرد: روش 
اصولی این اســت که آژانس بیمار و گردشــگر را 
جذب کند و تحویل بیمارستان و مراکز درمانی دهد 
و در ادامه هم پیگیر خدمات دهی به او باشــد، ولی 
چرا بیمارستان ها و پزشکان به جذب مستقیم بیمار 
خارجی می پردازند، درحالی که تأمین خدمات سفر 
اصال در توان آن ها نیســت و فقط بیمار را ناراضی 

و شاکی می کنند. 
رئیــس هیأت مدیره انجمن صنفــی دفاتر خدمات 
مسافرتی و هوایی ادامه داد: این انتقادها در جلسه ای 
در وزارت امور خارجه که نمایندگان دیگر بخش ها 
حضور داشــتند مطرح شــده، این وزارت خانه هم 
معتقد به ســاماندهی و رفه انحصار و مداخله است، 
برای همین پیشنهاد کرد کمیته ای با حضور نماینده 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
تشکیل شود. حتی نهادهای امنیتی هم موافق چنین 

رویه ای بوده اند. 

شکستن شاخ غول 
در دوران جوانی و جاهلی

ابوعطا «

 دوران دبیرستان از همان سال دوم که پشت لبمان به اندازه کافی سبز 
شــد، با جماعتی از هم کالسی های معلوم الحال، باندی مافیایی تشکیل 
داده بودیم که به شلوغ کاری و به هم زدن مدرسه شهره آفاق بود، البته 
برای آنکه بدآموزی نداشــته باشــد باید تأکید کنم که این صحبت ها 
مربوط به زمان و شرایطی دیگر است و امروزه روز اگر بخواهید سری 
بین سرها درآورید و مثل بنده معطل چندرغاز حق التحریر نمانید باید 
قیــد این قبیل افعــال مخرب را بزنید؛ همچنین باید یادآور شــوم که 
اعضای باند مافیایی ما در اوج شلوغ کاری و شیطنت، نیم نگاهی هم به 
درس داشت و در واقع بیشتر اعضای باند دارای هوشی متوسط بودند 

که بیشتر در راه افعال نادرست به کار گرفته می شد.
القصــه، در آن روزگار جوانــی و جاهلی، هر معلمی نمی توانســت 
حمایت ائتالف ما را جلب کند بلکه الزم بود خصائلی از قبیل معرفت، 
مردانگی، بداهه گویی، تیپ مناسب، قدرت تدریس و حتی قدرت بازو 
در او جمع می شــد تا از لیست ســیاه باند ما خارج شود، در غیر این 

صورت حتمًا با کالس ما به مشکالت جدی برمی خورد.
پس از 2 سال شلوغ کاری و گذر از کوره جان هایی که ناظم ها و مدیرها 
بــرای انهدام باند ما تدارک می دیدند به باالترین قدرت عملیاتی الزم و 
انسجام تیمی رسیده بودیم و هر توطئه ای که برای پراکنده کردن اعضای 
بانــد انجام می شــد را از طریق عوامل نفوذی خــود در نطفه خاموش 
می کردیم تا ای که روزی خبر رسید یک معلم نظامی با ُگرزی کافر کش 
و خشونتی زبانزد و گوشی شکسته به قاعده ورزشکاران حرفه ای برای 
کالس ما انتخاب شده، عوامل دشمن پروپاگاندایی به راه انداخته بودند 

که دیگر کار کالس »دوم ریاضی ب« تمام است و چه و چه...
ما به اتفاق بزرگان و سرکردگان باند جلسه ای اضطراری برگزار کردیم 
که راهکارهای مقابله با این جناب را بررسی کنیم، یکی از پیشکسوتان 
که برای گذراندن هر ســال تحصیلی 2 تا ســه سال دودچراغ خورده 
بود؛ پیشنهاد داد برای شکسته نشــدن شاخ وبرگمان به طور موقت در 
برابر این طوفان نابهنگام ســر خم کنیم، دیگری استراتژی »قایق های 
توپ دار« را مطرح کرد؛ بدین صورت که تیمی از بچه های ورزشــکار 
باند انتخاب شــوند و بیرون مدرسه به سالن کشتی جناب معلم مزبور 
رفته و همان جا در چند عدد ســالتو و فیتیله پیچ شاخ غول را بشکنند 
اما تعداد داوطلبان انتحاری این پیشــنهاد به سبب هزینه هایی که بر آن 
مترتب بود به حدنصاب نرســید و از دستور کار خارج شد، درنهایت 
پیشــنهاد یکی از اعضا که اســتراتژی »زمین در برابــر زمان« بود به 
تصویب رسید و قرار شد ببر درنده را خواب کنیم تا در زمان مناسب 

