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سپهر سياسى ايران 
پس از انتخابات 

 1- انتخابات مجلس يازدهم بيش از هر 
عرصه اى بر سپهر سياسى ايران تأثير داشته 
و شرايط آينده و چيدمان هاى سياسى بعدى 
را نمايان تر مى كند.بــا اين انتخابات اكنون 

پيش بينى آينده گروه هاى سياسى...

تبريك و تهنيت
جناب آقاى 

 مهنــدس جمشيـدى
مديرعامل محترم شركت توزيع 

نيروى برق استان همدان 
كارآمدى و توانمندى مديران هر مجموعه پيشرفت 

و آبادانى جامعه را رقم خواهد زد.
انتصاب شايســته حضرتعالى كه نشان از درايت و 
توانمندى كارى جنابعالى دارد را صميمانه تبريك و 
تهنيت عرض نموده اميد است در سايه الطاف الهى 

در راه خدمت موفق و سربلند باشيد.

شركت زحل نيروى غرب و بتن صنعت آرمه

تبريك و تهنيت
جناب آقاى 

 مهنـدس عيسى جعفـرى
انتخاب شايسته جنابعالى را به عنوان 

نماينده شهرستان بهار و كبودراهنگ 
را صميمانه تبريك عرض مى كنم.

 اميد اســت كه با استعانت از درگاه خداوند متعال 
و دلسوزى هاى جنابعالى شاهد پيشرفت روزافزون 

شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ باشيم.

صادرات و واردات سيب زمينى بازرگانى - حبيب ا... طالبى 

تبريك و تهنيت
جناب آقاى 

 حسن لطفـى 
نماينده محبوب شهرستان 

رزن و درگزين 
پيروزى شــما را در يازدهمين دوره مجلس 
شــوراى اســالمى تبريك عرض مى نماييم 
اميدواريم با كمك امام زمان (عج) بر آبادانى 
شهرستان رزن، درگزين و سردرود سربلند و 

پيروز باشيد.

شركت نگين لوله سپاهان 

تبريك و تهنيت

شركت لوح زرين (توليد كاغذ)  حاج اسماعيل حاتمى

تقدير و تشكر

داوطلب نمايندگى يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى- سلمان رضايى

تبريك و تهنيت

شركت معادن سرمك

جناب آقايان 

دكتر احد آزاديخواه و 
دكتر  هادى بيگى نژاد 

نمايندگان محترم مردم شهرستان مالير 
در مجلس شوراى اسالمى 

ضمن تقدير از حضور چشمگير مردم مالير در يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
كه برگ زرين ديگرى در صفحه افتخارات اين مرز و بوم  رقم زد .

انتخاب شايسته شما بزرگواران را به عنوان نمايندگان مردم فهيم مالير تبريك و تهنيت عرض نموده . اميد است اين انتخاب هوشمندانه و مناسب مسير توسعه 
هر چه بيشتر اين شهرستان را فراهم نموده وبا درايت  شما عزيزان شاهد پيشرفت همه جانبه و روز افزون مالير باشيم.

تبريك و تهنيت

شركت بازرگانى و كشاورزى 
برادران شيخلر 

جناب آقاى 

حسن لطفـى 
ــز شــما  ــرور انگي ــا شــكوه و غ ــروزى ب پي
ــس  ــن دوره مجل ــات يازدهمي را در انتخاب
اخــالق،  پيــروزى  اســالمى،  شــوراى 
ــت  ــتى را خدم ــتى و درس ــت، راس صداق
ــناخت  ــا ش ــه ب ــى ك ــه عزيزان ــما و هم ش

ــرى در  ــن ديگ ــرگ زري ــى ب ــدت مثال زدن ــق و وح ــا عش ــه ب ــق و آگاهان دقي
تاريــخ پرافتخــار شــهرمان را رقــم زدنــد صميمانــه تبريــك عــرض مى نماييــم و 
اميدواريــم كــه بــا كمــك امــام زمــان (عــج) براى آبادانــى شهرســتان هاى رزن 

ــيد. ــروز باش ــربلند و پي ــردرود س ــن و س درگزي

جناب آقايان 
دكتر احد آزاديخـواه و

دكتر هادى بيگى نـژاد
بدين وسيله انتخاب به جا و شايسته شما عزيزان را به عنوان

نمايندگان محترم مردم شهرستان مالير 
در مجلس شوراى اسالمى 

صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده  توفيق و سربلندى شما عزيزان را در اين مسوليت خطير 
مردم  عنايت  حسن  با  كه  خور  در  انتخاب  اين  است  اميد   . خواستاريم  متعال  خداوند  درگاه  از 
شريف مالير تحقق يافته است گامى مثبت، روشن و اميدوار كننده در مسير توسعه و پيشرفت 

شهرستان باشد.

  ....لم يشكر المخلوق و لم يشكر الخالق
 

بدينوسيله از حضور كليه مردم با بصيرت و واليتمدار كشور اسالميمان در روز دوم اسفند 98 كه برگ زرين ديگرى بر تاريخ پر افتخار نظام مقدس جمهورى 
اسالمى ايران افزودند 

مردم شريف حوزه انتخابيه بهار وكبودراهنگ
و بويژه مردم بابصيرت و واليتمدار، غيرتمند، قدر شــناس اليق و ســزاوار خدمت روستاى شــهيد پرور و زيباى همه كسى (زادگاهم ) كه نشان دادند قدر 

خدمتگذاران صادق خود را بخوبى ميدانند. 
بسيجيان ، ايثارگران ،آزادگان، جانبازان ، خانواده هاى معزز شهدا ، كشاورزان ، كارگران و كسبه محترم همچنين شوراى اسالمى ودهيارى ،تك تك مردم عزيز 
و عزتمند وبا همت و اقتدار پدران ،مادران، خواهران  وبرادران  از كوچك تا بزرگ كه در ابن مرحله از انتخابات نشان دادند  هر جا كه خدمتگذارى صديق 

و باشجاعت و شفاف و قانون مدار وجوداشته باشد قاطبه مردم  از ايشان حمايت ميكنند 
همچنانكه اين روستا بالغ بر 0/90آراى خودرا به بنده اهدا نمودند.

 صميمانه از عمق وجود تشكر  وقدردانى مينمايم.
جاى بسى افتخار است .

واين نبود، نيست و نخواهد بود. جز اينكه با مردم حق شناس خود با وجدان، جدى وشفاف عمل نماييم  و مسئوليت پذير باشيم .
معتقدم كه اگر مردم بزرگوار حوزه انتخابيه بهار وكبودراهنگ فرصت شــناخت واطالع يابى از خدمتگذاران خدوم و صادق و شجاع خود داشته باشندو نامزدهاى اليق و شايسته از فضاى جامعه 

براى معرفى خود بخوبى و بموقع بهره مند باشند ، همانند مردم بزرگ همه كسى و هر شهر وروستاى ديگرى بى تعارف اصلح را انتخاب مينمايند.
لذا الزم ميدانم به برادر و رقيب قبلى خود ونماينده برگزينده فعلى مردم

 جناب آقاى عيســى جعفرى منتخب مردم ضمن عرض تبريكات صميمانه وآرزوى توفيق وى در امر نمايندگى مجلس ، اولين قدم مفيد وموثر خود را در جهت تفكيك دو شهرســتان بهار و 
كبودراهنگ از همديگر كه بلحاظ بافت جمعيتى و گســترش اقليمى وســيع در سطح استان بردارند و در اين مسير ما رقيبان من جمله بنده از هرگونه مساعدت و همراهى با منتخب خود بر مدار 
قانون اساسى كشور  دريغ نخواهيم كرد .تاحصول نتيجه نهايى بنفع مردم حوزه انتخابيه خود بطور اخص و كل مردم كشور بطور اعم، مردم بزرگوار اين حوزه فعاليت وامور نماينده خود را رصد 

و اميد داريم كه در مسئوليت خطير امانت دارى اراى مردم   
در طى چهار سال آتى  همچنانكه در وعده هاى تبليغاتى قول دادند ، عمل نمايند وموفق باشند. ان شاءاهللا  تعالى.

در پايان از همه عوامل اجرايى ، نظارتى ، تمام كسانيكه در بهتر برگزار شدن و سالمت اننخابات بويژه شوراى محترم نگهبان وآحاد مردم بزرگ و شريف و شهيد پرور ايران اسالمى كه با حضور پر 
شكوه خود در پاى صندوقهاى راى اميد را به جامعه و اين آب وخاك كه معطر به خون هزاران شهيد است به ارمغان اوردند و موجب ضعف و نااميدى بيشتر نظام سلطه و استكبار جهانى شدند ،

يكبار ديگر گرم و صميمانه تشكر مينمايم .
والسالم عليكم و رحمه اهللا و البركاته 

مورخ سوم اسفند ماه 98

رئيس اتحاديه 
مشاوران امالك همدان:

افزايش50 درصدى 
را قبول ندارم

■ مسكن يك شبه 20 درصد گران شد
■ مصرف كنندگان با افزايش قيمت ها 

همراهي نمي كنند

رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان:

ويروس كرونا نجيب تر ازآنفلوآنزاىN1H1 است
■ اسامى مراكز تعطيل به  دليل كرونا

■ ظرفيت سوزى نكنيم، مردم عادى نيازى به استفاده از ماسك ندارند
■ چين براى كنترل كرونا چه كرد؟
■ كرونا گردشگرى را نشانه رفت

■ ستاد مديريت كرونا در همدان تشكيل شد
8و6و3و2و5

در ديدار نماينده ولى فقيه 
در استان و نمايندگان 
منتخب چه گذشت؟
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سپهر سياسى ايران پس از انتخابات 
 1- انتخابات مجلس يازدهم بيش از هر عرصه اى بر سپهر سياسى 
ايران تأثير داشــته و شــرايط آينده و چيدمان هاى سياســى بعدى را 

نمايان تر مى كند.
با اين انتخابات اكنون پيش بينى آينده گروه هاى سياسى، فعاالن سياسى، 

براى سياست هاى آينده در ايران، قابل انجام و گمانه زنى است.
البته بايد توجه داشــت كه عرصه سياســت در نظام هاى مردم ساالر 
عرصه قدرت نمايى و ظهور و بروز خواســت مردم اســت و بر اين 
اساس نمى توان پيش بينى قطعى و بدون تغيير داشت زيرا رفتار مردم 
متأثر از متغيرهاى بسيارى است كه با تغيير هريك اين رفتار نيز تغيير 

مى كند.
2- همچنان كه پيش بينى مى شد اصالح طلبان در اين دوره از انتخابات 
به داليلى كه بســيار گفته شده از ناكارآمدى اميدها تا رد صالحيت ها 

و... توفيق چندانى در كسب كرسى هاى مجلس نداشتند.
مجلس آينده مجلســى با اكثريت اصولگرا است كه اصولگرايان را در 
موضع برتر قدرت و اصالح طلبان را خارج از مسئوليت نشان مى دهد 
اين براى اصولگرايانى كه داليل افت جايگاه مجلس پيشين را عملكرد 
اميدى ها مى دانستند، هم اتفاق خوبى است تا بتوانند وعده هاى خود را 
بهتر عملياتى كنند و هم مى تواند اين جناح را در شرايط سخت پاسخ 

به مطالباتى كه با مطالبه از اصالح طلبان افزايش داده اند، قرار دهد.
3- اصالح طلبان آخرين سنگرهاى در اختيار را هم با انتخابات مجلس 

از دست داده اند و به اجبار از قدرت باز هم كنار خواهند رفت. 
اين كناره گيرى اجبارى براى بازسازى و نوسازى اين گفتمان فرصتى 
طاليى اســت تا بتوانند با آسيب شناســى و مطالعه بيشــتر در زمينه 
مطالبات مــردم و چرايى قهر مردم از گفتمان اصالح طلبى شــرايط 

پايدارتر بازگشت به قدرت را فراهم كنند.
4- اصالح طلبان اگرچه فضاى تأثيرگذارى سياسى را از دست داده اند 
اما فرصت يافته اند تا عميق تر به حوزه هايى كه قدرت بين آنها با اين 

حوزه ها فاصله انداخته بود، بپردازند.
افزايش فعاليت هاى مدنــى، اجتماعى و فرهنگى اصالح طلبان نتيجه 
دورى آنها از عرصه قدرت در ســال هاى آينــده خواهد بود؛ درواقع 
گفتمان اصالح طلبى آينده خود را بيشــتر در عرصه هاى اجتماعى و 
در كنار مردم و با حمايت از مطالبــات و اعتراضات مردم به ويژه در 

حوزه هاى اجتماعى و اقتصادى جست وجو خواهد كرد.
5- اصولگرايان با فتح كرســى هاى مجلس به دنبــال فتح قوه مجريه 
خواهند رفت تا اين آخرين ســنگر قدرت خارج از اختيار را نيز در 

اختيار گرفته و رياست هر 3 قوه را در اختيار داشته باشند.
البته در اين راه آنها سال آينده و با شروع كار مجلس گفتمانى انتقادى 
را با دولت آغــاز مى كنند كه روزهاى ســختى را براى دولت درپى 

خواهد داشت.
با اين حال فتح دولت كار آسانى براى اصولگرايان نيست، زيرا به نظر 
مى رسد اصولگرايان در اين فتح با هم رقابت شديدى خواهند داشت 
و از اصولگرايان سنتى تا نواصولگرايان و جبهه پايدارى و دولت بهار 

در انتخابات رياست جمهورى حاضر خواهند بود.
به نظر نمى رسد كه اصالح طلبان بتوانند در انتخابات رياست جمهورى 
حضورى قــوى و با داوطلب اين گفتمان داشــته باشــند و رقابت 
اصلى بين اصولگرايان خواهد بود و اصالح طلبان به شــرط شــركت 
در انتخابات با شــاخص هاى خود، اصولگرايان معتدل را بر تندروها 

ترجيح خواهند داد.
6- انتخابات شوراهاى شــهر و روستا جايى است كه به دليل درصد 
بيشتر مردم ساالرى مستقيم در شوراها مورد توجه تمامى گروه ها قرار 
دارد و معموال هر گروهى در شــوراها موفق باشد در فتح كرسى هاى 

بعدى انتخابى نيز موفق خواهد بود.
از اين منظر و باتوجه به همســويى فعاليت شــوراها با فعاليت هاى 
اجتماعى و فرهنگى اصالح طلبان، اين انتخابات مى تواند مورد توجه 
اصالح طلبان و آغاز رقابت هاى سياسى آنها از شهرها و روستاها پس 
از بازسازى يك ســاله باشد البته به شرط آنكه شــرايط جامعه براى 

بازگشت اصالح طلبان به عرصه سياسى آماده باشد.
7- با توجه به يك دست شــدن مجلــس و اكثريت اصولگراى آن، در 
انتصابات مديران اصولگرايان بيشــتر مورد توجه خواهند بود و اين 
اقدام سهم اصولگرايان از دولت فراجناحى روحانى را افزايش خواهد 
داد و روشى براى تعامل با نمايندگان و دورى از تنش ها و چالش هاى 

بين دولت و مجلس خواهد بود.
با تمام اينها اصولگرايان همواره از مديريت هاى داخلى گاليه داشــته 
و عمــده داليل ناكامى هــا به ويژه در حوزه اقتصادى و معيشــت را 
مديريت هاى داخلى عنوان كرده اند و اكنون در نخســتين گام انتظار 
مى رود، نشــان دهند كه راهكار رفع ناكامى ها را مى دانند و انتقادهاى 

آنها درست بوده است.
به نظر مى رسد اصالح طلبان با آگاهى از شرايط سخت آينده با برنامه 
مجلــس را به اصولگرايان داده اند تــا كارآمدى و توانايى آنها در حل 
مشكالت و كاستن از فشارها بر زندگى مردم در شرايطى كه مانعى در 
برابر آنها نيست، به خوبى مشخص شود و حال اين آزمون اصولگرايان 

با رأى مردم به آنها با فعاليت مجلس يازدهم آغاز خواهد شد.
آزمونى كه قطعا ساده نخواهد بود و مى تواند اصولگرايان را در شرايط 
سياســى ســختى قرار دهد مگر آنكه تدبيرى براى پيشبرد و تحقق 

وعده ها داشته باشند.

افزايش صدور مجوزهاى پشتيبان مشاغل خانگى
 در همدان

 رئيس اداره اشــتغال و هدايت نيروى كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
همدان از افزايش صدور مجوزهاى پشتيبان مشاغل خانگى در اين استان خبر داد و گفت: 
امســال با عنايت به طرح ملى مشاغل خانگى و در راســتاى تقويت بخش پشتيبان هاى 
مشــاغل خانگى، بيش از 180 نفر پشتيبان مشــاغل خانگى شناسايى و براى آنها مجوز 

صادر شده است. 
اســماعيل قهرمانى با اشــاره به اينكه قانون ســاماندهى و حمايت از مشاغل خانگى در 
ســال 1389 تصويب شــده است، اظهار كرد: از سال 1390 دســتگاه هاى اجرايى استان 

شامل سازمان جهادكشاورزى، ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، فرهنگ و ارشــاد اسالمى، كميته امداد، بهزيستى، بنياد شهيد و صندوق 
كارآفرينــى با همــكارى اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعــى مبادرت به صدور مجوز 

مشاغل خانگى كردند. 
وى با بيان اينكه تعداد رشــته هاى مشــاغل خانگى هر ساله در حال تغيير است، به ايسنا 
گفت: امســال 320 نوع رشــته مشاغل خانگى از ســتاد تهران به استان ها اعالم شده كه 
دســتگاه هاى اجرايى با توجه به نوع رشته امورات مربوط به متقاضيان مشاغل خانگى را 

انجام مى دهند. 
قهرمانى با تأكيد بر اينكه مجوزهاى مشــاغل خانگى به 2 صورت مســتقل (توسط يك 
نفر) و پشتيبان (توسط يك فرد توانمند كه مسئوليت پشتيبانى از چند نفر را دارد) صادر 

مى   شود، خاطرنشــان كرد: بيشترين تعداد صدور مجوز مشاغل خانگى متعلق به سازمان 
صنعت، معدن تجارت و جهادكشاورزى است كه از ابتداى امسال تاكنون هزار و 205 نفر 

مجوز مشاغل خانگى دريافت كرده اند. 
وى با اشــاره به اينكه 1060 نفر به صورت مســتقل و 145 نفر پشتيبان با 885 نفر تحت 
پوشــش مجوز دريافت كرده اند، يادآور شد: از ابتداى امسال 696 فقره تسهيالت به مبلغ 
71هزار و 176 ميليون ريال از محل مانده اعتبار ســال 97 و همچنين اعتبار ســال 98 به 

متقاضيان مشاغل خانگى پرداخت شده است. 
رئيس اداره اشتغال و هدايت نيروى كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 
در پايان بيان كرد: بيش از 70 درصد آمار مربوط به صدور مجوز و ارائه تسهيالت مربوط 

به بانوان است

در ديدار نماينده ولى فقيه در استان همدان 
و نمايندگان منتخب چه گذشت؟

ستاد مديريت كرونا در همدان تشكيل شد
 به منظور اســتفاده از توان و ظرفيت همه نهادهاى مســئول براى 
پيشگيرى از بروز و شيوع ويروس كرونا ستاد پيشگيرى، هماهنگى و 

مقابله با اين ويروس در همدان تشكيل شد.
اســتاندار همدان در نخستين نشست اعضاى ســتاد مديريت كرونا 
در محل اســتاندارى همدان بيان كرد: هدف از تشــكيل اين ســتاد، 
انسجام بخشى بيشتر به اقدامات دستگاه هاى مرتبط در راستاى كاهش 

شيوع اين ويروس است.
سيد سعيد شاهرخى بيان كرد: نخستين و مهمترين نكته، كنترل فضاى 
روانى جامعه است زيرا با وجود اقدام هاى انجام شده همچنان بخشى 
از جامعه دچار التهاب بوده؛ بنابراين بايد با اطالع رسانى دقيق، صحيح 

و مستمر يك فضاى واقعى از وضعيت اين ويروس منعكس كرد.
به گزارش ايرنا، وى با تأكيد بر اينكه بايد از بروز شايعات جلوگيرى 
كرد، گفت: انتشار اخبار خالف واقع از افرادى كه هيچگونه اطالعاتى 
در اين باره ندارند در اصل بازى كردن با ســالمت روح و روان مردم، 
تشويش اذهان عمومى و برهم زدن نظام اجتماعى است؛ بنابراين بايد 

در كنار اطالع رسانى، از تشويش اذهان عمومى نيز جلوگيرى كرد.
شــاهرخى بيان كرد: كميته اطالع رسانى ذيل قرارگاه زيستى با هدف 
اطالع رســانى خــاص از ويروس كرونا و براى تدويــن دقيق برنامه 
اطالع رسانى و جلوگيرى از تشــويش اذهان عمومى تشكيل شود و 
رياست آن به شوراى اطالع رسانى و دبيرى آن به علوم پزشكى محول 

شود.
وى افزود: دانشــگاه علوم پزشــكى تمامى اقدام هــاى مورد نياز 
بهداشتى، برنامه هاى پيشــگيرانه، وظايف دستگاه ها و توصيه هاى 
عمومــى را ليســت كــرده و آن را در قالب يك نامه به رؤســاى 

دستگاه ها و نهادها ابالغ كند.
اســتاندار همدان اظهار كرد: تعطيلى اماكن و مدارس تنها با موافقت 
علوم پزشــكى امكان پذير است؛ بر اين اساس بايد براى تعطيلى يك 
مجموعــه با رئيس دانشــگاه مكاتبه كرده و در صــورت تأييد علوم 

پزشكى، در اين باره اقدام و اطالع رسانى شود.
شــاهرخى وظايف كميته پيشگيرى را احصاى اقدام هاى پيشگيرانه و 
ابالغ دستورات كميته پيشگيرى به رؤسا دانست و اظهار كرد: همچنين 
گروهى ذيل قرارگاه زيستى با عنوان، «گروه ناظر» تشكيل شده تا روند 

اجراى دستورات علوم پزشكى در اداره ها را رصد و كنترل كند.
وى با بيان اينكه بايــد آرامش را به جامعه برگرداند، گفت: مصوبات 
ستاد پيشگيرى، هماهنگى و مقابله با ويروس كرونا در شهرستان ها نيز 

بايد با نظارت فرمانداران اجرايى شود.

1- برگزارى جشــن هاى پيروزى منتخبان در شهرســتان ها لغو شده 
اســت. گويا دليل لغو اين جشــن ها پيشــگيرى از شــيوع ويروس 
كرونا بوده اســت. گفتنى است سرعت شيوع كرونا دليلى بر تعطيلى 

فعاليت هاى جمعى شده است. 
2- پيشــنهاد تعطيلى مدارس، دانشــگاه ها و مراكز آموزشــى تا 15
فروردين براى پيشــگيرى از شيوع كرونا، در فضاى مجازى پيگيرى 
مى شــود. گويا پيشــنهاددهندگان در پى تبديل اين طرح به مطالبه اى 
عمومى هستند. گفتنى است در اين طرح روش هاى جبران خسارات 

وارده نيز پيش بينى شده است. 
3- انتشار دستورالعمل هاى غيرعلمى مقابله با كرونا در حال افزايش 
است. گويا در اين دستورالعمل ها از خوردن آش ها تا تركيبات عجيب 
و غريب گياهى به مخاطبان پيشــنهاد مى شــود. گفتنى است انتشار 
آئين نامه هاى محافظت در برابر كرونا براى رويدادها و افراد و اصناف 

از انتشار مطالب غيرعلمى عقب تر است. 
4- برخى داوطلبان انتخابات مجلس، ستاد و گروه هاى خود را حفظ 
مى كنند. گويــا قصد اين داوطلبان حفظ و تقويت ســاماندهى براى 
حضور در انتخابات شــوراها است. گفتنى است انتخابات شوراهاى 
شهر و روستا همزمان با انتخابات رياست جمهورى سال 1400برگزار 

خواهد شد. 
5- تغييرات مديريتى جديدى در استان در راه است. گويا در اين موج 
تغيير رده هايى چون معاون اســتاندار، فرماندار و مديركل قرار دارند. 
گفتنى اســت بازنشستگى و پايان مأموريت مديران از داليل تغييرات 

جديد مديريتى در استان خواهد بود. 

 نماينــدگان منتخب مردم اســتان همدان 
در يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى 
اســالمى با نماينده ولى فقيه در استان همدان 

ديدار كردند. 
امام جمعه شهر همدان خطاب به نمايندگان 
مجلس آينده اظهار كرد: اميدوارم اين فرصت 
كه براى برخى افراد تازه و براى برخى ديگر 
تكرارى شده اســت را مغتنم شمرده و قدر 

بدانيد. 
حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شعبانى 
با اشــاره به مشاركت مردم در انتخابات دوم 
اســفند افزود: بايد از مردم اســتان و كشور 
كه در انتخابات حضور پيدا كردند، تشــكر 
ويژه اى بكنيم زيرا امســال با وجود شرايط 
خاصى كه در كشور داشتيم، باز هم مردم پاى 
صندوق هاى رأى آمده و مشاركت خوبى در 

انتخابات داشتند. 
نماينده ولى فقيه در اســتان همــدان با بيان 
اينكــه نمايندگان منتخــب، نمايندگان همه 
مردم هســتند، چه آنهايى كــه رأى دادند و 
چه آنهايى كه رأى نداند، خاطرنشــان كرد: 
مشــاركت همه گروه ها، احزاب و دســت 
اندركاران برگزارى انتخابات سبب شد زمينه 
براى مشاركت بيشتر مردم فراهم شود كه اين 

مهم نيز جاى قدردانى دارد. 
به گزارش ايســنا، وى اظهار كرد: خدمت به 
مردم فرصتى مغتنم براى آخرت مســئوالن 
نيز هست، پس شما نمايندگان مجلس آينده 
الزم اســت بدانيد كه همه مــردم در انتظار 
يك تحول عملى، ســريع، اثرگذار و كارآمد 
از مجلــس و نمايندگان متنتخــب در همه 

عرصه ها هستند. 
شــعبانى بيان كرد: اينكه رهبر معظم انقالب 
درباره مجلس قوى صحبت كردند بدان معنا 
بود كه مجلس موجود، مجلس قوى نبود زيرا 
برخى سخنان ايشان ناظر به وضعيت موجود 
اســت بنابرايــن اميدواريم مجلــس آينده، 
مجلسى قوى باشد كه بتواند بار ديگر اعتماد 

مردم را جلب كند. 
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان نخستين 
آسيب در اســتان همدان را بيكارى جوانان 
برشــمرد و گفت: برگزارى اين جلسه براى 
آن است كه مردم انتظار دارند تا ما حرفشان 

را به نمايندگان برسانيم. 
وى تأكيــد كــرد: مجلس آينده متشــكل از 
تجربيات گذشتگان و ظرفيت جوانان است، 
همان موضوعى كه حضرت آقا نيز فرمودند 
بنابراين اميدواريم توقف و ســكونى كه در 
بخشى از كشــور ايجاد شده است به همت 

شما به حركت درآيد. 
شــعبانى افزود: مردم بــه وظيفه خود عمل 
كردند و رأى دادند و امروز نوبت شما است 
كه به وعده هايى كــه داده ايد عمل كنيد زيرا 
به طور قطع مردم چشــم انتظار حركات شما 

هستند. 
در اين ديدار حجت االســالم  احمدحســين 
فالحــى يكــى از 2 نماينــده منتخب مردم 
همدان و فامنين در خانه ملت اظهار كرد: در 
استان همدان ظرفيت هاى بسيار زيادى وجود 
دارد كه اگر انســجام بيــن مجمع نمايندگان 
شــكل بگيرد، مى تــوان از ايــن ظرفيت ها 

به خوبى استفاده كرد. 

وى با اشاره به اينكه عالوه بر مسائل استانى، 
مسائل كشورى و منطقه اى نيز وجود دارد كه 
بايد مورد توجه نمايندگان قرار گيرد، افزود: 
استفاده از اين گونه ظرفيت ها و امكانات نيز 
مى طلبد كه انســجام بين نمايندگان منطقه اى 
شــكل بگيرد تا به وســيله آن ظرفيت هاى 

بيشترى در استان فعال شود. 
نماينــده منتخب مردم همــدان و فامنين در 
مجلــس با تأكيد بر اينكه بايــد از تجربيات 
گذشــتگان اســتفاده كنيم، خاطرنشان كرد: 
به طور قطع يك نماينــده به تنهايى نمى تواند 
بســيارى از بارها را به دوش بكشد؛ بنابراين 
مى طلبد بزرگان اســتان نظــرات خود و يا 
مشكالت موجود را مطرح كنند تا با برطرف 
كــردن آنهــا بتوانيــم در گام دوم انقالب، 

گام هاى مستحكم ترى را برداريم. 
فعلى  نماينده  آزاديخواه،  احد  حجت االسالم 

و منتخــب مــردم مالير در 
نيز  اسالمى  شوراى  مجلس 
با تمجيد از عملكرد شوراى 
ائتــالف نيروهــاى انقالب 
انتخابات،  در  همدان  استان 
بيان كرد: اين اقدام مقدمه اى 
در  آينــده  برنامه ى  بــراى 
اســتان بود بنابرايــن نبايد 
اين ظرفيــت تنها در عرصه 
استفاده  انتخابات  يا  سياسى 
شــود بلكه در طــول دوره 
با  جلســاتى  بايد  ســاله   4
موضوع مشخص و هدفمند 
برگزار و از نظرات نخبگان 
و نمايندگان اســتان استفاده 

شود. 
وى افزود: با برگزارى مرتب 

اين جلســات بايد از وكالى مجلس پرسش 
شــود كه چه اتفاقات و جريان هايى را ايجاد 
كرده اند و يا اينكه خواسته و نيازهاى موجود 
مطرح شود زيرا با اين اقدام به راحتى مى شود 

كارهاى بزرگى را انجام داد. 
نماينده منتخب مردم مالير در مجلس آينده 
با بيان اينكه در 4 سال گذشته شخصيت هاى 
ملى بزرگى به اســتان آمده انــد، گفت: اگر 
نيازمندى هاى اســتان در عرصه هاى مختلف 
را اســتخراج كنيــم آن وقت بــا دعوت از 

چهرهاى برجسته كشورى به استان مى توانيم 
اين مسائل را با آنها مطرح كرده و با استفاده 

از ظرفيت آنها، مشكالت را برطرف كنيم. 
عيســى جعفرى، نماينده منتخب حوزه بهار 
و كبودراهنگ در مجلس نيز در اين جلســه 
با تشــريح وظايف نمايندگان بيان كرد: بايد 
در مجلــس يازدهم از پرداختن به مســائل 
حاشــيه اى خوددارى كنيم زيرا مردم هم از 
اين موضوعات دلزده شده اند و دوست دارند 

كه تالش و كار نماينده خود را ببينند. 
وى افزود: بحث هم افزايــى بين نمايندگان 
استان از موضوعاتى است كه بايد به صورت 
ويژه بــه آن نگاه كنيم زيرا هر چه اين اتحاد 
و انسجام بيشــتر باشد، مى توانيم در پيگيرى 

برنامه هاى استان موفق تر باشيم. 
نماينده منتخب حوزه بهار و كبودراهنگ در 
مجلس با تأكيد بر اهميــت وحدت در بين 
كرد:  تصريح  نمايندگان، 
در  نمايندگان  از  هركدام 
مختلفى  كميســون هاى 
حاضر هستند و مى توانند 
بــه نمايندگــى از جمع 
مطالب  استان  نمايندگان 
و موضوعات را مطرح و 

پيگيرى كنند. 
بابايى،  حاجى  حميدرضا 
ديگــر نماينــده فعلى و 
منتخب مــردم همدان و 
فامنين در خانه ملت نيز با 
تشكر از اقدامات شوراى 
انقالب  نيروهاى  ائتالف 
اظهار كرد:  همدان  استان 
اگرچــه مجلس آينده، به 
تعلق  انقالبى  نيروهــاى 
دارد امــا بايد بدانيم كه قرار نيســت معجزه 
كند بنابراين بهتر اســت با واقع بينى در مورد 

مجلس آينده صحبت كنيم. 
وى افزود: در صحبت ها بايد به سمتى برويم 
كه مردم بــه مجلس آينده، نــگاه واقع بينانه 
داشته باشند و البته مجلس آينده هم به عنوان 
يك مجلس قــوى بايد هم در بحث هدايت 
دولت، هم ريل گذارى و هم نظارت و كنترل 

بيشتر فعال باشد. 
نماينده مــردم همدان در مجلس شــوراى 

اســالمى با تأكيد بر اينكه بايد همه دســت 
به دســت هم دهيم زيــرا به تنهايى نمى توان 
مشــكالت را حل كرد، افزود: مجلس آينده، 
آينه 1400 اســت بنابراين بايد در طول اين 

مدت به درستى كار انجام دهيم. 
وى بــا بيــان اينكــه در كشــور قانــون زيادى 
تصويــب شــده امــا مشــكل در نحــوه اجراى 
قوانيــن اســت، گفــت: امــروز بــا مشــكالت 
ــه  ــى ك ــتيم و از آنجاي ــه هس ــدى مواج ج
مجلــس گذشــته در بحــث نظــارت ضعيــف 
بــود، بايــد مجلــس آينــده نظــارت قــوى و 

خوبــى داشــته باشــد. 
نماينده فعلى همدان در مجلس با اشــاره به 
اينكه هماهنگى و وحدت اســتان همدان در 
كشور زبانزد است، خاطرنشان كرد: در استان 
حركت هاى خوبى شــكل گرفته شده است 
و با ســرعت به سمت جلو در حال حركت 

هستيم البته كار هم بسيار داريم. 
وى تصريــح كرد: نظر بنده بــا نرخ بيكارى 
كه مطرح شــده، متفاوت است اما نسبت به 
اســتان هاى اطراف در وضعيت بهترى قرار 
داريــم و آنچه مهم اســت دقــت در ايجاد 
اين هماهنگى ها و وحدت اســت زيرا مردم 

سودش را مى برند. 
محمدمهــدى مفتــح، نماينــده فعلــى و 
منتخــب مردم تويســركان در مجلس نيز 
با بيان اينكه شــوراى ائتالف در شــهرها 
افراد  انتخاب  براى  مردم  به  اساسى  كمك 
كرد، گفت: اين شــورا كاركــرد مهمترى 
دارد و مى تواند در رفع مشكالت مجلس 
آن  از  هــم  بااليى  انتظــارات  كــه  آينده 

باشد.  مؤثر  دارد،  وجود 
وى با اشاره به اينكه در قانون اساسى مجلس 
مســئول نظارت و قانون گذارى است، اظهار 
كرد: در نظارت هــا مجلس بايد به نماينده با 
دادن رأى به درخواســت تحقيق و تفحص 
اجازه دهد تا بتواند نظارت داشــته باشد به 
همين دليل يــك نماينده نمى تواند به تنهايى 

كارى انجام دهد. 
مفتح افزود: مشــكلى كــه در اين مجلس و 
برخى مجالس گذشــته داشتيم، نداشتن حد 
نصــاب رأى بود بــه همين دليــل با وجود 
نماينــدگان واليى و ارائه مطلب، متأســفانه 

طرح هاى موجود رأى نمى آورد. 

 دانشگاه ها، مدارس، كتابخانه ها، اماكن ورزشي، 
برنامه هــاى فرهنگى وهنرى، اعتــكاف و اعزام به 

مناطق عملياتي تعطيل شدند.
اداره كل روابــط عمومى اســتاندارى همدان اعالم 
كرد: كليه مراكز علمى و آموزشــى و دانشگاه هاى 
اين اســتان به منظور جلوگيــرى از انتقال ويروس 

كرونا تعطيل شدند.
در اين اطالعيه آمده است: تعطيلى مراكز آموزشى 
در ســطح اســتان همدان در روزهاى يكشــنبه و 
دوشنبه چهارم و پنجم اسفندماه شامل دانشگاه هاى 

سراسر استان (صرفا كالس هاى آموزشى) است.
در ادامــه عنــوان شــده: همه بخش هــاى ادارى 
دانشگاه ها فعال هستند.اداره كل آموزش و پرورش 

همدان نيز روز شنبه اعالم كرد: به منظور پيشگيرى 
از بروز و انتقال ويروس كرونا مدارس اين استان در 

روزهاى يكشنبه و دوشنبه تعطيل است.
همدان  اســتان  عمومى  كتابخانه هاى   

تعطيل شدند
روابط عمومى اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان 
همدان اعالم كرد: به اطالع مردم عزيز سراسر استان 
همدان مى رساند، با توجه به شيوع ويروس واگيردار 
كرونا به منظور اقدامات پيشگيرانه و رعايت اصول 
ايمنى بر اساس تأكيدات وزارت بهداشت و درمان، 
تمامى كتابخانه هاى عمومى سراســر استان همدان 

تعطيل مى شوند.
درايــن اطالعيه آمده اســت كتابخانه هاى عمومى 

استان همدان از روز يكشنبه چهارم اسفند تا پايان 
روز جمعه 9 اسفندماه تعطيل خواهد بود البته اين 
تعطيلى شامل كتابخانه ها بوده و فعاليت هاى ادارى 

همچنان ادامه دارد.
 اماكن ورزشــى دولتــى و خصوصى در 

استان همدان تعطيل شد
به نقل از روابط عمومى ورزش و جوانان اســتان 
همــدان؛ به اطالع مى رســاند: با توجه به شــيوع 
ويروس كرونا در كشــور و پيشــگيرى از ابتالى 
ورزشــكاران به اين ويروس از روز يكشنبه چهارم 
اســفندماه تا پايان هفته جارى تمام اماكن ورزشى 
اعم از دولتى، خصوصى، باشگاه هاى خصوصى و 
دولتى، استخرها، كالس هاى آموزشى، كالس هاى 

داورى، مربيگرى و ... تعطيل است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اســتان همدان، احمدرضا احسانى اظهار 
كرد: با توجه به ضرورت رعايت موارد بهداشــتى 
در شــرايط كنونى و پيشگيرى از خطرات احتمالى 
ابتال به بيمارى كرونا، فعاليت هاى آموزشگاه هاى، 
انجمن هاى ادبى و هنرى، جلســات نقد و بررسى، 
اجراى نمايش و... در اســتان، تا اطالع ثانوى لغو 

مى شود.
 اعتكاف رجب در همدان برگزار نمى شود
مسئول ســتاد مردمى اعتكاف استان همدان گفت: 
به دليل ممانعت از شــيوع ويروس كرونا مراســم 

اعتكاف ماه رجب امسال برگزار نمى شود.
مهدى صلواتيــان افزود: در تمام اســتان ها چنين 
تصميمى گرفته شده اســت و امسال هيچ شهرى 

مراسم اعتكاف را نخواهد داشت.
مناطق  به  همدان  دانشــجويان  اعزام   

عملياتى لغو شد
مديــر اردويى، راهيان نور و گردشــگرى ســپاه 
انصارالحســين(ع) اســتان همدان هم گفت: اعزام 
دانشجويان اين استان در قالب كاروان هاى راهيان 
نور به مناطق عملياتى براى پيشــگيرى از ابتال به 
كرونا ويروس لغو شــد. مهدى بابايــى بيان كرد: 
همه ســاله اعزام دانشــجويان به مناطق عملياتى 
جنوب كشــور اسفندماه صورت مى گرفت و اعزام 
دانش آموزان نيز به منظــور جلوگيرى از ازدحام و 
ترافيــك در مناطق عملياتــى و فراهم بودن زمينه 
استقرار اقامت دانشــجويان، پيش از اسفند يعنى تا 

بهمن ماه به اتمام مى رسيد.
مدير اردويى، راهيان نور و گردشگرى سپاه اضافه 
كرد: بر اين اســاس اعزام دانش آمــوزان به مناطق 
عملياتى جنوب كشــور بهمن ماه به اتمام رسيد اما 
اعزام دانشــجويان كه قرار بود اســفندماه صورت 

گيرد، لغو شد.

اسامى مراكز تعطيل به  دليل كرونا

بحــث هم افزايــى بين 
از  اســتان  نماينــدگان 
موضوعاتــى اســت كه 
به  ويژه  به صــورت  بايد 
هر  زيرا  كنيــم  نگاه  آن 
انسجام  و  اتحاد  اين  چه 
بيشتر باشد، مى توانيم در 
پيگيرى برنامه هاى استان 

موفق تر باشيم
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صوفى شهردار همدان:
شهردارى منطقه يك پيشتاز ساماندهى 

آرشيو الكترونيكى
 شــهردار همدان در روز گذشــته از پروژه ســاماندهى فيزيكى 
و ايجاد آرشــيو الكترونيكى اسناد شــهردارى همدان كه به صورت 

پايلوت در منطقه يك اجرا مى شود، بازديد كرد.
عبــاس صوفــي ضمــن بازديــد از واحدهــاى مختلــف شــهردارى 
ــوان پيشــگام و پيشــتاز در  ــه به عن ــن منطق ــه يــك گفــت: اي منطق
ــوده  ــاز نم ــى را آغ ــيو الكترونيك ــاد آرش ــدان ايج ــهردارى هم ش
اســت، كــه بايســتى از زحمــات دهبانــى صابــر مديــر منطقــه يــك 

و نعيميــان مديــر پــروژه تشــكر كــرد. 
صوفى ادامه داد: اين پروژه شامل 2 بخش فيزيكى و سيستمى است 
كه در بخش فيزيكى عمليات عمرانى و ســاختمانى در هر 4 منطقه 
در جهت ايجاد بايگانى مركزى و ســايت مراجعان انجام شده و يا 
در حال انجام اســت و متعاقبا تمامى پرونده هاى شهرسازى، درآمد، 
نوسازى و...كه بالغ بر 250 هزار پرونده در 4 منطقه است به بايگانى 
مركزى مناطق انتقال يافته و بر مبناى شناســه ملك تجميع خواهند 

شد. 
وى افزود: در بخش سيستمى نيز كه شامل ايجاد آرشيو الكترونيكى 
اســناد و لينك شــدن تصاوير به نرم افزار موجود اســت، پيمانكار 
مربوطه مشــخص و قرارداد منعقد شده كه در ماه جارى شروع كار 

را خواهيم داشت.
صوفــى تصريــح كرد: انجــام اين پروژه كــه يكــى از الزامات و 
زيرســاخت هاى سيســتم يكپارچه شهرســازى و نوسازى است از 
اولويت هاى اصلى شــهردارى و تأكيدات شوراى اسالمى شهر بوده 
و براى حفــظ اوراق و پرونده ها، بهبود فرايندها و خدمت رســانى 
مطلوبتر، شفافيت در دسترسى به اطالعات و حذف گردش فيزيكى 

اسناد انجام مى شود.
گفتنى اســت مدت انجام پروژه در منطقه يك و 4، 6 ماه بوده و در 

فاز بعدى درمناطق 3 و 2 نيز ادامه خواهد داشت.

تشديد نظارت مأموران بهداشت محيط بر سالمت اماكن 
عمومى و حساس همدان

 براى جلوگيرى از شــيوع و گسترش كرونا در اســتان، نظارت مأموران بهداشتى بر 
سالمت اماكن عمومى و مراكز تهيه و عرضه مواد غذايى شدت گرفته است.