تور را بر سرش بیفکنیم.
با این وصف در 2 جلســه معلم خشــن هرکاری می کرد ما الم تا کام 
حرف نمی زدیم، »بشین پاشــو« می داد، بی کم وکاست انجام می دادیم، 
می گفــت برایــم آب بیاورید می آوردیــم، می گفت نفس نکشــید، 
نمی کشیدیم و خالصه اینکه در تمام طول کالس دست به سینه سراسر 

چشم و سر تا پا گوش بودیم.
جنــاب معلم پس از 2 جلســه از درون الینه شــد و گفت: بچه ها مرا 
حالل کنید، من به ســبب حرف هایی که دیگران بیان کردند خیلی در 
مورد کالس شما اشتباه فکر می کردم اما حاال گمان می کنم کسانی که 
این شایعات را در مورد کالس شما ساخته اند خودشان توان مدیریت 

کالس ندارند.
درســت در همین لحظه بود که ســرتیم عملیاتی ما وارد عمل شد و 
گفت: خوب آقــای معلم برای رفع کدورت هــا و اینکه همواره نظم 
و ادب کالس ما در خاطر شــما بماند بچه ها چند شــاخه گل برایتان 

تدارک دیده اند.
ــت  ــت گرف ــا را به دس ــوم گل ه ــمانی مغم ــا چش ــدا ب ــم بنده خ معل
ــا  ــاه ب ــی کوت ــس از مکث ــرد و پ ــود ب ــب خ ــمت قل ــه س و آن را ب
نفســی عمیــق گل هــا را بوییــد و بــو کــردن همــان و فــرو دادن انــواع 
فلفــل مرغــوب ســیاه و قرمــز پــودر شــده بــه اعمــاق ریــه همــان و 
عطســه های مــداوم و اشــک چشــم و بیــرون رفتــن ســریع از کالس 

ــان. ــای نابخــرد هم ــده بچه ه و انفجــار خن
ما دیگر آن سال معلم مزبور را ندیدیم تا سال ها بعد که یکی از اعضای 
مافیا که خود اکنون از مدیران ارشــد آموزش وپرورش اســتان است 

پیشنهاد کرد برای حاللیت خواهی به دیدارش برویم.
در پایان اگرچه بنده کوچک تر از آن هســتم که به شما پیامی بدهم 
اما الزم اســت بار دیگر تأکید کنم که امروزه رابطه معلم و شــاگرد 
بر اســاس احترام و محبت متقابل استوارشده و خدا را شکر بچه ها 
به جای کارهای نادرست فکر پیشرفت و ترقی از طریق علم آموزی 
هســتند اما با این حال اگر در بین شــما دانش آموز شلوغ کاری هم 
هست که چندان به آینده خود نمی اندیشد به عنوان یک پیشکسوت 
شــلوغ کاری توصیه ام به ایشــان و هم قطارهایش این است که"اگر 
شــیطنت هم می کنید بی تربیت و حرمت شکن نباشید که در زندگی 

نمی رسید." به جایی 

■ دوبیتی باباطاهر 
ز رنگ روی تو دلخونم ای گل ز بوی زلف تو مفتونم ای گل  
تو چون لیلی و من مجنونم  من عاشق زعشقت بیقرارم  

■ حدیث:
امام علی)ع(:

خردمند ، باید در كار خویش بنگرد تا زبان خویش را نگه بدارد و مردم زمانه اش را بشناسد .  
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مریم مقدم  «

 تنها شهرداری عضو سازمان جهانی گردشگری 
غایب بزرگ مهمترین رویداد گردشــگری کشــور 
بود. وقتی عناویِن »ترین ها« را کسب می کنیم خوب 
است سرلوحه کارمان پیشرفت واقعی باشد و نه  فقط 
شــعار دادن و رزومه پر کردن. آن روز که شهرداری 
همدان سازمان جهانی UVWTO پیوست تصور 
شــهروندان همدانی ایــن بود از ایــن پس ردپای 
اســتانداردهای جهانی در حوزه گردشگری گریبان 
شهرشان را خواهد گرفت. اما نه تنها این مهم محقق 
نشد بلکه روز به روز حضور شــهرداری در عرصه 