مديرگروه بهداشت محيط و حرفه اى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: از مدت ها پيش 
تمامى نكات آموزشــى و بهداشتى و هشدارهاى الزم براى پيشگيرى از ابتال به ويروس 
كرونا در اختيار اماكن عمومى و تفريحى، هتل ها، رستوران ها، نانوايى ها و تمامى افرادى 

كه در امر تهيه و توزيع مواد غذايى دست دارند، قرار داده شده است.
ليدا رفعتى با تأكيد بر اينكه رعايت نكات بهداشــتى و شست وشــوى مرتب دست ها با 

آب و صابون و اســتفاده از ژل ضدعفونى كننده براى دست ها و سطوح محل كار و منزل 
از راه هاى مهم پيشــگيرى از ابتال به كرونا است، به تسنيم گفت: كارشناسان ما به صورت 
روزانه در نقاط مختلفى از شهر حاضر شده و آموزش هاى الزم را به مردم ارائه مى كنند.

وى با تأكيد بر اينكه به وســيله آب و محلول وايتكس هم مى توان ســطوح را تميز كرد، 
اظهار كرد: نسبت محلول سفيد كننده به آب بايد يك ششم باشد.

رفعتى با بيان اينكه نانوايى ها هم از اماكن حساســى هستند كه به طور مستقيم با سالمت 
مردم در ارتباط اند، ابراز كرد: از آن ها خواسته ايم به طور مرتب سطحوح را ضدعفونى كرده 

و در صورتى كه عالئم سرماخوردگى دارند از ماسك و دستكش استفاده كنند.
 مراسمات غير ضرورى را لغو كنيد

وى بــا تأكيد بر اينكه وقتى جمعيت زيادى در يك محيط گرد هم مى آيند، احتمال خطر 

سرايت و ابتال به كرونا ويروس افزايش مى يابد، تصريح كرد: از مردم مى خواهيم مراسمات 
غيرضرورى را لغو كنند و از حضور در اماكن پرتردد خوددارى كنند.

مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اى دانشگاه علوم پزشكى همدان با بيان اينكه به تمامى 
اماكن بين راهى نامه زديم و از آن ها خواستيم كه حتما مجهز به صابون و مايع دست شويى 
براى دسترســى مردم باشند، عنوان كرد: بازرسان ما به صورت سخت گيرانه بر اين اماكن 

نظارت دارند.
 سؤاالت خود را از سامانه 190 بپرسيد

رفعتى با بيان اينكه مردم مى توانند ســؤاالت مربوط به ويروس كرونا را از ســامانه 190 
بپرسند، ابراز كرد: در اين سامانه شكايت مردمى مربوط به رعايت نكردن نكات بهداشتى 

واحدها ثبت و رسيدگى مى شود.

تبريك و تهنيت جناب آقاى كيومرث سرمدى 
پيروزى شــما را در يازدهمين دوره مجلس شــوراى 
اســالمى تبريك عرض مى نماييم اميد است بااستعانت 
از درگاه خداوند و بادرايت و دلســوزى هاى جنابعالى 

شاهد پيشرفت روزافزون شهرستان اسدآباد باشيم.
مديريت مخابرات منطقه همدان 
و رئيس اداره مخابرات اسدآباد

تبريك و تهنيت برادر ارجمند

 آقاى كيومرث سرمدى 
بدينوسيله ضمن ابراز خرسندى از انتخاب شايسته حضرتعالى 
به عنوان نماينده يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى كه 
نشان از لياقت و درايت كارى جنابعالى دارد، اميدواريم اين 

انتخاب منشأ خير و بركت براى شهرستان باشد.
عبدالهى رئيس شعبه بانك رفاه اسدآباد

روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا

ند  ــ ند   ا ــ بارک۵۵  ا ندس  بارکروز  ندس  روز 

» سحريوسفى »
 با بــاال گرفتن تب شــيوع كرونا در 
كشــور، ويروسى پر ســر و صدا كه از 
ووهان چيــن آغاز شــده و يكى پس از 
ديگرى كشــورهاى جهان را درگير كرده 
است، بازار شــايعات داغ شد و ترس و 

دلهره فضاى كشور را ملتهب كرد.
شــنيده ها حكايت از مشــكوك بودن و 
ايزوله شــدن 2 فرد بيمار با عالئمى شبيه 
به كرونا در بيمارستان غرضى مالير دارد 
كه تاكنون هيچ مرجع رسمى آن را تأييد 

نكرده است.
در مواجــه با اين شــرايط تقاضاى مردم 
در خريد ماســك و ژل ضدعفونى كننده 
براى حفاظت از ســالمتى خود در مقابل 
ويروســى كه اپيدمى بااليى دارد افزايش 
يافــت به گونه  اى كه با كمبود ماســك و 
ژل ضدعفونى كننده روبه رو شــديم و در 
پشت شيشــه بيشــتر داروخانه ها نوشته 
«ماســك نداريم سؤال نفرماييد» به چشم 

مى خورد .
با يكى از مراكز فروش كاالى پزشكى در 
مى گويد:  او  كرديــم،  گفت وگو  اين باره 
در 2 روز گذشــته تمامــى موجــودى 
ماســكى كه داشــتم به فروش رساندم 
حاال تقاضاى خريد ماسك را به كارخانه 
مى دهم اما فقــط قيمت را اعالم مى كند 
و مى گويد فعال موجــودى نداريم بعدا 
تماس بگيريد، حاال ماسكى كه تا پيش از 
اين، هر 4 عدد هزار تومان بود به قيمت 
يك عدد هزار و 850تومان رسيده است، 
قيمت ماســك فيلتــر دارى كه  هزار و 
هزار  مى رسيد، 21  به فروش  تومان   200
يكصد هزار تومان  n٩۵ تومان و ماسك

شده است.
متصدى داروخانه ايى در مركز شهر نيز به 
خبرنگار ما مى گويد: با ازدحام خريداران 
ماسك روبه رو شديم، تمام ماسكى كه در 
داروخانه بود به فروش رســيد و تاكنون 
را  داروخانه  موردنياز  ماســك  نتوانستيم 

تأمين كنيم.
تجربــه  ثابت كــرده اســت در بحبوحه 
مشــكالت و گرفتارى هاى مردم، افرداى 
ســودجو از شــرايط بهره برده و ســعى 
مى كننــد از آب گل آلــود ماهى بگيرند 
در ايــن چارچوب «ســعيد نمكى» وزير 
بهداشــت با تأكيــد براينكه افــرادى كه 
ســرما خورده اند ضرورت دارد از ماسك 
اســتفاده كنند و ســاير افراد لزومى براى 
اين كار ندارند، گفت : آنقدر ماســك در 

مراكز بهداشــتى درمانى توزيع مى كنيم و 
رايگان به دست مردم مى دهيم تا اين افراد 
سودجو مجبور به فروش ماسك با قيمت 

پايين شوند.
در ايــن ميــان، خبــرى در شــبكه هاى 
اجتماعى دست به دســت مى شــد كه بر 
تعيين بيمارســتان هاى معين و ارائه دهنده 
خدمت به بيماران مبتال به كرونا از سوى 
نظام پزشكى استان همدان داللت داشت، 
بيمارســتان هاى سينا فرشــچيان و بعثت 
همدان و بيمارســتان مهر مالير به عنوان 
ســانتر كرونا معرفى شــده بودند . اما در 
بازديد ميدانى كه از اورژانس بيمارســتان 
مهر داشتيم، تدابير حفاظتى خاصى ديده 
نمى شد و مانند ساير روزهاى هفته فقط 
يك پزشك عمومى در اورژانس حضور 

داشت.
تمامى موارد مذكور براســاس شنيده ها و 
گزارش هاى ميدانى نگاشته شــده است و 
حكايــت از اســترس و نگرانى مردم در 

مورد شيوع بيمارى كرونا دارد .
و امــا رئيس شــبكه بهداشــت و درمان 
مالير با توجه به جو روانى و نگرانى هاى 
به وجود آمده درباره بيمارى كروناويروس 
در سطح شهر، نشست خبرى با اصحاب 
رســانه برگزار كرد و از اصحاب رســانه 
اطالع رســانى  در  رســا  صداى  به عنوان 
خواســت در اين زمينه به مردم اطالعات 
درســت را منتقــل كنند تــا از ترس و 

وحشت مردم كاسته شود.
اينكــه  بابيــان  تركاشــوند  محســن 
كه  است  نوپديدى  بيمارى  كروناويروس 

از چين آغاز شده است، گفت : همان طور 
كه انتظار مى رفت اين بيمارى به ســاير 
نقاط جهان انتقال پيــدا كرد و اكنون 20
كشور در جهان درگير اين بيمارى هستند.
وى با اشاره به اينكه از هر 100 نفر مبتال 
به ويــروس حداكثر 3 درصــد منجر به 
مرگ مى شود، افزود : ويروس كرونا بسيار 
مسرى اســت اما ميزان كشندگى و خطر 
آن از بسيارى ويروس ها حتى از آنفلوانزا 

تيپ a به مراتب كمتر است.
تركاشــوند در ادامه با بيان اينكه تا كنون 
كودكان كمتر از 9 سال، به ويروس مبتال 
نشــده اند و مورد فوتى در كودكان كمتر 
از 14 ســال گزارش نشده است، تصريح 
كرد : افراد مســن، افرادى كه بيمارى هاى 
زمينه ايى يا مزمن دارند يا سيســتم ايمنى 
بدنشــان ضعيف شده اســت بيشتر در 
معرض خطر قرار دارنــد و بايد مراقبت 

بيشترى از آن ها صورت گيرد.
در  كرونا  بــه  مبتال  مثبت  مورد   

مالير وجود ندارد
وى دربــاره اينكــه 2 نفر مشــكوك به 
بيمــارى در بيمارســتان غرضــى ايزوله 
شــده اند، گفت : تا اين لحظــه از موارد 
مشــكوكى كه به بيمارســتان ها مراجعه 
كرده اند نمونه گيرى شــده است و مورد 
مثبت مبتــال به ويــروس در مالير ديده 

نشده است.
به گفته تركاشوند، براساس اپيدميولوژى 
كه براى بيمارى ها مســرى تعريف شده 
a اســت 3 مرحله وجود دارد؛ در مرحله

كه بيمارى در جهان ديده شــده و ممكن 

است در هر جاى ديگرى هم ديده شود، 
تمامى بيمارســتان ها موظف به داشــتن 
بخش ايزوله تنفســى هســتند تا در آنجا 
بيمارانى با عالئم تنفسى را مورد مراقبت 
ويژه قرار دهند و بــا ويزيت متخصص 
عفونى اگر مشكوك به بيمارى بود مورد 

b نمونه گيــرى قرار گيرد. در مرحله
كه اپيدمى بيمارى به وجود مى آيد با 
تشخيص وزارت بهداشت و دانشگاه 
علوم پزشــكى و شــبكه بهداشت، 
بيمارســتان ايزولــه را مختص اين 
c بيمارى قرار مى دهند و در مرحله

مانند وضعيتى كه براى كشــور چين 
اتفاق افتاده اســت تمام بيمارستان ها 
براى درمان ايــن بيمارى اختصاص 

مى يابند .
وى بــا تكذيــب خبــرى كــه در 
فضاى مجــازى در مورد اختصاص 
بيمارســتان مهر براى ارائه خدمات 
بــه بيماران كرونا كه در شــبكه هاى 
مجــازى دست به دســت مى شــود، 
بيان كرد : نظام پزشــكى در اين باره 
وزارت  نيســت،  تصميم گيرنــده 
پزشكى  علوم  دانشــگاه  و  بهداشت 
همــدان در مورد اينكه اگر به مرحله 
b رسيديم، تصميم مى گيرند كه كدام 
بيمارستان به عنوان معين ارائه خدمت 
كنند، كما اينكه بيمارستان مهر براى 

اين مورد پيش بينى شده است.
 مــردم عــادى نيــازى به 

استفاده از ماسك ندارند
را  ماسك  از  اســتفاده  تركاشــوند 

بــراى افراد بيمار، پزشــك و پرســنل 
بخش هاى ايزوله بيمارســتانى ضرورى 
دانســت و تأكيد كرد : وجود ماســك، 
مــواد ضدعفونى كننده، دارو و ... براى 
بيمــاران اســت و مردم عــادى نيازى 
به اســتفاده از ماســك ندارنــد، براى 
و  پيشگيرى  جز  چيزى  سالم  انسان هاى 
رعايت اصول بهداشت فردى نمى تواند 
فرصت ســوزى  شــود،  واقع  ثمر  مثمر 
نكنيــم تــا ظرفيت هاى كــه داريم در 

گيرد. قرار  بيماران  اختيار 
وى همچنين در مورد ناياب و گران شدن 
گفت :  ضدعفونى كننــده  ژل  و  ماســك 
كارشناسان فنى شــبكه بهداشت به همراه 
تعزيــرات از داروخانه بازديــد كرده و 
تعرفه ها را مورد بررســى قرار مى دهند و 
در صورت مشاهده تخلف با آنها برخورد 

قانونى مى شود.
 در پايان پيــك اپيدمى بيمارى 

كرونا قرار داريم 
تركاشــوند با اشاره به اطالعات نادرستى 
كه در فضــاى مجازى در حال انتشــار 
اســت، گفت : مردم اطالعــات و اخبار 
درســت را از ســايت هاى معتبر وزرات 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكى كسب 
كنند .

رئيس شبكه بهداشــت و درمان در پايان 
با بيان اينكه پيك اپيدمى در بيمارى هاى 
تنفســى معموالً 6 ماه است، خاطرنشان 
كرد : در مراحل پايانى بيمارى هســتيم و 
تا پايان فروردين احتماالً سرايت بيمارى 
تمام مى شود همچنين اين اطمينان خاطر 
را داد كــه حتــى در بدبينانه ترين حالت 
شــويم جاى  c يا d ممكن اگر وارد فاز
نگرانى نيســت و تمامــى تمهيدات الزم 

انديشيده شده است.
توصيه هايى براى پيشــگيرى از شــيوع 

بيمارى هاى حاد تنفسى:
هنگام عطســه و سرفه دهان و بينى خود 
را با آرنج يا دســتمال بپوشانيد و سپس 
دستمال را مستقيمًا به سطل زباله بيندازيد

به طور مكرر دســت ها را به صورت كامل 
بشوييد

 از دســت دادن و روبوســى با 
ديگران خوددارى كنيد

هنگام بيمارى استراحت كرده و از مايعات 
گرم استفاده شــود، همچنين از حضور در 

اماكن عمومى خوددارى كنيد.

مدير شبكه بهداشت و درمان مالير:

ظرفيت سوزى نكنيم 
مردم عادى نيازى به استفاده از ماسك ندارند

■ در مالير مورد مبتال به كرونا وجود ندارد                ■  تنها راه پشگيرى از كرونا رعايت اصول بهداشت فردى است
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رهبر انقالب مطرح كردند
تشكر عميق از ملت ايران در پى امتحان 

بزرگ و مطلوب انتخابات

 از درخشش مطلوب ملت ايران در امتحان بزرگ انتخابات و ناكام 
گذاشتن فرصت طلبى و تبليغات همه جانبه دشمنان تشكر مى كنم.

 رهبر معظم انقالب اسالمى ديروز در ابتداى جلسه درس خارج فقه 
تأكيد كردند: در مقابل توطئه دشمن براى ضربه زدن به اركان مختلف 
كشور، همه بايد براى دفاع هوشيار و آماده ضربه و حمله متقابل باشيم.
به گزارش ايسنا،  حضرت آيت ا... خامنه اى با اشاره به فضاسازى منفى 
و پر حجم دستگاه هاى تبليغاتى بيگانه عليه شركت مردم در انتخابات، 
خاطرنشان كردند: اين تبليغات منفى از چند ماه پيش آغاز و با نزديك  
شدن به انتخابات بيشتر شد و در 2 روز آخر نيز به بهانه يك بيمارى و 
ويروس، رسانه هاى آنها از كمترين فرصت براى منصرف كردن مردم از 

حضور در انتخابات چشم پوشى نكردند.
رهبر انقالب اسالمى با شكر خداوند متعال و قدردانى عميق از حضور 
گسترده مردم در انتخابات به رغم اين تبليغات مغرضانه، گفتند: خداوند 

اراده كرده است اين ملت را پيروز كند.
ايشــان دشمنِى دشمنان با ملت ايران را محدود به عرصه هاى اقتصاد، 
فرهنگ و باورهاى دينى و انقالبى مردم ندانستند و افزودند: آنها حتى 
بــا انتخابات ملت ايران نيز مخالف هســتند؛ زيرا نمى خواهند پديده 
شــركت مردم به نام دين در پاى صنــدوق رأى و در خدمت انقالب، 

به عنوان يك واقعيت تثبيت شود.
حضــرت آيت ا... خامنــه اى برگزارى انتخابات در نظام اســالمى را 
باطل كننده ادعاى دشمنان مبنى بر مخالفت دين با آزادى و دموكراسى 
خواندند و گفتند: انتخابات در جمهورى اسالمى نشان مى دهد كه دين 
مظهر كامل يك دموكراسى همه جانبه است و برگزارى 37 انتخابات در 
طول 41 سال نشان دهنده اهتمام بى نظير نظام اسالمى به مردم ساالرى 

است.
رهبر انقالب اسالمى با دعوت همگان به شناخت دشمن و هوشيارى 
در مقابل آن، تأكيد كردند: در مقابل فعاليت هزاران نفر از جبهه دشمن 
عليه مسائل گوناگون ايران، در جبهه ملت ايران بايد ميليون ها نفر آماده 
دفاع، ضربه و حملــه متقابل در امور تبليغاتى و انواع كارهاى ممكن 

براى ملت باشند.

روحانى در ديدار وزير خارجه اتريش:
تحريم آمريكا مانند كرونا است

 ترسش بيشتر از واقعيت آن است
 رئيــس جمهور با بيان اينكه تحريم آمريــكا مانند ويروس كرونا 
اســت كه ترس و وحشت آن بيشتر از واقعيت آن است، گفت: انتظار 
از اتحاديــه اروپا اين اســت كه در برابر اقدامــات غيرقانونى آمريكا 

ايستادگى كند.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در ديدار وزير امور خارجه 
اتريش، روابط تهران و وين را بسيار خوب و دوستانه خواند و افزود: 
2 كشــور ظرفيت هاى خوبــى به ويژه در زمينه هــاى اقتصادى براى 
همكارى دارند و اميدواريم اتريش در توسعه همكارى ها به فشارهاى 

غيرقانونى و نادرست آمريكايى ها اعتنا نكند.
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور با بيان اينكه برجام و توافق هسته اى 
فقط تعلق به ايران، اروپا و يا كشورهاى 1+5 ندارد بلكه مى تواند براى 
امنيت و صلح منطقه و جهان تأثيرگذار باشــد، تصريح كرد: ما هنوز 
هم بر اين باور هستيم كه مى توانيم برجام و اين توافق را حفظ كنيم.

روحانى با اشــاره به اينكه توافق هسته اى مى توانست پايه خوبى براى 
ايجاد اعتماد جديد بين ما و غرب از جمله اتحاديه اروپا و آمريكا باشد، 

گفت: ايران به سهم خود به اين توافق متعهد بوده است.
رئيس جمهور با اشــاره به تحريم مواد غذايى و دارو از سوى آمريكا 
عليــه مردم ايران در كنار تحريم هاى اقتصادى ايران، اظهار كرد: اعمال 
اين تحريم ها يك اقدام تروريستى است و انتظار داريم اتحاديه اروپا در 

اين زمينه به وظيفه انسانى خود عمل كند.
روحانى در ادامه با تأكيد بر اينكه امنيت منطقه ما بايد توسط كشورهاى 
خود اين منطقه تأمين شود، گفت: امروز امنيت آبراهه هاى منطقه نسبت 
به گذشته كاهش يافته و بسيارى از كشورهاى منطقه ما همچون يمن، 

عراق، سوريه و افغانستان در شرايط امنيتى مناسبى قرار ندارند.
رئيس جمهور با بيان اينكه جمهورى اسالمى ايران «طرح صلح هرمز» 
را بــا هدف برقرارى صلح و امنيت در منطقه ارائه كرده و اين طرح با 
استقبال روبه رو شده است، تصريح كرد: همه مشكالت منطقه ما ناشى 

از مداخالت غلط و غيرقانونى آمريكا در مسائل اين منطقه است.
روحانى تأكيد كرد: معتقديم امنيت اين منطقه در امنيت اروپا و همچنين 

امن بودن مسير انرژى براى همه جهان و اروپا اهميت دارد.
رئيــس جمهور ابراز اميدوارى كرد همكارى هــاى ايران و اتريش در 
زمينه هاى مختلف دوجانبه و منطقه اى بيش از پيش گسترش يابد و با 
سفر وزير خارجه اتريش به ايران شاهد تحول مثبت در روابط دوجانبه 

و روابط با اتحاديه اروپا باشيم.
«الكساندر شالنبرگ» وزير امور خارجه اتريش نيز در اين ديدار با ابالغ 
سالم گرم رئيس جمهور و صدراعظم كشورش به رئيس جمهور ايران، 
روابط 2 كشــور را دوســتانه و ديرينه توصيف كرد و بر تالش براى 
توســعه و تعميق اين روابط در همه زمينه هــا به ويژه روابط تجارى و 

اقتصادى تأكيد كرد.

وزير كشور: 
ميزان مشاركت در انتخابات مجلس يازدهم 

57/42 درصد بود

 وزير كشــور از مشــاركت 24 ميليون و 512 هزار و 404نفر در 
انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى خبر داد.