گردشگری کمرنگ و کمرنگ تر شد. 
نمایشــگاه گردشــگری ایران که اینبار اواخر بهمن 
ماه سیزدهمین سال برگزاری را تجربه کرد؛ فرصت 
بســیار مناســبی بود برای برپاکننــدگان غرفه ها و 
عالقه مندان به این حوزه تا عالوه بر ارائه ظرفیت های 
محلی و بازدید از غرفه ها بتوانند ارتباطات جدیدی 
را با دیگر افراد داشته باشند. اما در این رویداد به رغم 

دیگر شهرها از شهرداری همدان هیچ خبری نبود. 
اشتیاق برای رسیدن هرچه سریع تر به هدف، سبب 
پای کار آمدن بخش های متعدد مرتبط به گردشگری 
در همدان شد تا در غرفه مشترک پایتخت تاریخ و 
تمدن ایران زمیــن ظرفیت های متمایز را به نمایش 
بگذارند؛ حضور برجســته میراث فرهنگی اســتان، 
فعاالن گردشــگری و برخی شــهرداران شهرهای 
استان از جمله مالیر، اللجین و تویسرکان به واسطه 
تعاملی که در این مسیر با یکدیگر نشان دادند، به نظر 
می رسد آینده روشــنی در بخش های مختلف رقم 

زدند که امروزه به مرور نمایان خواهد شد. 
 تنها شهرداری جهانی 

تنها شــهرداری عضو ســازمان جهانی گردشگری 
UNWTO غایب بزرگ نمایشــگاه گردشــگری 

ایران بود 
سال گذشته شــهرداری همدان به عضویت سازمان 
جهانی گردشگری درآمد و هرگز بابت این عضویت 
هیچ اتفاق متمایزی برای شهر همدان حاصل نشد. 

پیــش از این شــهردار همــدان عنوان کــرده بود: 
عضویت در این مجموعه تخصصی گردشگری در 
جهان افتخار ارزنده ای اســت؛ به ویژه اینکه رویکرد 
همدان رونق گردشــگری است، اما روزهایی که به 
واسطه رویداد بزرگ گردشگری در پایتخت همدان 
میزبان بازدیدکنندگان عالقه منــد به این حوزه بود 
خبری از شهرداری همدان در سیزدهمین نمایشگاه 

گردشگری ایران نبود. 
در ماه های گذشته زمانی که پرداخت حق عضویت 

شــهرداری همدان به سازمان جهانی گردشگری به 
تعویق افتاده بود کارشناســان عنــوان کرده بودند: 
خــروج از این ســازمان مهم جهانــی به طور قطع 
جایگاه شهرداری و شــورای اسالمی شهر همدان 
که گردشگری را در اولویت های مهم خود می   دانند، 
زیرســوال می   برد. اما چرا شــهرداری تالشی برای 
ارائه یک رفتار متمایز در راستای معرفی همدان در 

مهمترین رویداد گردشگری ایران نکرد. 
حتی در این زمینه صوفی خاطرنشان کرده بود باید 
بتوانیم با استفاده از این فرصت، ظرفیت های حوزه 
گردشگری همدان را به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن 
ایران به دنیا معرفی کنیم حــال در نظر بگیرید چه 
فرصتی بهتر از نمایشگاه گردشگری ایران که آن هم 
فرصت برگزاری را تنها یک بار در سال دارد و چرا 
این فرصت از دست رفت سؤالی است که باید به آن 

پاسخ درستی داده شود. 
از نگاه شهردار توســعه صنعت گردشگری یکی 
از مهمتریــن اهداف شــهرداری همدان اســت 
و شــهرداری به صــورت تخصصــی در حــوزه 
گردشــگری ورود پیدا کرده و ســازمان جهانی 
می   تواند به خوبی به معرفی هرچه بیشــتر همدان 
کمک کند اما چرا خودمــان برای معرفی همدان 
به یاری خودمان نمی آییم ســوالی است که پاسخ 

درستی برای آن نیست 

 نمایشگاه و یک کاالی لوکس 
با نام گردشگری

دالیل حضور در نمایشگاه در گذر زمان تغییرکرده 
اســت زیرا مطالبات مردم از نمایشــگاه ها در گذر 
زمان دســت خوش تغییراتی شده اســت؛ مثال اگر 
در گذشــته به نمایشــگاه ها به عنوان بازارهایی که 
همه چیز در آن ها یافت می   شد، نگاه می   کردند اکنون 
به نمایشگاه ها تنها به عنوان بنگاه های عظیم تجاری 
و تبلیغاتی می   نگرند و بیشتر از جنبه های خریداری 
سعی در به روز کردن خود در یکی از ایستگاه های 