عبدالرضــا رحمانى فضلى در گفت وگو با خبرنــگاران درباره ميزان 
مشــاركت مردم در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى 
گفت:  آمار نهايى امضا شــده، تأييد شــده همه شــعبه هايى است كه 
درنهايت در شــوراى نگهبان تأييد شده و ما اعالم و ابالغ كرديم 24

ميليون 512 هزار و 404 نفر بوده است.
وزير كشــور افزود: از اين رقم 48 درصد بانــوان و 52 درصدآقايان 

هستند، يعنى 42/57 درصد ميزان مشاركت در اين دوره بوده است.
به گزارش ايرنا، رحمانى فضلى اظهار كرد: برخى در رسانه ها و برخى 
افراد مســائلى مطرح كردند كه با توجه به اينكه وزارت كشور ميزان 
مشاركت را از اول صبح داشــت چرا اينها را مرتب اعالم نكرد؛ اين 
درصورتى اســت كه هر نوع اعالم مشاركت، بايد طبق قانون، فرايند 
قانونى آن طى شــود و فرايند قانونى آن اين بود كه حتما بايد مبتنى 
بر تنظيم صورتجلســه بين هيأت هاى اجرايى و هيأت نظارت و تأييد 

شوراى نگهبان و وزارت كشور باشد.
وى با قدردانى از مســئوالنى كه در امر برگزارى انتخابات به ســتاد 
انتخابات كشور كمك كردند، گفت: از همه دست اندركاران چه آنانى 
كه در انتظامات و امنيت، پشــتيبانى، خدمــات، نظارت و اجرا و چه 
آنانى كه در امر تبليغات و اطالع رســانى به ما كمك كردند و موجب 

اين حركت بزرگ شدند، تشكر و قدردانى مى كنم.
رحمانى فضلى با ارائه گزارشــى از روند فعاليت هاى ستاد انتخابات 
اظهار كرد: ستاد در 10 ارديبهشت 98 تشكيل شد و  هزار و 103 هيأت 
اجرايى تشكيل شد و در هيأت هاى نظارت گاهى مجبور مى شديم 3 تا 
4 بار رفت و برگشت بين هيأت نظارت و وزارت كشور داشته باشيم 

و گاهى با هماهنگى، شوراى نگهبان مستقيم وارد مى شد. 
وى با بيان اينكه در اين راســتا آموزش حدود 3 هزار نفر از دســت 
اندركاران امر انتخابات به صورت مســتقيم و 457 هزار و  906 نفر از 
افراد در هيأت هاى اجرايى انجام شــد، افزود: در مرحله بعد 16 هزار 
نفر ثبت نام كردند كه در نهايت توانســتيم بين 5 هزار و  232 نفر در 
مجلس شوراى اســالمى و ميان 25 نفر در انتخابات مجلس خبرگان 

رهبرى شاهد رقابت باشيم.
وزير كشور با بيان اينكه بيش از 57 ميليون  و 918 هزار داراى شرايط 
در كشــور شناسايى شــدند، گفت: اين در هماهنگى و توافق با ثبت 
احوال و مركز آمار ايران تعيين شــده اســت و همه اين افراد كسانى 

هستند كه در ايران زندگى مى كنند و داخل ايران هستند.
رحمانى فضلى ادامه داد: انتخابات مجلس برخالف انتخابات رياست 
جمهورى كه مى توانند در خارج از كشور هم رأى دهند، فقط واجدان 
مقيم ايــران مى توانند رأى دهند كه در اين زمينــه براى همكارى با 

ثبت احوال جلساتى برگزار شد.
وزير كشور با اشاره به شــركت 57/42 درصد از واجدين شرايط در 
انتخابات، خاطرنشان كرد: 24 ميليون و 512 هزار و 404 نفر يعنى 48
درصد بانوان و 52 درصد آقايان در اين دوره از انتخابات مشــاركت 
داشــتند. اين درحالى بود كه ما هم ورود بيمارى كرونا و هم شرايط 
سياسى و مســائلى مثل سقوط هواپيما، حوادث آبان و دى را داشتيم 
و در اين شــرايط اين ميزان حضور و مشاركت مردم كامال قابل قبول 

است.
رحمانى فضلى يادآور شــد: امروز كســانى كه به امر نتايج رأى گيرى 
اعتراض دارند، مى توانند شــكايت خود را اعــالم كنند تا در 7 روز 

بررسى شود و صحت اعتراض را شوراى نگهبان اعالم مى كند.

مجلس آينده با سياست خارجى همراهى كند
 اگر مجلس آينده قرار باشــد كارى را پيش ببرد، بايد با سياســت خارجى 
همراهى كند و چوب الى چرخ دولت نگذارد و ســعى كند تنش ها را برطرف 
كند. يك فعال سياسى در گفت وگو با ايسنا،  اظهار كرد: با توجه به ابرچالش هايى 
كه با آن روبه رو هســتيم و خيلى هم آشــكار است، طبيعى است كه جامعه از 

مجلس آينده انتظار دارد براى حل مشكالت اقتصادى و سياسى اقدام كند.
على صوفى ادامه داد: اولويت نخست موضوع معيشت مردم است. مردم اداره 
زندگى شــان از دست شان رفته است. پس نخســتين اولويت بايد حل مسائل 

اقتصادى باشد. در اين راستا يكسرى اقدامات كوتاه مدت و فورى الزم است.
اين فعال سياســى خاطرنشان كرد: رفع فساد از سيستم ادارى و اقتصادى ايران 
از ديگر موضوعاتى اســت كه مجلس آينده بايد برطرف كند. فساد هر اقدامى 

را بى اثر مى كند. 

مجلس يازدهم تكليف FATF را مشخص كند
 يك عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى 
با بيان اين كه «مى توان با تجديدنظر در لوايح مورد تأكيد گروه اقدام ويژه مالى 
(FATF) جلوى آسيب به كشور را گرفت»، گفت: انتظار مى رود نمايندگان در 

مجلس دهم تكليف لوايح CFT و پالرمو را مشخص كنند.
شــهروز برزگر در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اقدام FATF در قراردادن نام 
ايران در ليست سياه گفت: مجلس دهم به 4 اليحه دولت و كنوانسيون ها مورد 
تأكيد FATF رأى مثبت داد اما متأســفانه اين لوايح به تأييد شــوراى نگهبان 
نرســيد و با اصرار مجلس شوراى اسالمى به مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ارائه شد. مجمع تشخيص محلى براى رفع موارد اختالفى بين شوراى نگهبان 
و مجلس شوراى اسالمى اســت اما نتوانست درباره 2 اليحه CFT و پالرمو 

تعيين تكليف كند.

گزارش وزير بهداشت به مجلس درباره كرونا 
 يك عضو هيأت رئيســه مجلس شوراى اسالمى گفت: وزير بهداشت 
در جلسه غيرعلنى از وضعيت شيوع كرونا در كشور به نمايندگان گزارش 

مى دهد.
ــاى  ــرد: آق ــار ك ــنا، اظه ــا ايس ــو ب ــف نژاد در گفت وگ ــر يوس على اصغ
ــروز  ــى ام ــه غيرعلن ــور در جلس ــا حض ــت ب ــرار اس ــى ق ــر نمك دكت
مجلــس شــوراى اســالمى گزارشــى از وضعيــت شــيوع كرونــا در 

ــد. ــه كن ــدگان ارائ ــه نماين ــور، ب كش
به گفته اين عضو هيأت رئيســه مجلس شوراى اسالمى، نمايندگان پس از 
جلســه غيرعلنى، در جلسه علنى مجلس گزارش تفريغ بودجه سال 1397 
را اســتماع خواهند كرد و پس از آن وارد بررسى كليات اليحه بودجه سال 

1399 خواهند شد.

محمد ترابى »
 شهرســتان اســدآباد در مبحث شور و 
رقابــت انتخاباتى در ميان ســاير شــهر ها 
مثال زدنى اســت. مبحث حضــور انتخاباتى 
مردم و رقابت كانديداهاى انتخاباتى از ادوار 
گذشــته تا كنون موجب شــده است كه در 
زمان انتخابات توجهات بسيارى به اين شهر 

جلب شود.
مردم اسدآباد با مشــاركت 87 درصدى در 
مشاركت  ركورددار  گذشــته  انتخابات هاى 
مردم در انتخابات مجلس شــوراى اسالمى 
كشــور هستند، در اين شهرســتان 79 هزار 
696 نفر واجد شرايط رأى دادن از اين تعداد 

3 هزار نفر رأى اولى بودند.
شهرستان اسدآباد با مشاركت 62 درصدى 
مــردم در پــاى صندوق هــاى رأى پس از 
حــوزه انتخابــى رزن و درگزين رتبه دوم 
در مشــاركت مردمى را در استان به خود 
اختصاص داد. كيومرث سرمدى واله با 26 
هــزار و 111 رأى از مجمــوع 47 هزار و 
520 رأى صحيــح از ميان 8 كانديد حاضر 
در انتخابات شهرســتان اســدآباد به عنوان 
مجلس  دوره  يازهميــن  منتخب  نماينــده 

شوراى اسالمى انتخاب شد.
از اين رو با نماينده منتخب مردم اســدآباد 
در يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى 

مصاحبه كرديم كه در ادامه مى خوانيد: 
كيومرث ســرمدى والــه با بيــان اينكه در 
انتخابات اين دوره با وجود حضور گسترده 
مــردم مى توان گفــت كه پيــروز انتخابات 
خود مردم هســتند و اعتماد مجدد مردم به 

انتخابات و نظام يك ســرمايه است، گفت: 
مردم با رأى خود در واقع به نظام جمهورى 
اسالمى رأى داده اند. اعتقاد من اين است كه 
دوره رقابت پس از انتخابات به اتمام رسيده 
و نگاه بــه همه مردم اســت. از اين به بعد 
عرصه، عرصه وحدت و رفاقت با همه مردم 
و حتى كانديداهاى كه رأى نياورده اند، است.

عضو شوراى برنامه ريزى استاندارى همدان 

با تأكيد بر اينكــه به تعبير حضرت آقا نبايد 
به مردم و وحدت مردم خدشه اى وارد شود، 
اظهــار كــرد: وحدت اين ملــت و حركت 
در جهت يكپارچگى و باهــم بودن يكى از 
اولويت هاى مهم من چه در منطقه و چه در 

مجلس است.
وى با بيان اينكــه انتخابات به فضل الهى با 
برنامه ريزى خوبى برگزار شــد از مسئوالن 

مربوطــه تشــكر كرد و افــزود: حضور 62 
درصدى مردم اسدآباد در انتخابات از نكات 
مثبت اين انتخابات بود و خدا را شاكريم كه 
ملت از اين آزمون هم پيروز بيرون آمدند و 
با اين رويداد مى توان گفت كه مردم دشمنان 

را در كالن نااميد كردند.
نماينده منتخب اســدآباد در يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: حضور در 
مى خواهد  جسارت  انتخاباتى  رقابت  عرصه 
و مشــكالت خاص خــودش را دارد. نگاه 
ما اين اســت كه تمام كســانى كه در عرصه 
رقابت انتخاباتى حضور داشــتند با حضور 
خود به شركت حداكثرى مردم در انتخابات 
كمــك كرده اند. بنده به ســهم خود از همه 
كانديداهاى كه در كشــور و به ويژه كسانى 
كه در شــهر اسدآباد حضور داشتند و به داغ 
شــدن تنور انتخابات كمك كردند تشــكر 

مى كنم.
ســرمدى با اظهار به اينكه مجلس گذشته با 
توجه به كارنامه خــود موجب نارضايتى و 
بى اعتمادى مردم شده اســت، گفت: به نظر 
مى آيــد تركيب مجلس پيش  رو يك تركيب 
انقالبى و جهادى و با رويكرد مردمى باشد. 
بنابراين خود اشــخاص مهم هســتند يعنى 
صالبت نفــس، اعتقاد نمايندگان به حفاظت 
از بيت المــال، حفــظ ارزش هــا، حفاظت 
نمايندگان نسبت به عملكرد خود به ويژه در 
زمينه مالى و ســاير مسائل بسيار مهم است. 
مجلس آينده مجلسى است كه مسائلى را كه 
موجب گله مندى مردم از مجلس شده است، 

مورد توجه قرار خواهد داد.

كيومرث سرمدى نماينده منتخب مردم اسدآباد در مجلس:

وحدت مردم نبايد خدشه دار شود

همدان و فامنين
تعداد آرانام كانديدارديف

95727حميدرضا حاجى بابايى1
48246احمدحسين فالحى2
41192روح ا... نباتى3
20054ابراهيم كارخانه اى4
17388سيد مجتبى حسينى5
8614محمدحسين حسينى6
7404مهدى حيدرى7
7234حميدرضا طبى مسرور8
6900ولى ا... يوسفى9
6873افسانه ارجمنديان10
6677حسن قراباغى11
5009سيد مجيد موسوى12
3977مهدى عبدل13
3437احمد كرباليى حسنخانى14
3171مسلم غالمى15
3043معصومه يزدانى بصير16
2651سيد حسين موسوى17
2636روح ا... خدابنده لو18
2049رسول اسدى منش19
1933بهرام هاشمى20
1925محمد محمدى شايان21
1725محسن افشار22
1721فاطمه شهيدى23
1462سعيد واحدنژاد24
1460محمدهادى خسروى نهاد25
1408شيرويه جعفرى نسب26
1210مجيد ملكيان27

1164سلمان قاسمى28
1137سيد محمدحسين وفايى29
1096على بيات30
981سعيده كيانپور31
979امين شيخى زاده32
964مجيد سجادى پناه33
960سعيد حسينى حاجيلو34
959هادى رنجبر كرمى35
913على اصغر محمدى فاتح36
893اميد مستوفى خجسته37
808على اصغر رجبى38
803محمدصادق حنيفى39
761محمد خضريان40
691امين اميرگان41
667امير صيفى كار42
628قدرت ا... رضايى43
615على زاده پاشاييان44
608سيد ياسم گورابى45
509محمدرضا غالمى46
484نادر ستوده47
466مهدى كريمى افالك48
465 غالمرضا جهانى مقدم49
448امير ثمرى50
442حامد ايرانپور51
426مجيد گلزارى موقر52
401مصطفى عاشورى53
342محمد معينى54
259مسعود مهدوى پارسا55

211352جمع آراى ماخوذه

اصالح آئين نامه مهم ترين اولويت 
مجلس يازدهم است

 مهمترين اولويت مجلس يازدهم اصالح آئين نامه داخلى است كه به 
موجب آن همه نمايندگان فرصت اظهارنظر پيدا كنند. 

نماينده گرمى مغان در مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، 
درباره انتظارات از مجلس يازدهم، اظهار كرد: مشكلى كه همه مجالس 
در ادوار گذشــته داشــته و شامل مجلس دهم هم مى شــود، آئين نامه 
داخلى فعلى اســت كه فرصت اظهارنظر را به همه نمايندگان نمى دهد، 
هركســى زودتر دكمه مربوط به اعالم موافقــت و مخالفت با اليحه يا 
طرحى را بزند، مى تواند صحبت كند.  ميرحمايت ميرزاده ادامه داد: اين 
آئين نامه بايد عوض شود تا براى صحبت درباره طرح يا اليحه اى افراد 
از كميسيون هاى تخصصى اظهارنظرهاى كارشناسى شان را بيان كند نه 
اين كه هركســى زودتر دكمه مربوطه را فشــار داد به عنوان صاحب نظر 

شناخته شود اين يك اشكال اساسى است. 
اين نماينده مجلس شــوراى اسالمى در ادامه اظهار كرد: اينگونه نيست 
كه همه طرح ها و لوايح مصوب مجلس شوراى اسالمى مشكالت مردم 
را كم كند، كما اين كه ممكن اســت برخى از آنها در فضاى احساســى 
تصويب شده باشد به همين دليل بايد در مجلس مباحث كارشناسى از 
سوى صاحب نظران بيان شود كه مى تواند نتيجه را تغيير دهد. تا آئين نامه 

اصالح نشود، مشكالت مردم هم حل نخواهد شد. 

  انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى 
اسالمى روز جمعه به پايان رسيد.

در اين دوره از انتخابات 140 داوطلب نمايندگى 
يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى براى 
تكيه زدن به 9 كرســى با هم رقابت كردند.  در 

روزنامه روز گذشته اســامى منتخبان 6 حوزه 
انتخابيه اســتان را منتشــر كرديم اسامى حوزه 
انتخابيه همدان و فامنين به دليل اينكه با تأخير 
اعالم شــده، امروز منتشر مى شــود. از حوزه 
انتخابيه همدان و فامنين حميدرضا حاجى بابائى 

و احمدحســين فالح از همدان، از مالير احد 
آزاديخواه و هادى بيگى نژاد، از نهاوند عليرضا 
شهبازى، از اسدآباد جالل سرمدى، از تويسركان 
محمدمهدى مفتح و از بهار و كبودراهنگ عيسى 

جعفرى موفق به ورود به بهارستان شدند. 

اعالم اسامى منتخبان 
حوزه انتخابيه

 همدان- فامنين
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بهداشتنكتهدانشگاه
شركت 7 هزار نفر در آزمون ارشد پزشكى

10 اسفند آخرين مهلت ثبت نام
 مهلت ثبت نام آزمون كارشناسى ارشد رشته هاى گروه پزشكى سال 1399 تا 10

اسفندماه 98 ادامه دارد.
رئيس مركز سنجش آموزش پزشكى گفت: آزمون كارشناسى ارشد سال 1399 گروه 
پزشــكى در روزهاى 26 و 27 تيرماه سال 1399 برگزار مى شود. دفترچه راهنماى 
ثبت نام آزمون از 28 بهمن ماه 98 در ســايت مركز سنجش آموزش پزشكى منتشر 

شده است.
آبتيــن حيدرزاده در گفت وگو بــا مهر افزود: ثبت نام و ويرايــش اطالعات آزمون 
كارشناسى ارشــد سال 1399 گروه پزشكى از 28 بهمن ماه آغاز شده است و مهلت 

ثبت نام تا ساعت 10 صبح 10 اسفند 98 ادامه دارد.
آزمون كارشناسى ارشد ســال 99 در تمامى رشته ها به جز رشته مددكارى اجتماعى 

به صورت يك مرحله اى برگزار خواهد شد.

زنان باردار درمقابل كرونا چه كارهايى 
بايد انجام دهند؟

 زنان باردار به دليل پايين بودن سيســتم ايمنى بدنشان بايد توصيه هاى بهداشتى 
درباره كرونا را بيشتر رعايت كنند؛ زيرا احتمال سرايت ويروس كرونا در زنان باردار 

بيشتر از زنان غيرباردار است.
يك فوق تخصــص زنان گفت: با توجه به اينكه مقاومت بــدن زنان باردار از زنان 
غيرباردار و نيز مردان كمتر اســت، بايد نكات پيشگيرانه را بيشتر رعايت كنند؛ زيرا 

باردارى موجب كاهش سيستم ايمنى بدن شده و زودتر دچار عفونت مى شوند.
فريبا الماســى، در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: شســتن مكرر دست ها، پرهيز از 
روبوســى و دســت دادن و خوددارى از حضور در خــارج از خانه و تماس هاى 
غيرضرورى بايد توسط زنان باردار بيشتر رعايت شود؛ ضمن اينكه احتمال سرايت 
ويروس كرونا در زنان باردار در زمان حضور در جامعه و ارتباط با افراد ديگر بيشتر 

از زنان غيرباردار است.

ساالنه 30 هزار نوزاد در كشور 
با نقص عضو متولد مى شوند

 رئيس دانشــگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى، از تولد ساالنه 30 هزار نوزاد داراى 
معلوليت در كشور خبر داد.

بــه گــزارش مهــر، عليرضــا زالــى، در همايــش كشــورى تعييــن جايــگاه اســتفاده 
از آزمايــش NIPT در غربالگــرى ناهنجارى هــاى كروموزومــى در 3 ماهــه 
ــزار  ــى برگ ــتى و توانبخش ــوم بهزيس ــگاه عل ــه در دانش ــاردارى ك ــت ب نخس
ــه تبديــل بحــث ژنتيــك اجتماعــى در گفتمان هــاى عمومــى  ــا اشــاره ب شــد، ب
عرصــه ســالمت، بــه واژه اى متــداول در عرصــه سياســتگذارى، گفــت: تعاريــف 
و بررســى  هاى متفــاوت واژه شــناختى در ايــن بحــث مترتــب اســت، امــا 
ــك و  ــم ژنتي ــرد عل ــازى كارب ــوع، نهادينه س ــن موض مناســب ترين و متداول تري
ــى در ســطح اجتمــاع و  ژنوميكــس و اســتفاده از ظرفيت هــاى دانشــى و مهارت

تمــام تــار و پــود حــوزه ســالمت اســت.

آغاز رزرو اينترنتى اسكان نوروزى فرهنگيان 
از 9 اسفند

 مديركل تعاون و پشــتيبانى وزارت آموزش و پرورش جزئيات اســكان نوروزى 
فرهنگيان را اعالم كرد و از آغاز رزرو اينترنتى از جمعه اين هفته، نهم اسفندماه خبر داد. 
گودرز كريمى فر در گفت وگو با ايسنا، در اين باره اظهار كرد: سامانه رزرو اينترنتى براى 
تمام فرهنگيان شاغل و بازنشسته به آدرس eskan. medu. ir از 9 اسفندماه فعال 
مى شــود و ثبت نام تا 23 اسفندماه ادامه دارد. وى افزود: پس از تاريخ مذكور، هرگونه 
پذيرش مسافران، فقط به صورت حضورى ميسر است.  كريمى فر افزود: طرح اسكان 
نوروزى فرهنگيان با شعار كيفيت مطلوب، امنيت پايدار و مسافرت ارزان و با حضور 

24 هزار عوامل اجرايى در 705 پايگاه پذيرش در سراسر كشور اجرا مى شود.

نظام پرداخت به پرستاران سال آينده تغيير مى كند
 نظام پرداخت به كاركنان بيمارستانى از جمله پرستاران اصالح مى شود و از ابتداى 
ســال آينده پرداخت اضافه كار و كارانه اين افراد بر اساس نظام جديد و اصالح شده، 

انجام مى شود. 
معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: درباره 
نظام پرداخت در حوزه سالمت نظرات مختلفى وجود دارد و تاريخچه اى وجود دارد 

كه اصالح آن در دستور كار وزارت بهداشت قرار گرفته است. 
به گزارش ايرنا، كامل تقوى گفت: قاصدك يك شيوه پرداخت نيست بلكه يك نرم افزار 
است كه با استفاده از آن ميزان اضافه كار و كارانه پرستاران را محاسبه مى كند اما اكنون 

به عنوان يك سيستم پرداخت به پرستاران مصطلح شده است. 