مدرنیته دنیا می   باشند. 
همه ساله نمایشگاه های زیادی در زمینه گردشگری 
برگزار می شــود، همچنین تعریفات زیادی در مورد 
نمایشــگاه ها و فواید حضور در نمایشگاه ها وجود 
دارد که تمام آن ها به حق و البته درســت و منطقی 
هســتند! در عصر حاضر این نمایشگاه ها هستند که 
ویترین نهایی یک صنعت را به نمایش در می   آورند 
و اقتصاد صنعت های برگزار شــده در خود را رونق 

می   بخشند. 
ازآن ســو کــه صنعت گردشــگری در توســعه و 
پشــرفت اقتصادی جوامع نقش به سزایی دارد، این 
نمایشگاه ها هستند که سبب ارتقا سطح صادرات و 
واردات کشورها می   شوند و تقاضا و درخواست های 
ملت هــای مختلف را در ســطوح بین المللی خود، 

تشــخیص داده و برای رفع مشکالت آنان جمعی 
از کارشناســان و متخصصان پرآوازه را در کنار هم، 
جمع می   کنند، از این رو تمام این موارد و مواردی که 
شــاید از قلم ما نیز افتاده باشند، تنها یه دلیل را الزم 

دارند و آن حضور در نمایشگاه ها است. 
شــاید اگر هیچ وقت انســان ها با تفکر به توســعه 
روزافزون در گردشگری و شرکت درنمایشگاه های 
مختلفی که از قدیم برپا بوده اند و با گذشــت زمان 
رشد و توسعه پیدا کردند تا به شکل و شمایل کنونی 
در آمدند، نمی رفتند، اکنون نمایشــگاه ها نیز معنا و 
مفهومی پیدا نمی کردند و صنعت گردشگری تا این 

حد، دیده نشده بود. 
خوشــبختانه برگزاری نمایشگاه های گردشگری و 
ورود به عرصه های بین المللی دراین حوزه موجب 
شده که به یک رویداد معتبر و شناخته شده بین المللی 
در بخش گردشــگری ایران تبدیل شود، همچنین 
عالقه مندان خود را، از سراسر جهان به این صنعت 

زیبا جذب کرده است. 
عمده غرفه دارانی که در نمایشــگاه های گردشگری 
ایران شــرکت کرده انــد، متخصصــان در صنعت 
گردشــگری بودند که با طراحی و ایده های جالب 
در ایــن حوزه، از کســب و کار یــا محیطی که در 
آن فعالیــت می کردند موارد الزم را به دوســتداران 

گردشگری منتقل کردند. 

در کنار میراث فرهنگی تنها شهرداری های اللجین؛ مالیر و تویسرکان پای کار آمدند 

همـدان غایب هميشگی 
فرصت های گردشگـری

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
تأکید کرد:

ضرورت نهادینه شدن 
مسئوليت های اجتماعی در 

صنعت جدید گردشگری
 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت گردشگری 
دانشــگاه عالمه طباطبایی تهران به ضرورت ارتقای 
مسئولیت های اجتماعی در صنعت جدید گردشگری 
تأکید کرد و آموزش زبان مادری هر قوم را بنیادی ترین 
و اساســی ترین آموزه ذی نفعان و مدیران گردشگری 

برای آموختن فرهنگ های هر قوم و ملیتی دانست. 
حمیــد ضرغام بروجنــی در نشســت تخصصــی 
گردشگری که با حضور ذی نفعان و اساتید دانشگاهی، 
در سخنانی با بیان اینکه نباید اقدامات انجام شده در 
حوزه گردشــگری به اصالت و تفکر یزدی ها لطمه 
بزند، اظهار کرد: یــزد به جز زیبایی های معماری، از 

زیبایی های رفتاری و انســانی ارزشمندی برخوردار 
است که به تمدن ویژه ای در یزد تبدیل شده است. 

وی با بیان اینکه گردشــگری از گذشته تاکنون دچار 
تحوالتی در نحوه ارائه  شــده است، گفت: تغییرات 
گردشگری ناشــی از تغییرات ذی نفعان این صنعت 

است بنابراین ابهامات این حوزه باید بررسی شود. 
ضرغام بروجنی با تأکید بر اینکه اگر نیازهای آموزشی 
حتی در عالی ترین نوع برنامه ها بدون پرورش نیروی 
انسانی آگاه و کارآمد رفع نشود، موفق نخواهیم بود، 
گفت: پرورش نیروی انسانی اندیشمند نیاز به آموزش 

هدفمند دارد. 
وی با اشــاره به اینکه تفکر اولیه گردشگری با عنوان 
گردشگری انبوه مباحثی مانند مسائل زیست محیطی 
را در نظر نداشــته اســت، گفت: این نوع تفکر که 
درواقع درآمد ناشــی از خدمات در طول زمان است، 
صرفاً به رضایت گردشــگر منتج می شد اما با توسعه 
دستاوردهای گردشــگری نوع دیگر گردشگری در 
دوران کنونی ایجاد شد که عالوه بر رضایت گردشگر، 

مردم و جوامع محلی، مسائل زیست محیطی و پس از 
آن رضایت گردشــگر را مطرح کرده که از طریق آن 
می   توان توسعه همه جانبه گردشگری را شاهد باشیم. 

عضو هیأت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی با اشاره 
به تفکر شــغل آور و تغییردهنــده اقتصاد صاحبان و 
تصمیم گیران سیاســت های کلی گردشگری، اظهار 
کرد: ثابت شده است که این نگاه صحیح نیست زیرا 
اساس گردشگری بر فرهنگ استوار است و به گونه ای 
فعالیت فرهنگی به شــمار می رود و در ازای خدمات 

ارائه شده درآمدی نیز کسب می شود. 
وی افزود: چنین نگاهی بــا وجود تصمیم گیری ها 
موفقیت آمیز نخواهد بود زیرا امروزه تنوع گردشگری 
و ادغام آن با ورزش و مســائل زیست محیطی مانند 
گردشــگری دوچرخه، گردشــگری کوه و کویر و 
تغییرات آن همسو با تنوع سریع تکنولوژی، تغییرات 

برنامه های آموزشی را می طلبد. 
ضرغــام بروجنی بــا تأکید بــر اینکــه برنامه های 
گردشگری منطبق بر جریانات امروزه جامعه نیست، 

گفت: گردشگری درحال حاضر نیازمند به روز شدن، 
به ویژه در مهارت های الزم برای ارتقای نیروی انسانی 

در بازار کار کنونی است. 
وی گردشــگری در جامعه امروز را صنعتی نهادینه 
برای مردم خواند و گفت: این صنعت در حال رشــد 
و پویا باید کشــف و به اجرا گذاشته شده و زوایای 
مختلف آن دیده شــود اما در تمام این موارد، توسعه 
گردشــگری بدون حمایت ذی نفعان ممکن نیست 

بنابراین باید منافع آنها در این صنعت ارزیابی شود. 
وی با اشــاره به موارد نظریه ای مربوط به ذی نفعان، 
به نظریه مبتنی بر مســئولیت های اجتماعی به عنوان 
راهکاری از ســوی حقوق بشر به منظور پاسخگویی 
به نیازهای ذی نفعان در صنعت گردشــگری اشــاره 
و تصریــح کــرد: در ادبیات مدیریت گردشــگری، 
پایین تریــن پایه مربوط به مســئولیت های اقتصادی 
اســت؛ هرچند که امــروز برای ما بــه عمده ترین 

مسئولیت تبدیل شده است. 
این عضو هیأت علمی دانشگاه افزود: درعین حال که 

سودآوری و اقتصادی بودن گردشگری اهمیت دارد 
اما مسئولیت های ارتقا یافته تری در این صنعت وجود 
دارد که شامل مسئولیت قانونی، مسئولیت اخالقی و 
مسئولیت مصلحتی است که هدف ایجاد آنها ارتقای 
جوامع، شرکت ها و جامعه ساز بودن گردشگری است. 
وی در ادامــه بــه ضرورت شناســایی ذی نفعان در 
صنعت گردشــگری اشــاره کرد و افزود: ذی نفعان 
شامل سهام داران، مشتریان، کارکنان، تأمین کنندگان و 
جامعه محلی است که البته سازمان جهانی جهانگردی 
با نگاهی گســترده تر رقبا و رســانه ها را نیز به عنوان 

ذی نفعان در نظر گرفته است. 
وی بــا بیان اهمیت تئوری ذی نفعــان، گفت: توجه 
به این مســأله، به کســب و تولید ارزش ذی نفعان و 
افزایش ثروت اجتماعی مرتبط است؛ به طوری که حتی 
ســود سرمایه گذار نیز پایدار و در کوتاه مدت ضریب 
بازگشت آن افزایش یافته و کیفیت فعالیت ها را ارتقا 
می دهد و این مسأله به حفظ عناصر مختلف در کنار 

هم منتج می شود. 