عيدى خانواده هاى شاهد و ايثارگر واريز شد
مديركل تســهيالت رفاهى بنياد شــهيد از پرداخت عيدى افراد تحت پوشش بنياد 
شــهيد به مبلغ يك ميليون و 200 هزار تومان خبر داد. محمود تبريزى در گفت وگو با 
مهر، با اعالم واريز عيدى خانواده هاى شاهد و ايثارگر گفت: باتوجه به فرارسيدن سال 
جديد، عيدى ايثارگران در 2 و 3 روز گذشــته واريز شــده است.  مديركل تسهيالت 
رفاهى بنياد شهيد با اشاره به مبلغ واريزى عيدى ها نيز اظهار كرد: عيدى هاى نوروزى 
همزمان با حقوق بهمن ماه و به مبلغ يك ميليون و 200 هزار تومان به حســاب افراد 
تحت پوشش بنياد شهيد واريز شده است. وى تصريح كرد: ايثارگران همانند كارمندان 
دولت و بر اســاس آئين نامه هاى دولتى، حقوق و عيدى دريافت مى كنند به همين دليل 
براى ايام نوروز غير از همين مبلغ تسهيالت ديگرى به اين عزيزان پرداخت نمى شود. 

امروز به يارى هم و اخالص عمل نيازمنديم
مهدى ناصرنژاد »

 جامعه ايران ســخت ترين دوران حيات سياســى و اجتماعى در 
تاريخ چند هزار ساله خويش را مى گذراند. 

شــايد اين باور در ذهنيت تاريخى مردم كشــورمان وجود داشــته 
باشــد كه اين ملت بزرگ فجايع انسانى بزرگى از جمله حمله اقوام 
تاتار تا كشــتار آقامحمدخان قاجار، قحطى هاى بنيان كن و سياه ترين 
دوران پادشــاهى و حكومت هاى وابسته و بيگانه را تجربه و تحمل 
كرده و پشــت سرگذاشته اســت وليكن واقعيت اين است كه تمام 
مشــكالت و گرفتارى هاى جامعه امروز در دنياى مدرن و دســت 
يافته به پيشــرفته ترين علوم انسانى و پزشكى و صنعتى و ارتباطات 
و حتى مبادالت تجارى اتفاق مى افتد و با حوادث مقاطع غارنشينى 
و وحشــى گرى و قتل و تاراج در تاريخ بشريت هزاران سال فاصله 
دارد، اما بايد بپذيريم كه تمام پيشــرفت ها و ادعاهايى كه براى رفاه 
و آســايش و خدمت به بشــريت وجود دارد، مزيد بر علت شده و 

گرفتارى هاى امروز جامعه ايرانى را چند برابر ساخته است!
صبح روز گذشــته اخبار مربوط به تاخت و تاز ويروس كرونا و از 
ســويى هم نتايج انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى 
از طريق شــبكه خبرى تلويزيــون خودمان را دنبــال مى كردم كه 
زيرنويس ها رفــت روى خبرهاى فورى و خبرآمــد كه زلزله 5/6

ريشترى در عمق 6 كيلومترى زمين بخش هاى وسيعى از استان هاى 
آذربايجــان غربى و شــرقى را تكان داد و خبرهــاى لحظه اى هم 
حكايت از آن داشــت كه سازمان هاى امدادرسان براى مقابله با اين 

زلزله بسيج شدند!
ــر  ــه ه ــرف بلك ــى باش ــر ايران ــا ه ــب نه تنه ــى قل ــن خبرهاي چني
ــى دارد و  ــكان وام ــه ت ــا را ب ــه دني ــر گوش ــدان در ه ــان باوج انس
ــار  ــا نگرانى هــاى شــديدى اخب قطعــًا هــر هموطــن ايرانــى كــه ب
ــه  ــه چگون ــد و اينك ــال مى كن ــا را دنب ــروس كرون ــه وي ــوط ب مرب
تمــام نهادهــاى دولتــى و جامعــه پزشــكى و مــردم براى ايســتادگى 
در مقابــل ايــن بــالى وحشــتناك آمــاده مى شــوند، بــا شــنيدن خبــر 
ــوده  ــواى آل ــن ســوز ســرما و ه ــى ديگــرى در چني ــالى ناگهان ب
ــان  ــه هموطن ــور ك ــى از كش ــار در بخــش بزرگ ــارى مرگب از بيم
ــد. ــد ش ــت خواه ــر و ناراح ــد، متأث ــد مى كن ــان را تهدي آذر ى زب

اين حوادث و چنين بالياى طبيعى ناخواســته در اين برهه زمانى در 
حالى اتفاق مى افتد كه وضعيت عمومى كشــور متأثر از تحريم هاى 

شديد اقتصادى است.
در همين حال بيشــترين حــوادث طبيعى و قهرى از ســيل هاى 
ويرانگر نوروز گذشــته تا زلزله هاى پى در پى و مخرب در شمال 
و جنوب و شــرق كشور و در كنار آن بارش هاى 2 مترى برف در 
بخش هاى وسيعى از استان هاى شــمال و شمال غرب، در همين 
يكســال گذشــته روى داده و مى توان گفت، ملت و دولت ايران 
سراسر امســال را در ســيل، زلزله، طوفان و بيمارى هاى سخت 
فصلى گذراند و واقعًا چنين بالياى همزمان در تاريخ كشــورمان 
كم سابقه است. اگرچه ريشه بيشتر گرفتارى هاى اجتماعى جامعه 
ايران در ســال هاى گذشته دشــمنى هاى آمريكا و تحريم شديد 
اقتصادى و هزاران نقشه شــوم و غيرانسانى براى تغيير نقشه هاى 
جغرافيايى كشــورهاى كل منطقه خاورميانه و يكه تازى ابر قدرت 
شــيطانى آمريكا مى باشــد، وليكن برخى نقصان ها و برنامه هاى 
تربيتى دولت ها بدون پشتوانه هاى تضمينى نيز نتوانست پاسخگوى 
مطالبات جامعه باشــد و شــايد هم نقشــه هاى راه براى مقابله با 
بسيارى دشــوارى ها و بحران هاى قابل پيش بينى در نزد دولت ها 
در مرحله اجرا با بســيارى واقعيت هاى فرهنگى و با ذهنيت هاى 
مردمى جفت و جور نشــده و جواب تعيين كننده نداده است. در 
هر صورت بيشــترين فشــارهاى بين المللى و مشــكالت داخلى 
دهه هاى گذشــته در تاريخ ايران خواســته يا ناخواسته بر دوش 
دولت دوازدهم افتاد و بدشانسى هاى زيادى گريبانگير اين دولت 
گرديد و متأسفانه رديف حوادث و مشكالت براى مردم و دولت 
كنونى به گونه اى اســت كه همگان باور دارند، «هر دم از اين باغ 
برى مى رسد و تازه تر از تازه ترى مى رسد» و يا آن اصطالح عاميانه 
كه حكايت آدم گرفتارى اســت كه در اوج درماندگى، بدهكارى، 
ندارى و دســت تنگى، صاحب يك نوازد تازه اى مى شود و براى 
هزينه ها و مخارج ســنگين اين اتفاق مانده است كه چند ميهمان 
غريبه هم بر او وارد مى شوند و بقيه ماجرا و آن مثل كه «سه پشت 

آيد و زن زايد و ميهمان برسد!» 
ــژه در  ــن شــرايطى به وي ــا حــرف و چــاره آخــر اينكــه در چني ام
ــا ويــروس مرگبــار ويــروس و هجــوم مــردم بــه مراكــز  مقابلــه ب
ــتى،  ــايل بهداش ــه دارو و وس ــراى تهي ــا ب ــى و داروخانه ه درمان
بيشــتر از هــر زمــان ديگــر يــار و يــاور هــم باشــيم و فكــر ســود و 
زيان هــا را از ســر بيــرون كنيــم و دســتگير هــم باشــيم، تــا خــدا 

هــم دســتگير همــه مــا باشــد.

شهروند: خبرهاى نگران كننده درباره شجريان 
 مراقبش باشين كرونا نگيره!!

اصالحات: قيمت نجومى ماسك در داروخانه 
 احتماال به بورس هم برسه!!

قدس: از كرونا هيوال نسازيم!!
 غول چى؟؟

صمت: كدخدايى: از تحريم آمريكا خوشحال هستيم 
 تحريم اعتمادساز

وطن امروز: نرگس آبيار، نشان زنان راهبر 2020 را دريافت كرد 
 نرگس كامان حاكم بزرگ ايران شد!!

همشهرى: 22 سال رونق براى متروى تهران 
 ريل هايش را به شهرستان ها هم برسانيد

ابرار ورزشى: روى بازى  با سپاهان تمركز كرده ايم 
 معلومه زاغ سياشونو چوب مى زنيد!!

ايرنا: تراژدى اتوبوس هاى كاغذى 
 بدون شرح 

افكار: پس از قم و اراك، كرونا به گيالن و تهران رسيد
 قطار كرونا سوخت گيرى كرد؟!

جام جم: پخت وپز سياسى با سس آمريكايى 
 از اين به بعد تو غذاهامون سس باكالس مى خوريم!!

صنعت: نگرانى از ادامه پروازهاى ايران و چين 
 پروازها كرونايى شدن!!

همدان پيام: برنج ايرانى صدرنشــين افزايــش قيمت در بين كاال هاى 
اساسى 

 برنج رنگ بورس گرفت؟! 
ايسنا: 5 نكته درباره كروناويروس 

 ماسك پيدا نمى شه، الكل گرون شده، دستكش ناياب شد و...
شهروند: خداحافظى با خودرو يورو 4

 اسفند، ماه بدرقه اقتصاد!! 
خراسان: آرامش نسبى خوراكى ها پس از جهش ابتداى سال 

 بدون شرح 

چطور ترس از كرونا را كنترل كنيم

 پنهان كاري در اخبار و واقعيت هاي حوزه ســالمت، مســتقيم با 
جان مردم ســروكار دارد و اين امــر روح و روان جامعه را مي تواند 
تحــت تأثير قرار دهد، همان طور كه اين روزها شــاهد هســتيم كه 
موضوع گسترش و پخش شايعات در فضاي مجازي از واقعيت هاي 
ويروس و بيماري كرونا پيشــي گرفته و كمتر شــهروندي به اخبار 

موثق و رسمي توجه دارد. 
كم كاري مســئوالن در بيان واقعيت شيوع كرونا در كشور و سياست 
پنهانكاري، فضاي غيرقابل اعتمــادي را اين روزها به وجود آورده، 
درحالي كه با بيان مشــكالت به مردم، مي توانســتيم از كمك آنها و 
ظرفيت عظيم فضــاي مجازي بــراي كنترل كرونا اســتفاده كنيم. 
نگراني مردم يك رفتار طبيعي نســبت به ويروس ناشــناخته كرونا 
است. مســئوالن كشــور چين با بيش از يك ميليارد نفر جمعيت و 
با مشاركت مردم توانســتند اين بحران را تا حد زيادي كنترل كنند، 
اما نمي دانم كه چرا آقايان به اين موضوع باور ندارند كه مشــاركت 
مردم در برون رفت از اين بحران بســيار تأثيرگذار خواهد بود و راه 

پنهان كاري و سكوت را در پيش گرفته اند. 
ترس و نگراني مردم يك امر طبيعي اســت و بخشــي از وجود هر 
انســاني همانند يك كودك در برخي مواقع بحراني، احساس ترس 
مي كند و اين امر كامال طبيعي اســت، اما اطالعات و شــناخت هر 
فردي نســبت بــه موضوعات مي تواند در كاهش اين ترس بســيار 
راهگشــا باشــد، با اين حال اينكه چطور بايد با ترس ها مقابله كرد، 
وظيفه بخش بالغ ذهن افراد اســت. بهتريــن و مهمترين كاري كه 
مي توان انجام داد، اين است كه اخبار را از منابع رسمي تهيه كنيم و 
به اخباري كه منبع غيررســمي دارند، اهميت ندهيم و به هيچ عنوان 

آنها را بازنشر ندهيم. 
همين شــنيدن اخبار گســترده و در خيلي مواقع، غيرواقعي ســبب 
تشــويش اذهان عمومي مي شــود. بســياري از فايل هاي صوتي با 
اخبار و آماري كه منتشر مي شوند، غيرواقعي هستند و فقط با هدف 

افزايش ترس و نگراني بين مردم بازنشر مي شوند. 
به اعتقاد من درباره كرونا و رعايت موارد بهداشــتي به اندازه كافي 
اطالع رساني شده و الزم نيست با رصد اخبار تكراري و نگران كننده 
از صبح تا شــب ســطح اضطراب را باال ببريم. در برخي افراد اين 
قضيه مي تواند تبديل به وسواس فكري شود، تا جايي كه مشكالت 
حاد براي فرد به وجود آيد. تنها كار و بهترين كاري كه در اين دوره 
زماني مي توانيم انجام دهيم اين اســت كه بهداشت فردي را رعايت 
كرده و بــه تفريحات از جمله خواندن رمان و ديدن ســريال روي 
آوريــم و ناخودآگاه ذهــن خود را به چيزي غيــراز اكنون و اينجا 

سوق دهيم. 
* مينا منظورى روانشناس

 هنوز در همدان مســئوالن آمار رسمى از 
ابتال به كرونا را اعالم نمى  كنند و هرچه هست 
مربوط به خبر هاى غيررســمى يا گزارشات 
ميدانى رســانه ها است. چيزى نزديك به يك 
ماه اســت كــه از فروكش كــردن تاخت وتاز 
ويروس آنفلوآنزا در همدان مى گذرد و هنوز 
آمار رســمى از تعداد قربانيانى كه آنفلوآنزا به 
كام مرگ كشــاند در دسترس رسانه ها نيست 
اگرچه در سطح كشور بيش از 100 نفر قربانى 
آن شدند با اين حال آمار رسمى درباره مرگ 
و ميرهاى اين ويروس در همدان وجود ندارد 
تنها آمار رســمى كه از تعــداد جانباختگان 
آنفلوآنزا وجود دارد به پيش از فروكش كردن 

اين بيمارى در ايران مربوط مى شود. 
حاال ويروس ديگرى ردپايش در شــهر پيدا 
شده است كه مهمانى ناخوانده از چين است 
و ترس ها براى شيوع لحظه به لحظه آن وجود 

دارد. 
آخريــن روز بهمن 98 هــوا در حال تاريك 
شدن بود كه خبر مرگ 2 نفر مبتال به ويروس 
كرونا در قم تأييد شــد. همين خبر كافى بود 
تا بازار روانى اســتان هاى ديگر اين بار براى 
ماســك و مواد شوينده بهداشتى دچار حباب 

دروغين شود. 
اين روند تا جايى پيــش رفت كه در همدان 
در برخى داروخانه هاى شهر شاهد صف هاى 
طوالنى از شــهروندانى بوديم كه براى خريد 
ماســك و ژل بهداشــتى به اين مراكز هجوم 
آورده بودند اما با جمله معروف «تمام شد» يا 
«موجودى نداريم» مواجه شدند همان جمالت 
تكــرارى كه پيــش از اين درباره «واكســن 
آنفلوانزا» و كمتر از چند ماه پيش آن را شنيده 

بودند. 
با اينكه تب كرونا در چين فروكش كرده اما با 
ورودش به ايران هراس ها را در بين مردم دامن 
زده است اين نگرانى ها موج خود را به همدان 
نيز رســانده و پس از تأييد معاون بهداشــت 
علوم پزشكى همدان مبنى بر اينكه موارد مثبت 
ابتال در همدان رصد شده اين تشويش در بين 

شهروندان دوچندان شده است. 
يكى از شــهروندان كه نااميد از خريد ماسك 
فيلتردار از داروخانه محل سكونت خود است 
به خبرنگار ما گفت: عالوه بر داروخانه نزديك 
منزل خود چند داروخانه ديگر را سر زده ام اما 
گفتن ماسك نداريم و شايد در روزهاى آينده 
بياوريم با اين حال من از همين ماســك هاى 
معمولى خريدم البته فقط ماســك تمام نشده، 
ژل شست وشوى دســت هم در داروخانه ها 

كمياب شده است. 
وى كه خود را خانم رســتگارى معرفى كرد، 
ادامه داد: جالبه كه امروز ســوپرماركت محله 
ما ماســك آورده و در عرض چند ســاعت 
تمــام اهالى محله كل ماســك هايش را از او 
خريده اند البته بماند كه با قيمتى بيشتر از قيمت 
داروخانه ها اما چون مردم نگران ســالمتى و 
جانشان هســتند ديگر گران و ارزانى برايشان 

فرقى ندارد. 
امــا محبوبــه يكى ديگــر از شــهروندان به 
همدان پيام گفت: روز گذشــته داروخانه هاى 

محوطه آرامگاه بوعلى به ميزان كافى ماســك، 
الكل و ژل شستشو براى عرضه به شهروندان 
را در اختيار داشــته و به ميــزان مصرف البته 
محدود در اختيار درخواست كنندگان گذاشته 

است. 
رضا نيز يكــى ديگر از شــهروندان همدانى 
اســت كه صاحب دو نوزاد دوقلو اســت و 
گفت: خانواده هايى كه شــرايط مشابه با ما را 
دارند يعنى داراى نوزاد و يا خردســال هستند 
حساســيت ابتال به كرونا را بيشــتر احساس 
مى كنند، بر همين اســاس وقتى با اخبارى از 
جمله كاهش مواد شــوينده و ماسك مواجه 
مى شــوند ترس از جــان و از دســت دادن 

عزيزانشان به جانشان مى افتد. 
وى ادامه داد: اين هجومى كه شــاهد هستيم 
مردم بــه داروخانه ها و مراكز فــروش مواد 
بهداشتى مى آورند ناشــى از ترسى است كه 
در خود براى ابتال احســاس مى كنند و جالب 
است كه هميشه در موارد اين چنينى با كميابى 
مواجه مى شويم دقيقا مثل روزهايى كه در شهر 

واكسن آنفلوانزا يا پوشك بچه پيدا نمى شد. 
با اينكه گزارش هاى ميدانى از ترس و نگرانى 
مردم از شيوع كرونا در همدان حكايت دارد و 
شنيده ها از ابتالى چند نفر در استان و مواردى 
از مــرگ در اثر اين ويــروس را خبر مى دهد 
كماكان مســئوالن از انتشار اخبارى مستند بر 

آمار ابتال و بيان جزئيات خوددارى مى كنند. 
اگرچه تمهيداتى براى مقابله با اين ويروس از 
جمله تعطيلى دانشگاه ها، مدارس، همايش ها و 
اماكن ورزشى در كنار ميكروب زدايى وسايل 
نقليه در شــهر انجام شــده است اما همچنان 
نگرانى و ترس در بين شــهروندان همدانى به 

چشم مى خورد. 
در همين راستا شهردار همدان در گفت و گويى 
كوتاه به خبرنگار ما گفت: باتوجه به شــيوع 
ويــروس كرونــا در همــدان و اينكه عموم 
مردم در گروه هاى ســنى مختلف از وســايل 
شهردارى هاى  مى كنند،  استفاده  عمومى  نقليه 
مناطق مختلف همدان ملزم به قرار دادن مواد 
ضدعفونى كننده براى پاكســازى دست ها در 

داخل مترو و اتوبوس هستند. 
عباس صوفى افزود: بر اســاس دستورالعملى 
كشورى هرشب تمام اتوبوس هاى شهرى بايد 
ضدعفونى شود و در همدان نيز اين دستور از 

48 ساعت گذشته به اجرا درآمده است. 
وى تأكيد كرد: به دنبال ايجاد شرايطى هستيم 
كه در اتوبوس ها مواد ضدعفونى و شــوينده 
نصب كنيم تا شــهروندانى كــه در مراودات 
روزانه قرار دارند بتوانند از آن اســتفاده كنند؛ 
همچنين الزم اســت شــهروندان از رفتن به 
خوددارى  عمومى  مكان هاى  و  رســتوران ها 

كنند.
اين در حالى است رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
همــدان در مواجهه با كروناويــروس اظهار 
كرد: متأســفانه به نظر مى رســد ضريب نفوذ 
شــايعات از كروناويروس در كشــور بيشتر 
شده و شايعات بيش از اين ويروس، در برهم 
زدن امنيــت روانى مردم و ايجاد دغدغه براى 

هم وطنان اثرگذار بوده است.
رشــيد حيدرى مقدم با بيــان اينكه با اطمينان 
مى توان گفــت ايــن ويــروس از آنفلوآنزا 
N١H1 ضعيف تر بوده و بســيار نجيب تر از
اســت، گفــت: از مــردم عزيز تقاضــا دارم 
به هيچ عنوان به شايعات توجه نكرده و آرامش 
خود را با اين شــايعات به مخاطره نيندازند و 
به هيچ منبع غيرعلمى و غيرمستند كه به ارائه 
آمار و ايجاد حواشــى پيرامــون اين ويروس 

مى پردازد، توجه نكنند.
وى تصريــح كرد: در كل اســتان در مواردى 
كه نياز بوده نمونه گيرى انجام و به آزمايشگاه 
مرجع وزارت بهداشــت ارسال شده است كه 
هيچ موردى از نمونه هاى اســتان مثبت اعالم 
نشــده  و تنها مرجعى كه مى تواند موارد مثبت 
اين ويروس را اعالم كند، ســخنگوى وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است.
وى با اشــاره به اينكه خوشبختانه هيچگونه 
بار اضافــى بيمارى هاى تنفســى در 15 روز 
گذشته در استان مشــاهده نشده است، تأكيد 
كرد: مركز آموزشــى درمانى فرشــچيان سينا 
به عنوان بيمارستان مرجع براى بيماران داراى 

عالمت منظور شده و البته از پايين ترين سطوح 
بخش هاى بهداشــت و درمــان مبنا بر وجود 
اين ويروس قرار گرفته و بررسى افراد داراى 

عالمت انجام شده است.
 توجــه به شــيوعى كــه از كرونــا در حال 
شكل گيرى اســت و واكنش هايى كه مردم و 
مسئوالن نسبت به آن بروز مى دهند، ناخوداگاه 
داستان طاعون نوشته آلبركامو را تداعى مى كند 
داستانى كه در شــهرى از الجزاير به نام اُران 
رخ مى دهد، موش هاى صحرايى در اين شهر 

شروع به مردن مى كنند. 
مقامات در ابتدا توجهى به مسأله ندارند ولى 
خيلى زود درمى يابند كه طاعون وارد شهر شده 
است. ساكنان شــهر با قرنطينه شدن بايستى 
راهى بــراى زندگى و مبارزه با طاعون بيايند. 
وقايع رمان از زبان راوى كه بعدها خود را دكتر 

ريو معرفى مى كند، نقل مى شود. 
كتاب با توضيحى از مردم و شهر آغاز مى شود 
و سپس به زياد شدن تعداد موش ها در شهر و 
مرگ آن ها اشاره مى كند. آقاى ميشل، سرايدار 
منزل دكتر ريو بر اثر بيمارى اى با بروز تاول ها 
و خيارك هــا مى ميرد و مــرگ چند تن ديگر 
با هميــن عالئم موجب مى شــود، دكتر ريو 
دليل مرگ را بيمارى احتماال مســرى بداند و 
كمى بعد دكتر كاســتل اين بيمارى را طاعون 
تشــخيص مى دهد. با كم كارى مسئوالن، پس 
از مدتى در شهر طاعون، وضع قرنطينه اعالم 

مى شود. 
حاال ويروس كرونا كه طاعون قرن لقب گرفته 
با عالئمى آشــنا ولى نتايجى ترسناك در حال 
گســترش است و اســتان هاى پر جمعيت و 
كالنشــهر هايى چون همدان بــراى مقابله با 
توسعه اين ويروس آماده باش هستند؛ همچنين 
درباره ورود و خروج افراد به اســتان هايى كه 
آالرم كرونا در آنجا با صداى بيشترى به صدا 
درآمده، تدابير ويژه اى نيز انديشيده شده است 
اما همچنان كرونا در حال جوالن مى باشــد و 
روحيه محافظه كارانه مســئوالن سبب شده تا 
اطالعات و آگاهى مردم نسبت به آن با چالش 

مواجه شود. 

از آلبركامو تا مسئوالن شهر

كرونا به دنبال قربانى در شهر

دود اسفند روشى تأييدشده 
براى ضدعفونى محيط 

ويروسى است
 متخصص طب سنتى و عضو هيأت علمى 
دانشــگاه علوم پزشــكى همدان گفت: دود 
اســفند يك روش تأييدشده براى ضدعفونى 
كردن محيط و داراى خواص ضدميكروبى و 

ويروسى است.
يك پزشك و متخصص طب سنتى در دانشگاه 
بوعلى ســينا همدان درباره ويــروس كرونا 
گفت: از آن جاكه ويروس كرونا جديد اســت 
و تعداد مبتاليان در كشور بسيار محدود است، 
شناخت چندانى نسبت به ويژگى و جزئيات 
ايــن ويروس وجود نــدارد بنابراين به راحتى 
نمى توانيــم درباره طبيعت اين ويروس نظر و 

توصيه ارائه كنيم. مامك هاشمى با بيان اينكه 
از آن جــا كه عالئــم ابتال به ويــروس كرونا 
بسيار شبيه به آنفلوانزا و سرماخوردگى است 
حدس هاى درباره آن زده مى شــود، ابراز كرد: 
برخى گياهان مانند سرخار گل داراى خاصيت 
تقويت سيســتم ايمنى هستند كه به كمك آن 
مى تــوان به درمان نوع خفيــف ابتال به كرونا 
كمك كرد اما اينكه بگوييم با خوردن يك گياه 

دارويى خاص بدن در مقابل اين ويروس ايمن 
مى شود، صحت ندارد.

اين متخصص طب سنتى با بيان اينكه برخالف 
باور مــردم مصرف ســير تأثيــرى بر روى 
پيشــگيرى و درمان ويروس كرونا ندارد، به 
تسنيم گفت: اما خوردن دمنوش هايى مانند نعنا، 
زيره و آويشن به درمان بيمارى هاى ويروسى 

كمك مى كند.
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رئيس اتاق بازرگانى ايران و چين پاسخ داد
چين براى كنترل كرونا چه كرد؟

 براى جلوگيرى از شيوع گسترده ويروس كرونا بايد دولت و مردم 
اين ويروس را جدى گرفته و با آن مقابله كنند. 

رئيــس اتاق بازرگانى ايران و چين، با اشــاره به تجربه چين در طول 
هفته هاى گذشــته، اظهار كرد: چين در روزهاى ابتدايى شــيوع اين 
ويروس آن را جدى نگرفت و همين موضوع به افزايش تعداد مبتاليان 
منجر شد، اما به محض اين كه دولت چين در جريان ميزان جديت اين 
ويروس قرار گرفت، به شــكل همه جانبه و با تمام قوا مقابله با آن را، 

در دستور كار قرار داد. 
به گزارش ايسنا، مجيدرضا حريرى ادامه داد: با وجود آنكه شيوع اين 
ويروس همزمان با ســال نو چينى بود و در اين دوران تعداد ســفرها 
افزايش مى يافت، اما با دستورالعمل هاى اجرايى شده بسيارى از مراكز 
عمومى از جمله سينماها، مراكز فرهنگى و ورزشگاه ها تعطيل شدند و 
رفت و آمد در شــهرها و استان هايى كه ميزان شيوع در آنها باالتر بود 

به شكل قابل توجهى مديريت شد. 
رئيــس اتاق بازرگانى ايران و چين بــا بيان اين كه بايد در كنار تالش 
براى نترسيدن مردم اقدامات ضرورى در دستور كار قرار گيرد، اظهار 
كرد: در شــهرهايى از چين كه ميزان شــيوع باالتر بوده رستوران ها و 
مراكز تهيه غذا بسته شده اند، اما سوپرماركت ها فعال هستند و تمامى 
اجناس مورد نياز مردم بدون افزايش قيمت در دسترس آنها قرار دارد. 
بــه گفته حريرى براى مقابله با شــيوع كرونا در ايــران بايد در ابتدا 
شفافيت را در دستور كار قرار داد و اطالعات موجود را به مردم ارائه 
كرد و ســپس در صورت لزوم تصميم هاى قاطع و جمعى گرفت تا 

امكان گسترده شدن اين ويروس از بين برود. 
رئيس اتاق بازرگانى ايران و چين در پاســخ به اين سوال كه آيا شيوع 
كرونا مى توانــد بر بازار صادرات ايران به چيــن تأثير منفى بگذارد، 
توضيح داد: با توجه به شــيوع اين ويروس در روزهاى گذشته قيمت 
مواد اوليه صادراتى به چين و تقاضا براى آن كاهش يافته اســت، اما 
با محدود شدن سرعت گسترش اين ويروس در چين احتماال ظرف 
روزهاى آينده امكان افزايش تقاضا و بازگشــت به روند عادى وجود 
خواهد داشــت؛ از اين رو به شــكل طوالنى مدت بعيد است در بازار 

صادراتى ايران به چين تأثيرى جدى به وجود آيد. 
وى خاطرنشان كرد: در روزهايى كه چين با اين ويروس مواجه شده 
بود، ايران چه در ســطح مقامات سياســى و اقتصادى و چه در سطح 
مردمى همراهى خود با دولت و مردم چين را نشــان داد و قطعا چين 

نيز رفتار متقابلى به ما نشان خواهد داد. 

مخالفت سازمان برنامه با واگذارى 
رتبه بندى كارت بازرگانى به اتاق 

 براساس تصميم كميســيون تلفيق مجلس، در اليحه بودجه سال 
99 رتبه بنــدى كارت هاى بازرگانى و صدور مجوز براى مؤسســات 

رتبه بندى به اتاق هاى بازرگانى واگذار شده است.
يك مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه گفت: واگذارى رتبه بندى 
كارت هاى بازرگانى بــه اتاق هاى بازرگانى عالوه بر ايجاد انحصار، با 

قانون «حداكثر استفاده از توان توليدى» در تعارض است. 
 در همين رابطه رئيس امور نظام فنى اجرايى، مشــاوران و پيمانكاران 
ســازمان برنامه وبودجه كشــور در گفت وگو با مهر، با اشاره به اينكه 
قانون يك ســاله بودجه نبايد در تناقض با قانون دائمى كشــور باشد، 
اظهار كــرد: تصميم كميســيون تلفيق مبنى بر واگــذارى رتبه بندى 
كارت هاى بازرگانى به اتاق بازرگانى، از جنبه هاى مختلف در تعارض 
با قانون «حداكثر استفاده از توان توليدى و خدماتى كشور و حمايت 

از كاالى ايرانى» مصوب خردادماه 98 مجلس است. 
ســيد جواد قانع فر 2 دليل براى غيرقابل قبول بودن تصميم كميسيون 
تلفيق برشــمرد و گفت: اوالً بر اساس ماده 4 قانون استفاده از حداكثر 
تــوان توليد، درج رتبه بنــدى توليدكنندگان كاالهــا، عرضه كنندگان 
خدمات و پيمانكاران در ســامانه «فهرست توانمندى هاى محصوالت 
داخلى»، برعهده وزارت «صمت» قرار گرفته اســت. ثانياً طبق مصوبه 
هيأت رئيســه اتاق بازرگانــى در ابتداى دى ماه امســال، مركز ملى 

رتبه بندى اتاق ايران نيز منحل شده است. 
اين مقام مسئول در سازمان برنامه وبودجه افزود: با كمال تعجب شاهد 
آن هســتيم برداشت غلط از قانون «حداكثر استفاده از توان توليدى و 
خدماتى كشور و حمايت از كاالى ايرانى»، مستمسكى براى واگذارى 
امر رتبه بندى از جمله رتبه بندى كارت هاى بازرگانى به اتاق بازرگانى 

شده است. 
قانع فر در پاسخ به اين سؤال كه در قانون مذكور دقيقاً چه نقشى براى 
اتــاق بازرگانى در امر رتبه بندى كارت هــاى بازرگانى در نظر گرفته 
شــده است، گفت: از يك ســو در اين قانون، اصًال بحث كارت هاى 
بازرگانى به ميان نيامده و از ســوى ديگــر مراجع مختلف از جمله 
وزارت صنعت و ســازمان برنامه و بودجه، رتبه بندى مربوط به حوزه 
مختلف را به صورت تخصصى انجام مى دهند. تفســير قانون گذار از 
قانون مورد اشاره، احصاى رتبه بندى هاى صورت گرفته در حوزه هاى 
مختلف به منظور نمايش و اطالع رسانى توانمندى اشخاص ايرانى بوده 
اســت؛ به گونه اى كه تمام دستگاه هاى موضوع ماده 2 اين قانون براى 

ارجاع كار (واگذارى) بايد به اين فهرست مراجعه كنند. 
وى در ادامه تأكيد كرد: واگــذارى رتبه بندى كارت هاى بازرگانى به 
اتاق هاى بازرگانى عالوه بر ايجاد انحصار، با قانون «حداكثر استفاده از 
توان توليدى و خدماتى كشور و حمايت از كاالى ايرانى» نيز تعارض 

واضح دارد. 

27 ميليون قطعه بچه ماهى 
در همدان توليد شد

27 ميليون قطعه بچه ماهى قزل آال از ابتداى امســال تاكنون در اين 
استان توليد و تكثير شده است. 

مديركل شــيالت همدان گفت: 12 مركز توليد بچه ماهى در اســتان 
همدان فعال است كه 27 ميليون و 240 هزار قطعه تخم چشم زده در 

اين مراكز توليد شده است. 
به گزارش ايرنا، على دولو با بيان اينكه تعهد توليد ماهى خوراكى در 
استان 5 هزار و 960 تن در سالجارى است، در جمع خبرنگاران گفت: 

پيش بينى مى شود امسال 6 هزار تن توليد شود. 
وى اظهار كرد: 880 واحد فعال توليد ماهى سردآبى قزل آال و گرم آبى 

كپور در استان همدان فعال است. 
دولــو خاطرنشــان كرد: 28 فقره پروانه مشــاغل خانگــى در توليد 

ماهى هاى زينتى و خوراكى در سالجارى نيز صادر شده است. 
وى با بيان اينكه ســرانه مصرف ماهى در سال هاى گذشته در استان 
همدان رشــد قابل توجهى داشته است، افزود: سرانه مصرف استان 7

كيلو و 75 گرم اســت كه اين رقم در متوسط كشورى حدود 12 كيلو 
و 100 كيلوگرم است. 

مدير شيالت همدان ادامه داد: افزايش تعداد مراكز پرورش ماهى، در 
دسترس بودن ماهى تازه، قيمت مناسب و برگزارى دوره هاى آموزشى 
موجب شده تا حدودى سرانه مصرف آبزيان در استان همدان افزايش 

يابد. 
دولو ادامه داد: اين اســتان در توليد زالوى طبى نيز فعاليت دارد كه 2

مركز با 250 هزار قطعه فعال است. 

رئيس كل بانك مركزى:
با هيجانات بازار ارز هيجانى برخورد 

نمى كنيم
■ وارد دام سفته بازان نشويد

 رئيس كل بانــك مركزى اعالم كرد: بانك مركزى با هيجانات 
بازار ارز هيجانى برخورد نمى كند و توصيه مى شود از ورود به دام 

روانى سفته بازان و سودجويان مردم پرهيز كنند. 
به گزارش ايســنا، عبدالناصر همتى امروز در پســت ايسنتاگرامى 

اظهار كــرد: درباره آنچه موجب تصميــم FATF براى اقدامات 
تقابلى عليه ايران شــد و مطابق انتظار موجب خرســندى دولت 
آمريكا و موجه نشــان دادن تحريم هاى ظالمانه آنها شد، صحبتى 

نمى كنم. 
ــن  ــش از اي ــه پي ــه ك ــدام همان گون ــن اق ــال اي ــزود: به دنب وى اف
تأكيــد كــردم، گروهــى در تــالش بــوده و هســتند تــا بــا ايجــاد 
فضــاى روانــى بى ثباتــى و نيــز اعــالم نرخ هــاى بى پايــه 
فشــار  چارچــوب  در  مجــازى،  فضــاى  در  غيرمعامالتــى  و 
ــات  ــد و ثب ــل كنن ــات را تكمي ــن تصميم ــكا اي ــرى آمري حداكث

ــد.  ــم بزنن ــه ه ــددا ب ــازار ارز را مج ــه ب ــا از جمل بازاره
رئيس كل بانك مركزى گفت: اين بانك با هيجانات بازار هيجانى 
برخورد نمى كند بلكه با رويكرد اصولى و اســتفاده از امكانات و 
روش هاى تجربه شــده خود در طول ماه هاى گذشته و با رهيافت 
صبر و تدبير تالش ها براى ســفته بازى از طريق تحميل شوك به 
بازار ارز را با تقويت اقدامات در دست اجرا خنثنى مى كنند و ثبات 

الزم را به بازار اعاده خواهند كرد. 
وى همچنين به مردم توصيه كرد: از ورود به دام روانى سفته بازان 

و سودجويان پرهيز كنند. 

كارت دانشجويى مرضيه احمدى فرزند ماشاا... به شمار ملى 
4020431061 رشته اقتصاد دانشگاه بوعلى سينا به شماره 

دانشجويى 9812266002 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

آگهـي مـزايده - نوبت دوم

 هتل جهانگردى عليصدر 

بدينوسيله به اطالع ميرساند هتل جهانگردى عليصدر در نظر دارد پاركينگ و كافى 
شــاپ خود را از طريق مزايده به بهره بردار واجد شــرايط واگذار نمايد ، لذا از 
متقاضيان دعوت ميشود براى بازديد از روز5 اسفند  تا پايان وقت ادارى 7 اسفند  
به هتل جهانگردى عليصدر واقع در روستاى عليصدر مراجعه نمايند يا جهت كسب 

اطالعات بيشتر با تلفن 35444339-081 مديريت تماس حاصل فرمايند.

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  5298 ب ــماره شناس ــاد داراى ش ــوى صالح آب ــت رض ــم بهج خان
دادخواســت كالســه 111/606/98ش از ايــن حوزه درخواســت گواهــى حصروراثت 
ــه شــماره  ــه شــادروان منوچهــر نبئى منظــر ب نمــوده و چنيــن توضيــح داده ك
شناســنامه  413 در تاريــخ 98/9/23 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى 

ــه:  ــه منحصــر اســت ب ــه حين الفــوت آن متوفى/متوفي ــه ورث گفت
1- متقاضى گواهى حصر وراثت با مشخصات فوق الذكر همسر متوفى 

ــادره از  ــنامه 540 ص ــماره شناس ــه ش ــر ب ــد منوچه ــر فرزن ــى منظ 2-آرش نبئ
ــى ــد 1365 پســر متوف ــار متول به

3-آرزو نبئــى منظــر فرزنــد منوچهــر بــه شــماره شناســنامه 413 صــادره از بهار 
متولــد 1364 دختــر متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت 
ــا  ــا هــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــد ت ــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نماي مزب
وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك 

مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 494)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهى دعوت از مجاورين 
ــالك يــك فرعــى از 1080  ــگ پ ــك دو دان ــان مال ــوش جهاني ــاى كيان چــون آق
اصلــى بخــش يــك نهاونــد مى باشــد در برابــر درخواســت شــماره 5139/ن/98 
مــورخ1398/9/19 تقاضــاى صــدور ســند تــك برگــى پــالك فــوق را از ايــن داره 
ــورخ 1398/9/19 متقاضــى مدعــى  ــر نامــه شــماره 5139/ن/98 م نمــوده و براب
ــذا  ــدارد، ل ــه مالكيــن ن مى باشــد كــه مجاوريــن را نمى شناســند و دسترســى ب
بــه اســتناد كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هاى ثبتــى در خصــوص تعييــن طــول 
اضــالع و مســاحت دار كــردن اســناد مالكيــت و همچنيــن مــاده 18 آيين نامــه 
ــالك  ــاور پ ــن مج ــه مالكي ــه كلي ــرا ب ــمى الزم االج ــناد رس ــاد اس ــى مف اجراي
ــالغ مى گــردد كــه در تاريــخ1398/12/11 ســاعت12:00در محــل  فــوق الذكــر اب
وقــوع در نهاونــد خيابــان جوانــان كوچــه امامــزاده مهــدى حضــور يابند.بديهــى 
ــات  ــام عملي ــع از انج ــاعى مان ــن مش ــن و مالكي ــور مجاوري ــدم حض ــت ع اس
ــن  ــد در همي ــدد باش ــى مج ــه آگه ــاز ب ــه ني ــردد چنانچ ــه بردارى نمى گ نقش

ــف230) ــه درج مى گردد.(م ال روزنام
تاريخ انتشار:98/11/30

محمدعلى جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهى دعوت از مجاورين 
ــده 12 فرعــى از  ــالك باقيمان ــك ششــدانگ پ ــى مال ــره حوت ــم طاه چــون خان
1470 اصلــى بخــش يــك نهاونــد تقاضــاى صــدور ســند تــك برگــى ســهم االرث 
ــه  ــد ك ــى مى باش ــى مدع ــوده و متقاض ــن داره نم ــوق را از اي ــالك ف ــود پ خ

ــدارد. ــن ن ــه مالكي ــى ب ــند و دسترس ــن را نمى شناس مجاوري
ــه اســتناد كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هاى ثبتــى در خصــوص تعييــن  ــذا ب  ل
ــاده 18  ــن م ــت و همچني ــناد مالكي ــردن اس ــاحت دار ك ــالع و مس ــول اض ط
آيين نامــه اجرايــى مفــاد اســناد رســمى الزم االجــرا بــه كليــه مالكيــن مجــاور 
ــورخ 98/12/21  ــنبه م ــه در روز چهارش ــردد ك ــالغ مى گ ــر اب ــوق الذك ــالك ف پ
ســاعت 9صبــح در محــل وقــوع در نهاونــد- خيابــان آزادگان، باغچــه نبى شــيخ 
كوچــه شــهيد قپانــورى حضــور يابنــد بديهــى اســت عــدم حضــور مجاوريــن و 
ــه  ــردد چنانچ ــه بردارى نمى گ ــات نقش ــام عملي ــع از انج ــاعى مان ــن مش مالكي

ــردد. ــه درج مى گ ــن روزنام ــه آگهــى مجــدد باشــد در همي ــاز ب ني
(م الف233)

جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

غزل اسالمي»
 وابستگي قيمت مسكن به افزايش قيمت 
ارز و طال موجب شــد تا پس از گران شدن 
حــدود 90 هزار توماني طــال و هزار و 500
توماني دالر، قيمت مسكن نيز به همين نسبت 
باال بــرود. اين موج گرانــي موجب افزايش 
حدود 20 درصدي مسكن در يك شب شد. 

پيش از اين و پس از گران شــدن نرخ بنزين 
تا بهمن ماه ســالجاري نيز در 3 مرحله قيمت 

مسكن حدود 30 درصد باال رفته بود. 
همين افزايــش قيمت  ها در 3 ماه گذشــته، 
موجب رونق خريدوفروش مســكن شــده 

است. 
اما رونقــي كه در خريدوفــروش خانه هاي 
كلنگي ايجاد شــده در آپارتمان هاي نوســاز 
وجود نــدارد. دالل ها و بســاز و بفروش ها 

مهمترين مشتريان اين بازار هستند. 
واحدهاي ارزان قيمت با ســال ســاخت باال 
نيز بازار خوبي دارند. مصرف كنندگان بيشتر 
به دنبال خريد واحد هاى قيمت مناسب هستند 
و تمايلي به همراهي با بلبشوي به وجود آمده 
در اين بــازار ندارند. اما بســاز و بفروش ها 

تمايل زيادي به معامله دارند. 
امــا رئيس اتحاديه مشــاورين امالك همدان 
در گفت وگو با همدان پيام اين اعداد را قبول 
نداشت و افزايش 15 درصدي قيمت مسكن 
در يك ماه گذشــته را گــزارش داد و گفت: 
«قيمــت واقعي ملك را هركســي نمي تواند 
تعيين كند و ما افزايش 50 درصدي از آذرماه 
تاكنون و يا افزايش 20 درصدي در چند روز 

گذشته را نمي پذيريم». 
ابراهيــم جمالي افزود: «تعييــن كردن چنين 
نرخي براي تورم مســكن در اين مدت، فقط 
جوســازي و دامن زدن بــراي افزايش قيمت 
مسكن است و اعدادي كه ذكر مي كنيد واقعي 

نيستند. »
يك كارشناس مسكن پيش از اين گفته است: 
«به دليــل نبود ظرفيت الزم در بازار مســكن 

جهش قيمت به اندازه خودرو و بورس اتفاق 
نيفتــاده اما برخى مالــكان همانند بازه زمانى 
اسفند 97 تا خرداد 98 قيمت هاى پيشنهادى را 
باال برده اند. اما قراردادها در مناطق ميانى شهر 
همدان با مبالغ يك تا 2 ميليون تومان پايين تر 

از قيمت هاى پيشنهادى منعقد مى شود.»
آن طور كه شواهد نشــان مي دهد همزمان با 
افزايش قيمت مسكن در تهران، قيمت ملك 
در همدان نيز صعود مي كند. اما ممكن است 
در شهرهاي كوچك اســتان و يا در مناطقي 
موازي با افزايش قيمت مسكن در شهر همدان 
صعود نكند اما دير يا زود قيمت اين مناطق نيز 
با افزايش قيمت مواجه مي شوند و قيمتشان به 

ديگر نقاط شهر مي رسد. 
طبق روال 3 ماه گذشته، از اين پس نيز با هر 
صعود چشــمگير در قيمت طال و ارز قيمت 

مسكن نيز با افزايش مواجه خواهد شد. 
آن طور كه سايت هاي مختلف گزارش داده اند 
در بهمن ماه سال جاري در تهران 20 درصد و 

در كل كشور 9 درصد افزايش معامالت انجام 
شده اســت. اين در حالي است كه اين رونق 
از اواســط آبان ماه سالجاري آغاز شده است، 
به طوري كه در آذرماه به 3 برابر شــهريورماه 

رسيد. 
حسين عبده تبريزى، تحليلگر اقتصادى درباره 
وضعيت بازارها در ســال آينده گفته اســت: 
پيش از اين زمانى كه مى خواســتيم از اقتصاد 
ايران پيش بينى داشته باشــيم به اقتصاددانان 
مراجعــه مى كرديم و آنها براســاس مدل ها، 
وضعيت آينــده اقتصاد را پيش بينى مى كردند 
اما درحال حاضر به داليل سياسى و تحريم ها 
مدل ها كمتــر جواب مى دهد و بيشــتر بايد 
سناريوسازى كرد. پيش بينى نمى كردم قيمت 
مسكن در عرض 2 سال، 170 درصد افزايش 

پيدا كند و با دالر رقابت كند. 
وى ادامــه داد: مردم به معجزه قيمت زمين و 
شاخص بورس معتقد شــده اند و اگر با اين 
خطر روبه رو شويم كه مردم به اين باور برسند 

معجزه رخ نخواهد داد اين ميزان نقديندگى به 
كجا خواهد رفت؟ نخستين مقصد ارز است 
و همه برنامه هاى دولت براى كنترل بازار ارز 

به هم مى خورد. 
سال گذشته پيش بينى عمده كارشناسان اين 
بود كه رشــد قيمت مسكن در سال 1398
معادل نــرخ تورم عمومــى خواهد بود كه 
با مقدارى اغماض، درســت از آب درآمد. 
امســال نيز با كمى تفاوت ديــدگاه، غالب 
كارشناســان در پيش بينى قيمت مسكن در 
سال 1399معتقدند اين بازار ظرفيت جهش 
قيمت ندارد و نهايت رشــد آن معادل نرخ 

تورم خواهد بود. 
اما تحليل خبرنگار همدان پيام از بازار مسكن 
در ســال آينده اين اســت كه ظرفيت و توان 
خريــد متقاضيان به ســقف خود رســيده و 
پيش بينى بر اين است كه تورم مسكن در سال 
آينده مقدارى كمتر از تورم عمومى كشــور 

خواهد بود.

رئيس اتحاديه مشاوران امالك همدان:

 افزايش 50 درصدى را قبول ندارم
■ مسكن يك شبه 20 درصد گران شد

■ مصرف كنندگان با افزايش قيمت ها همراهي نمي كنند

 شــاخص بورس ديروز بى محابا رشــد 
كــرد و با بيش از 17 هــزار واحد صعود تا 
اين لحظه، به مــرز 500 هزار واحد نزديك 
شد كه رقمى بى ســابقه در تاريخ اين بازار 
محسوب مى شود. در اين راستا، كارشناسان، 
عوامل مختلفــى را دليل اين صعود مى دانند 
كه جذاب نبــودن بازارهاى موازى مهمترين 

فصل آن محسوب مى شود. 
حدود نيم ســاعت پس از آغاز معامالت در 
بازار يكشنبه شــاخص كل بورس بى وقفه 
و بدون هيچ افــت و خيزى صعودى بود و 

تاكنون بيش از 17 هزار واحد رشد كرد. 
البتــه پيــش از آن شــاهد صعــود 10 هــزار 
ــاخص  ــدى ش ــزار واح ــن 15 ه و همچني
هــم بوديــم، امــا مى تــوان گفــت رشــد 17

ــت؛ آن  ــورد اس ــى رك ــدى نوع ــزار واح ه
هــم اينكــه 15 هــزار واحــد در يــك ربــع 

افزايــش يافــت. 
در اين راســتا، يك تحليلگر بازار سرمايه بر 

اين باور است كه همواره شاخص كل بازار 
سرمايه همبســتگى زيادى با نرخ ارز دارد 
و با افزايش نرخ ارز، حركت شــاخص هم 

صعودى مى شود. 
عليرضا تاج بر در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به رشد شــاخص بورس در يك سال و نيم 
گذشــته اظهار كرد: عمده رشد شاخص در 
يك سال و نيم گذشــته مربوط به رشد نرخ 

ارز و تورم مى شود. دليل ديگر امنيتى شدن و 
غيرجذاب شدن بازارهاى موازى و جذابيتى 
كه بازار سرمايه داشت است. همچنين بايد 
توجه داشت جذابيت بازار سرمايه به خوبى 
براى مردم تشريح شــد؛ به طورى كه شاهد 
چند برابر شدن تعداد كدهاى صادر شده در 

اين بازار هستيم. 
وى با اشــاره به قرار گرفتن ايران در ليست 

ســياه FATF، اظهار كرد: اين موضوع يك 
جو روانى در نــرخ دالر ايجاد مى كند و در 
نتيجه سبب مى شــود تورم باالتر رود و در 
راســتاى آن فروش شــركت هايى كه كاال 
صادر مى كنند، مانند شركت هاى پتروشيمى 

افزايش يابد. 
اين تحليلگر بازار ســرمايه ادامه داد: در اين 
شــرايط مردم مى دانند كه اگر سرمايه خود 
را در بانــك بگذارند ســود ســپرده بانكى 
پاسخگوى نصف ميزان تورم هم نمى شود. 
پول هاى خرد در بازارهاى ديگر هم جواب 
نمى دهد، به همين دليل اقبال به بازار سرمايه 

بيشتر است. 
تاج بر ادامه داد: روز گذشــته شاخص كمى 
افت كرد، زيرا مردم ترديد داشــتند اما اين 
ترديد ديروز برطرف شــد و قــرار گرفتن 
موضوعات مذكور در كنار يكديگر موجب 
شده شــاهد رشد 17 هزار واحدى شاخص 

در بازار ديروز باشيم. 

شاخص بورس در آستانه نيم ميليونى
دست واسطه ها از بازار عيد نوروز

 كوتاه مى شود
 معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار همدان با تأكيد بر حذف 
واسطه ها از بازار عيد نوروز گفت: اين كار موجب تعديل قيمت اقالم 

مورد نياز مردم مى شود.
ظاهر پورمجاهد در كميسيون تنظيم بازار استان اظهار كرد: براى رونق 
بخشــيدن به بازار عيد نوروز و دسترســى و ســهولت مردم به اقالم 

موردنيازشان بايد واسطه ها و دالل ها از اين ميان حذف شوند.
به گزارش ايرنا،  وى با بيان اينكه فرماندارى ها بايد در اين باره جدى تر 
وارد شوند، افزود: گروه هاى بازرسى و نظارت نيز مسئوليت سنگينى 

دارند و بايد به دقت بازار را رصد كنند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار گفت: تعزيرات با قدرت به 
تخلف ها رســيدگى مى كند تا حق مردم و مصرف كنندگان از دســت 

نرود.
پورمجاهد با اشــاره به اينكه مصوبه هاى كميســيون تنظيم بازار در 
راســتاى اقتصاد مقاومتى و صرفه جويى است، خاطرنشان كرد: بنابر 
تأكيد استاندار همدان هرگونه تصميمى در اين كميسيون بايد مطابق با 
قانون باشد. وى به ساماندهى ميدان دام همدان تأكيد كرد و از سازمان 
جهادكشاورزى خواست بر فعاليت اين مركز نظارت بيشترى داشته و 

به آن نظم بدهد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار همدان يادآورى كرد: عزم و 
اراده جدى براى رفع مشــكالت مردم در بين مسئوالن استان وجود 

دارد تا رفاه و آسايش مردم فراهم شود.
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شكست رئال؛ بارسا را صدرنشين كرد
 تيم فوتبال لوانته با گل فراموش نشــدنى كاپيتــان خود در ديدار 
خانگى برابر رئال مادريد به برترى ارزشمند يك بر صفر دست يافت.

در هفته بيست وپنجم ليگ فوتبال باشگاه هاى اسپانيا، تيم سخت كوش 
لوانته در خانه خود از ستاره هاى رئال مادريد پذيرايى كرد و در نهايت 
به پيروزى يك بر صفر دست يافت. رئال با اين شكست صدر جدول 

را دوباره به بارسلونا تقديم كرد.
پيش از اين ديدار تيم بارسلونا در شب درخشش ليونل مسى با 5 گل 
ايبار را شكست داد. در اين بازى بارسا با پوكر مسى و پس از شكست 
رئال دوباره صدرنشــين الليگا شــد تا با روحيه اى مناسب به مصاف 

ناپولى در ليگ قهرمانان اروپا برود.
رئال با اين شكست در امتياز 53 باقى ماند و به رتبه دوم نزول كرد تا 
صدر جدول را به بارسلونا تقديم كند. هم اكنون بارسلونا با 55 امتياز 

در صدر قرار دارد.

كرونا سرى آ ايتاليا را هم تعطيل كرد
 به دليل ورود ويروس كرونا به ايتاليا ديدارهاى شب گذشته سرى 

آ لغو شد.
ويروس كرونا ورزش مناطق لمباردى، ونتو و سرى آ ايتاليا را تعطيل 
كرد. جوزپه كونته، نخست وزير ايتاليا تمام فعاليت هاى ورزشى را در 
روز يكشــنبه لغو كرد و وينچنزو اسپادافورا، وزير ورزش يك نامه به 
رئيس كميته المپيك فرستاد و اطالع رسانى به همه ارگان هاى ورزشى 
را خواستار شد. بر اين اساس ديدار آتاالنتا با ساسولو، ورونا با كالياريو 
همچنين اينتر با ســامپدوريا لغو شد. شنبه 80 بازى فوتبال آماتور در 

لمبارديا و ديدار آسكولى و كرمونزه در سرى بى برگزار نشد. 

مجمع عمومى استقالل و پرسپوليس 
برگزار مى شود

 با اعالم وزارت ورزش و جوانان مجمع عمومى 2 باشگاه استقالل 
و پرسپوليس در هفته جارى برگزار مى شود.

به گزارش ايســنا، معاون وزير ورزش و جوانان و مســئول پيگيرى 
واگذارى شــركت هاى اســتقالل و پرســپوليس گفت: امروز مجمع 
عمومى عادى شركت فرهنگى ورزشى استقالل و فردا مجمع عمومى 

عادى شركت فرهنگى ورزشى پرسپوليس برگزار خواهد شد.
جمشــيد تقى زاده افزود: اتخاذ تصميم نســبت به صورت هاى مالى 
ســال هاى منتهى به ســى و يكم خــرداد 1398 و اســتماع گزارش 

هيأت مديره در سالجارى دستورات جلسه اين مجامع خواهد بود.

استعفاى مهاجرى از نساجى
 سرمربى تيم فوتبال نساجى از سمت خود استعفا كرد.

رضا مهاجرى، سرمربى تيم فوتبال نساجى از سمت خود استعفا كرد. 
شــنيده مى شود استعفاى مهاجرى دليل پزشكى دارد و پزشكش به او 

توصيه كرده فعال از فوتبال دورى كند.
قرار است جلسه هيأت مديره باشگاه نساجى برگزار شود تا در اين باره  

تصميم بگيرد.

احتمال تعويق بازى نمايندگان ايران 
در ليگ قهرمانان آسيا

 روزنامه الشــرق االوســط عربســتان از احتمال تعويق مسابقات 
نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان فوتبال آســيا خبر داد و اعالم كرد تا 

چند روز آينده در اين ارتباط تصميم گيرى مى شود.
ويــروس كرونا در حالى در ايران شــيوع يافته اســت كه 2 هفته از 
رقابت هاى فوتبال ليگ قهرمانان آسيا سپرى شده است. تيم هاى ايرانى 
در 2 هفته گذشــته و همچنين مرحله مقدماتى، مسابقاتشان در عراق، 
كويت، قطر و امارات برگزار شــده است و ديدار سوم آنها در مرحله 

گروهى هم بايد در كشور بى طرف باشد.
روزنامه الشــرق االوسط عربســتان ديروز خبر داد كه ويروس كرونا 
ادامه برگزارى رقابت هاى ليگ قهرمانان آســيا را براى تيم هاى ايرانى 
تهديد مى كند و ممكن اســت ساير مســابقات نمايندگان ايران را به 

تعويق بياندازد.
اين روزنامه نوشــت: پس از آنكه كنفدراســيون فوتبال آسيا به خاطر 
شيوع كرونا در چين، مسابقات نمايندگان اين كشور در ليگ قهرمانان 
آسيا را تعليق كرد؛ به نظر مى رسد ايران هدف بعدى اين كنفدراسيون 
باشد. اين بدان معنى اســت كه اگر ايران نتواند از شيوع اين بيمارى 
در شــهرهاى خود جلوگيرى كند، ممكن است در چند روز آينده از 

حضورش در ليگ قهرمانان جلوگيرى شود.
هنوز كنفدراسيون فوتبال آسيا تصميمى در اين زمين نگرفته است.

كمالوند و فكرى
 گزينه هاى اصلى سرمربيگرى نساجى

 فــراز كمالوند و محمود فكرى گزينه هاى اصلى مديران باشــگاه 
نساجى براى هدايت اين تيم در ادامه مسابقات ليگ برتر هستند.

به گزارش تســنيم، پــس از كناره گيــرى محمدرضــا مهاجرى از 
سرمربيگرى تيم فوتبال نساجى، مسئوالن اين باشگاه به دنبال انتخاب 

جانشين اين مربى هستند.
شنيده مى شود فراز كمالوند گزينه اصلى مديران باشگاه نساجى براى 
هدايت اين تيم اســت و مذاكرات مثبتى نيز بين دو طرف انجام شده 
اســت. عالوه بر كمالوند، از محمود فكرى، سرمربى فعلى تيم خوشه 

طاليى ساوه نيز به عنوان گزينه ديگر باشگاه نساجى ياد مى  شود.
تيم نســاجى در هفته بيست و يكم ليگ برتر روز پنجشنبه هفته جارى 

بايد به مصاف ماشين سازى تبريز برود.

تمهيد رئيس كميته برگزارى المپيك 2020 
براى مقابله با كرونا

 رئيس كميته برگــزارى بازى هاى المپيك توكيو اعتراف كرد وى 
هــر روز دعا مى كنــد تا تأثير ويروس كرونا بــر بازى هاى 2020 از 

بين برود. 
به گزارش فارس، يوشــيرو مورى رئيــس كميته برگزارى بازى هاى 
2020 توكيــو اعتراف كرد او دعا مى كند تا نگرانى هاى تأثير ويروس 

كرونا روى بازى هاى امسال از بين برود. 
با وجود كشــته شــدن بيش از 2 هزار نفر و درگيرى 78 هزار نفر به 
ويروس كرونا، كميته سازماندهى بازى هاى 2020 و كميته بين المللى 
المپيك تأكيد كرده اند اين بازى ها لغو نمى شــود و به تعويق نخواهد 

افتاد. 
شــيوع ويروس نگرانى هايى را براى ژاپن ايجاد كرده، كشــورى كه 
به تازگى يكى از خطرناك ترين مكان هاى انتشار ويروس است. 110
نفر تاكنون در اين كشــور به ويروس مبتال شــده اند. مورى در اين 
باره اظهار كرد: من هر روز دعا مى كنم تا اين ويروس از بين برود. 

امپراتور ژاپن از تأثير كرونا بر المپيك 
توكيو ابراز نگرانى كرد

 امپراطور ژاپن روز گذشــته گفت: به دنبــال برگزارى بازى هاى 
المپيك تابســتانى 2020 در توكيو اســت اما از طرفى نگران شيوع 

ويروس كرونا در ژاپن است. 
به گزارش رويترز، ناروهيتو امپراتور جديد ژاپن در نخستين كنفرانس 
خبرى خود پس از تاجگذارى گفت: ژاپن در 10 ماه گذشــته شاهد 
حوادث دردناكى از جمله طوفان تايفون در ســال گذشته و ويروس 

كرونا در سالجارى بوده است. 
ناروهيتو افزود: ويروس جديد كرونا موجب نگرانى است، اما تالش 

مى كنيم تا خللى در روند برگزارى المپيك 2020 به وجود نيايد. 

نمايش چهره شهروندان در آسمان توكيو 
 چهره شهروندان در آســمان توكيو در زمان برگزارى بازى هاى 

المپيك 2020 به نمايش در مى آيد. 
بــه گزارش ايلنا، گروه هنرى «مى» در حال برنامه ريزى براى نمايش 
چهره شهروندان عادى در آسمان در زمان برگزارى بازى هاى المپيك 

2020 است تا به جذابيت اين رويداد بيفزايد. 
در اين رخداد صورت افراد در مقياس بزرگ ظاهر خواهد شد كه هر 

كسى مى تواند آن را ببيند. 
اين ايده از روياى كودكى هاروكا كوجين 36 ساله يكى از هنرمندان 
«مى» الهام گرفته شــده كه در روياى خود شــاهد يك چهره بزرگ 

در آسمان بود. 

انتقاد كميته ملى المپيك ژاپن از پوستر 
بازى هاى المپيك 2020

 رئيس كميته ملى المپيك ژاپن از پوســتر طراحى شده بازى هاى 
المپيك توكيو 2020 انتقاد كرد. 

به گزارش ايلنا، ســيكو هاشــيموتو رئيس كميته ملى المپيك ژاپن 
پوســتر طراحى شــده كره جنوبى كه در آن ورزشكارى با لباس ضد 
شــيميايى در حال حمل مشعل المپيك اســت را مورد انتقاد شديد 

قرار داد. 
اين پوســتر به صورت داوطلبانه طراحى و در سفارت ژاپن در سئول 
نصب شــده كه در آن مواد راديواكتيو از مشعل المپيك سرازير شده 

است. 
گروه صلح ســبز پيش از ايــن اعالم كرده بود كه تشعشــعات داغ 
به تدريج به جايگاه مشــعل در فوكوشــيما نزديك مى شود و با اين 

وجود مقامات ژاپنى اين محل را ايمن دانستند. 

1

2

3

پيشخوان

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1398-حوزه ثبتى شهرستان نهاوند 
ــواد 17 و 56 و 59 و  ــالك و م ــناد و ام ــت اس ــون ثب ــى قان ــاده 12- اصالح ــتناد م ــه اس ب
ــد جهــت  ــر واقــع در بخــش- حــوزه ثبتــى نهاون 64 آيين نامــه مذكــور آگهــى پــالك زي

ــردد: ــى مى گ ــوم آگه ــالع عم اط
ــه در  ــد ك ــتان نهاون ــى شهرس ــوزه ثبت ــك ح ــش ي ــع در بخ ــى واق ــالك 4695 اصل پ
ــك  ــدانگ ي ــوان شش ــت عن ــد و تح ــه مى باش ــه متروك ــورت كوچ ــه ص ــر ب ــال حاض ح
ــاى على رضــا  ــه مالكيــت آق ــع اســت ب ــه مســاحت 1/03 مترمرب قطعــه كوچــه متروكــه ب
ذوالفقــارى فرزنــد حســن بــه شــماره ملــى 3963242910 خريــدارى از شــهردارى نهاونــد 
ــورد درخواســت در دو  ــى ملــك م ــه آگهــى نوبت ــوده ك مى باشــد را درخواســت ثبــت نم
ــون  ــاده 16- قان ــق م ــذا طب ــردد ل ــاه (ســى روز) منتشــر مى گ ــك م ــه ي ــه فاصل ــت ب نب
ثبــت اســناد و امــالك كشــور هــر كــس نســبت بــه پــالك فــوق اعتــراض دارد اعتــراض 
ــت  ــود روز تســليم اداره ثب ــدت ن ــه م ــى ب ــن آگه ــخ انتشــار اولي ــود را از تاري ــى خ كتب
ــن  ــار اولي ــل از انتش ــى قب ــه دعواي ــوده و چنانچ ــد نم ــتان نهاون ــالك شهرس ــناد و ام اس
ــاده  ــق م ــن متقاضــى ثبــت و ديگــرى در دادگاه مطــرح باشــد طب ــى فى مابي اعــالن نوبت
17- قانــون ثبــت طــرف مدعــى گواهــى معشــر بــر جريــان دعــوى اخــذ و ظــرف مــدت 
مذكــور بــه ثبــت محــل تحويــل نماينــد و اال حــق او ســاقط خواهــد شــد ضمنــا حقــوق 
ارتفاقــى مــورد درخواســت در مــورد تعييــن حــدود منظــور تــا اگــر معترضــى باشــد طبــق 
مقــررات در مــدت يــك مــاه از تاريــخ تنظيــم صــورت مجلــس تحديــد حــدود درخواســت 

ــف 215) ــراض بدهــد. (م ال اعت
تاريخ انتشار نوبت اول: روز شنبه 1398/11/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه 1398/12/5
محمدعلى جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي 
اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــن تكليــف  ــون تعيي ــأت اول موضــوع قان ــورخ 98/9/24هي ــر رأي شــماره 98/1180  م براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
ــاى حســنعلى  ــارض متقاضــي آق ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــك اس ــت مل ــوزه ثب ح
مرادى افتخــار فرزنــد امامعلــى بــه شــماره شناســنامه 599 صــادره از اســدآباد در 
ششــدانگ يــك قطعــه زميــن زراعــى آبــى بــه مســاحت 206961/12 مترمربــع در قســمتى 
از پــالك 84 اصلــي طويــالن ســفلى واقــع در اســدآباد اراضــى روســتاى طويــالن ســفلى 
خريــداري از مالــك رســمي  آقايــان 1-امــان اهللا نوربخــش 2- عزيــزاهللا نوربخــش و فريبــرز 
ــه منظــور  ــذا ب ــده اســت. ل ــول خســروى محــرز گردي ــم بت ــت خان ــه وكال ــور بخــش ب ن
ــه  ــي ك ــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورت ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات اطــالع عم
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد 
از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و 
ــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 443)  ــراض طبــق مق عــدم وصــول اعت

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/10/8
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/23

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي 
اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 1398/11/5 هي ــماره 139860326034001368 مورخ ــر رأي ش براب
ــتقر  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي تعيي
ــارض  ــه و بالمع ــات مالكان ــه دو تصرف ــدان منطق ــك هم ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
متقاضــي كاظــم اســكندرى فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 5723 صــادره از بهــار 
در ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 120/81 مترمربــع تحــت پــالك1/12157 واقــع 
ــده  ــد اســكندرى محــرز گردي ــداري مع الواســطه از حمي ــه بخــش 2 خري در همــدان حوم
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل اس
مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش داش
ــاه از تاريــخ  ــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك م خــود را ب
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت 
در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.
(م الف 1726)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/5

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

مديركل ورزش و جوانان استان:
اماكن ورزشى استان تا پايان هفته تعطيل 

شد
 به دليل پيشــگيرى از افزايش ابتال به بيمارى كرونا و حفظ سالمت 
مردم استان، باشگاه هاى ورزشى عمومى و خصوصى، سالن هاى ورزشى 

سرپوشيده و استخرهاى شنا تا پايان هفته تعطيل اعالم مى شوند.
مديركل ورزش و جوانان استان با اشاره به تعطيلى اماكن ورزشى استان 
همدان اظهار كرد: هرچند شــرايط غيرعادى در كشور به لحاظ بيمارى 
كرونا وجود ندارد با اين حال به دليل پيشــگيرى از افزايش ابتال به اين 

بيمارى و حفظ ســالمت مردم استان، باشــگاه هاى ورزشى عمومى و 
خصوصى، سالن هاى ورزشــى سرپوشيده و استخرهاى استان تا پايان 

هفته تعطيل اعالم مى شوند.
محسن جهانشــير گفت: مديران و مؤسسان اماكن ورزشى بايد نسبت 
به رعايت الزامات بهداشتى و هماهنگى هاى الزم  با اداره كل ورزش و 
جوانان اســتان براى  انجام اقدامات پيشگيرانه تمهيدات الزم را به عمل 

آورند.
وى تصريح كرد: اين تمهيدات به منظور پيشگيرى از ابتالى مردم استان 
به بيمارى كرونا ويروس اتخاذ شــده تــا از بروز چنين بيمارى در بين 

مردم استان جلوگيرى شود.

تيم پرورش اندام استان 
در مسابقات كشورى

تيم پــرورش اندام و بادى كالســيك 
هيأت بدنسازى و پرورش اندام استان 
براى حضور در مســابقات كشــورى 

اعزام خواهند شد.
تيم پــرورش اندام و بادى كالســيك 
هيأت بدنسازى و پرورش اندام استان 
براى حضور در مســابقات كشورى از 
هفتم اســفندماه جارى به مدت 2 روز 
به استان هرمزگان شهرستان بندرعباس 

اعزام خواهند شد. 
در اين اعــزام، جامه بزرگ در دســته 
تيمور  انــدام،  پــرورش  كيلوگرم   80
آئينى در دســته سوم بادى كالسيك و 
محمد محراب لو در دسته 90 كيلوگرم 
پرورش اندام به مربيگرى و سرپرستى 
محمد محراب لــو و حامد ظاهرى در 

اين مسابقات حاضر خواهند شد.

تيم پاورليفتينگ در 
مسابقات كشورى

 تيــم پاورليفتينــگ بدنســازى و 
پرورش اندام براى حضور در مسابقات 

كشورى اعزام شد.
تيم پاورليفتينگ بدنســازى و پرورش 
انــدام بــراى حضــور در مســابقات 
كشورى در رده سنى نوجوانان، جوانان 
و بزرگســاالن به مدت 4 روز به استان 

سيستان وبلوچستان اعزام شد.
ســنى  رده  در  و  اعزامــى  تيــم  در 
كلونــدى،  طهماســب  نوجوانــان 
احمــد  صادق پــور،   احســان 
ــد  ــى، وحي ــايار بهرام ــار، خش ورمزي
در  و  رضايــى  مرتضــى  ثابتيــان، 
زوارى،  حســن  رده  ايــن  دوم  تيــم 
اميرمحمــد عروجــى، علــى حميــدى، 
ميــالد  و  رضائــى  على محمــد 
نصــرى، اميــد ســليمانى بــه مربيگــرى 
و سرپرســتى بهــروز گلــزارى حضــور 

دارنــد.
ــن زوارى،  ــان حس ــنى جوان در رده س
ــدى،  ــى حمي ــى، عل ــد عروج اميرمحم
ــرى  ــالد نص ــى، مي ــد رضائ على محم
و اميــد ســليمانى بــه مربيگــرى و 
ــزارى و در رده  ــروز گل ــتى به سرپرس
ســنى بزرگســاالن محمدرســول نادرى، 
مســعود كاشــفى، محمــد ورجه، ســجاد 
شــاكرى، پيمــان فيضــى و محمــد 
ــرى و  ــه مربيگ ــو ب ــماعيل محراب ل اس
سرپرســتى بهــروز گلــزارى و عليرضــا 
ــركت  ــابقات ش ــن مس ــفى در اي يوس

ــد. دارن

مسابقات ورزشى بدون 
تماشاگر برگزار مى شود

 ســتاد مقابله با گســترش بيمارى 
كرونــا در ورزش با صــدور اطالعيه  
شــماره 3 اعالم كرد: تمام مســابقات 
كشــور در ليگ هاى مختلف ادامه دارد 
ولى بــدون حضور تماشــاگر برگزار 

مى شود.
اين ستاد در اطالعيه شــماره 3 تأكيد 
كرده اســت: به اطالع عمــوم جامعه 
ورزش كشــور مى رســاند با توجه به 
شرايط جديد بهداشتى و هماهنگى هاى 
انجام شده با وزارت خانه هاى بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــكى و وزارت 
بدون  مســابقات  جوانــان،  و  ورزش 

تماشاگر برگزار خواهد شد.
اين فدراســيون در اطالعيه شــماره 2
خود، اعالم كرده بود تمامى مســابقات 
كشــور از امروز به مدت 10 روز لغو 
مى شــود، كه اين موضوع در اطالعيه 

شماره 3 تغيير كرده است.

سليمان رحيمى»
 رقابت هــاى ليگ دســته دوم قهرمانى 
باشگاه هاى كشــور جام آزادگان به ايستگاه 

20 رسيد.
اين رقابت ها امروز با انجام 13 بازى به طور 
همزمان در شهرهاى مختلف دنبال مى شود 
و بنابر اعالم سازمان ليگ فدراسيون فوتبال 
به دنبال شــيوع ويروس كرونا اين رقابت ها 
بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

روز گذشــته 2 اطالعيــه متفاوت منتشــر 
شد؛ ابتدا ســتاد مقابله با ويروس كرونا در 
ورزش اعالم كرد تمامى مسابقات ورزشى 
و ليگ هاى نخست و دوم از امروز به مدت 

اما  مى شــود  لغو  روز   10
بالفاصله ســازمان ليگ با 
اعالم  اطالعيه اى  انتشــار 
كرد كه در راســتاى حفظ 
سالمتى تصميم گرفته شد 
كه رقابت هاى باشــگاهى 
در رده هــاى مختلف ليگ 
برتر، دســته نخست، دوم، 
سوم، ساحلى و فوتسال تا 
اطالع ثانوى بدون حضور 

تماشاگران برگزار شود.
با ايــن حال امــروز اين 
رقابت هــا احتمــاالً بدون 
برگزار  تماشــاگر  حضور 
در  امــروز  شــد.  خواهد 
ورزشگاه قدس همدان تيم 
فوتبال شــهردارى همدان 

ميزبان اميد گناوه است. شهردارى همدان كه 
با 27 امتياز در رده ششــم جدول قرار دارد 
براى آنكه خطر سقوط را از خود دور كند و 
دوباره به صف مدعيان صعود نزديك شود 

در اين بازى محكوم به برد است.
شاگردان گل محمدى كه اين روزها تمرينات 
خوبى را دنبــال مى كنند با آمادگى مطلوب 
قدم به ميدان مى گذارند و اميد دارند كه تمام 
امتياز اين ديدار خانگى را به حســاب خود 

واريز كنند.
شــهردارى، فوتبال روان و تماشاگرپسندى 
ارائه مى كند و امروز نيز در صدد اســت با 
ارائه فوتبالى زيبا 3 امتياز اين بازى را كسب 
كند. اين تيــم بازيكن مصدوم و محروم در 

اين بازى ندارد و دســت گل محمدى براى 
مهره چينى باز است اين ديدار ساعت 14:15
بدون حضور تماشاچيان در ورزشگاه قدس 

برگزار مى شود.
حريف امروز شــهردارى اميد پرســپوليس 
گناوه با 20 امتياز دهم است. 2 تيم در بازى 
رفت 2 بر 2 مســاوى شدند و شهردارى در 
ثانيه هاى پايانــى از حريف پيش بود كه در 

دقيقه 94 گل تساوى را دريافت كرد.
خــط حمله هــر 2 تيم بــا 19 گل زده در 
شرايط برابرى قرار دارند اما در خط دفاعى 
شــهردارى كارنامه بهتــرى دارند و همين 

برترى نويد يك بازى خوب را مى دهد.
همزمــان با ايــن ديدار 
در گــروه نخســت تيم 
رقابت  هــا  صدرنشــين 
شــهيد قنــدى يــزد در 
حساسى  ديدار  آســتارا 
شهر  اين  شهردارى  با  را 
استقالل  مى كند،  برگزار 
مدعى  ديگــر  مالثانــى 
ليــگ در خانــه ميزبان 
است،  اهواز  نوين  فوالد 
مس نويــن كرمان از تيم 
پذيرايى  بجنــورد  اترك 
مى كند، آواالن كامياران به 
مهرتهران  ميالد  ميهمانى 
مى رود و كاسپين قزوين 
نيز  فومن  شــهردارى  و 
هم  مصاف  به  قزوين  در 

مى روند.
اما در گروه دوم ايــن رقابت ها امروز تيم 
پاس راهى كرمانشــاه مى شود تا در دربى 
غرب كشــور به مصاف تيــم نگون بخت 

بعثت برود.
پاس با آنكه از نظر مالى در تنگنا است ولى 
با نمايش خيره كننــده در رقابت ها جايگاه 
مناســبى دارد و در رده دوم اميد شــماره 2

صعود اســت پاس به همراه چــوكا يكه تاز 
جدول هســتند و با تعقيب كننده هاى خود 
فاصله خوبى گرفته انــد؛ تيم پاس در بازى 
امروز به دنبال پيروزى است تا با لغزش چوكا 

خود را به صدر جدول نزديك كند.
تيم بعثــت در انتهاى جدول حــال و روز 

چندان مناســبى نــدارد و بــا 19 امتياز در 
انتهــاى جدول كابوس ســقوط را مى بيند؛ 
جايگاه 2 تيم در جدول و حساســيت بازى 
موجب شــده كه اين ديدار جذاب باشد و 
پيش بينى مى شــود كه بازى خوبى را شاهد 
باشيم حساسيت فوتبالى 2 استان همجوار و 
ُكرى بين آنها هميشه تقابل تيم هاى همدان 
و كرمانشــاه را حساس مى كند و اميدواريم 
كه كادر فنى پاس با درك اين حساســيت ها 
نمايش قابل قبولى ارائه دهند و استرس را از 

بازيكنان دور كنند.
پاسى ها اميدوارند با غلبه بر بعثت همچنان 
اميدوار به صعود باقى بمانند؛ اين تيم بازيكن 
مصدوم و محروم ندارد و خط حمله آماده اى 
دارد؛ پــاس اگر روند طبيعــى خود را ادامه 
دهد به راحتى مى تواند با دست پر به همدان 

بازگردد.
ســرمربى پاس همچنان راه جمشــيديان 
توانســته  به خوبى  و  مى كنــد  دنبــال  را 
نتايج خوبى كســب كنــد؛ مهاجمان اين 
تيم به خوبــى راه دروازه را پيدا مى كنند؛ 
هــر چند حريف در انتهــاى جدول قرار 
دارد امــا خط حمله زهردارى دارد و 19
گل زده دارد امــا در خط دفاعى لرزان و 
شكننده اســت و پاس با داشتن مهاجمان 
مى تواند  رمضانى  مســعود  چون  آماده اى 
از اين نقطه ضعف نهايت ســود را ببرد. 
پاســى ها كه افكار خــود را معطوف اين 
ديــدار كرده انــد از بوشــهر نيــز غافل 
نيســتند؛ جايى كــه تيم چــوكاى تالش 
ميهمان ايرانجوان بوشهر است و پاسى ها 
اميدوارند كه چوكا در بوشــهر زمين گير 

شود و خود را به چوكا نزديك تر كند.
در ســاير ديدارهاى اين گروه مس شــهر 
بابــك ميزبان شــهردارى بم اســت، ملى 
حفارى اهواز از شــهداى بابلسر پذيرايى 
مى كند، نفت و گاز گچســاران تيم ســوم 
جــدول به ميهمانى شــهداى رزكان كرج 
قربانى  پيروزى  با  بوكان  ســردار  مى رود، 
اســت،  بندرعباس  شــهردارى  پذيــراى 
شــهردارى ماه شــهر در خانــه به مصاف 
نفــت اميديه مى رود و چــوكاى تالش و 
ايران جــوان نيز در بوشــهر بــا هم ديدار 

مى كنند.

ليگ 2 در ايستگاه 20

شهردارى ميزبان اميد گناوه 
پاس در ميهمانى بعثت كرمانشاه

غلبه  با  اميدوارند  پاسى ها 
بر بعثت همچنان اميدوار به 
صعود باقى بمانند؛ اين تيم 
محروم  و  مصدوم  بازيكن 
آماده اى  حمله  خط  و  ندارد 
دارد؛ پاس اگر روند طبيعى 
خود را ادامه دهد به راحتى 
به  پر  دســت  با  مى تواند 

همدان بازگردد
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93 اختراع ثبت بين المللى شد
 93 پتنت بــا حمايت بيش از 90 درصدى كانــون در دفاتر معتبر 
خارجى ثبت شده است.  به گزارش معاونت علمى و فناورى، كانون 
پتنت با حمايت بيش از 90 درصــدى از ثبت اختراع خارجى در اين 
مســير با مخترعان همراه شــده و تا كنون 93 اختراع با حمايت اين 
مركز در دفاتر معتبر خارجى ثبت بين المللى شده است. تجارى سازى 
محصوالت توليدى بــر پايه فناورى الزاماتــى دارد. ثبت اختراع، آن 
هم در دفاتر معتبر يكى از آن الزامات اســت. در اين مسير با توجه به 
پيچيدگى هاى ثبت اختراع خارجى و هزينه هاى باالى آن كانون پتنت 
معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى با مخترعان همراه شده 
است و با استفاده از روش هايى كه در ادارات معتبر ثبت اختراع خارجى 
به كار مى رود درخواست هاى ارسال شده را بررسى و حمايت مى كند.

اپل آيفون بدون پورت و دكمه مى سازد
 اپل حق اختراع جديدى از يك موبايل ثبت كرده كه نمايشگر آن 
دور دستگاه مى پيچد. همچنين هرگونه دكمه و پورت در بخش هاى 

كنارى اين دستگاه حذف شده است.
به گزارش ايســنا، حق امتياز اختراع جديد اپل نشان مى دهد آيفون 
جديد احتماال بدنه اى كامال شيشه اى و نمايشگرى بدون لبه دارد كه 
كناره هاى دستگاه را از 4 جهت مى پوشاند. عالوه بر آن هيچ نشانى از 

پورت يا دكمه در بخش هاى كنارى دستگاه ديده نمى شود.
اين حق امتياز يك دســتگاه الكترونيكى را توضيح داده كه از 6 وجه آن 
شيشه اى و داراى نمايشگر لمســى است. بخش تنظيم صدا نيز داخل 
دســتگاه نصب شده و زير نمايشــگر قرار دارد. اين بدان معنا است كه 
اپل درنظر دارد دستگاهى بسازد كه نمايشگر آن از طرفين امتداد مى يابد.

نتايج مثبت داروى ضدسرطان كبد حاوى 
نانوذرات پلى پپتيدى

 يكى از شركت هاى توسعه دهنده داروى ضدسرطان، نتايج مثبتى از 
داروى حاوى نانوذرات پلى پپتيدى به دست آورده است.

 (Sirnaomics) به گزارش ستاد توسعه فناورى نانو، سرنائوميكس
يك شــركت  دارويى است كه در حوزه  توســعه  داروهاى مبتنى بر 
RNAi فعاليت دارد، اين شــركت اعالم كرد كه سازمان غذا و دارو 

(FDA) فناورى ضدسرطان آنها را تأييد كرده  است.
اين فناورى موســوم به STP٧٠۵ بوده و قرار است روى بيماران 
مبتال به ســرطان كبد (HCC) مورد آزمايش قرار گيرد. اين داروى 
ضدسرطان سرنائوميكس حاوى RNA تداخلى (siRNA) بوده و 

(PNP) استفاده شده است. در آن نانوذرات پلى پپتيدى

فراخوان رتبه بندى خدمات دهندگان 
ديتاسنتر منتشر شد

 ســازمان فناورى اطالعات ايران فراخوان شناسايى، ساماندهى و 
رتبه بندى ارائه دهندگان خدمات مركز داده (ديتاسنتر) را منتشر كرد.

به گزارش سازمان فناورى اطالعات ايران، اين فراخوان در پى مبادله 
تفاهم نامه همكارى ســازمان فناورى اطالعات ايران با سازمان نظام 

صنفى رايانه اى كشور منتشر شده است.
اين سازمان اعالم كرد كه با توجه به اهميت و نقش حياتى مراكز داده 
به عنوان صنعت مادر و استراتژيك در فضاى مجازى و لزوم توسعه 
ارائه خدمات كاربردى در كشــور و به منظور ايجاد انگيزه با رويكرد 
حمايــت و ارزش گذارى در چارچوب رقابــت در ارتقاى فناورى، 

مزيت در افزايش كيفيت را دارد.

مردى در راه اثبات صاف بودن زمين با 
موشك خانگى كشته شد!

 فردى كه تصميم داشــت با يك موشك خانگى به ارتفاع 5 هزار 
مترى زمين برود، به دليل ســقوط موشك كشته شد. او قصد داشت 

ثابت كند زمين صاف است!
به گزارش ايسنا، فردى كه سعى داشت ثابت كند زمين صاف است، 

به دليل سقوط موشكى كه خودش ساخته بود، فوت كرد.
 «مايكل هيوز» كه «مايك ديوانه» لقب گرفته بود تصميم داشت همراه 
موشكى از صحرايى در شــمال غرب لس آنجلس به ارتفاع 1 هزار 
و 525 مترى زمين برود. وى اين موشــك را كه با نيروى بخار كار 
مى كرد، خودش ساخته بود. اما موشك 20 ثانيه پس از پرتاب سقوط 

كرد.

امام جمعه همدان تاكيد كرد:
تالش براى معرفى همدان به عنوان 

مقصد گردشگرى در كشور
 متأسفانه نتواسته ايم، همدان را در رديف برخى 
از شهرهاى ديگر معرفى كنيم و اين موضوع نشان 
مى دهد كه نيازمند برنامه ريزى دقيق و پيدا كردن 

راه حل مورد نياز آن هستيم. 
امام جمعه همدان با بيان اينكه هنوز نتواســته ايم 
همدان را در رديف برخى شهرهاى گردشگرپذير 
معرفــى كنيــم، گفــت: ايــن خواســته نيازمند 
برنامه ريــزى دقيق و پيدا كردن راه حل مناســب 

است.
آيت ا... حبيب ا... شــعبانى به مناسب روز جهانى 
راهنمايــان گردشــگرى، در ديدار بــا جمعى از 
فعاالن ايــن حوزه، با تأكيد بــر اهميت موضوع 
گردشــگرى، خاطر نشــان كرد: در ايام اربعين، 
همدان محل عبور مســافران 5 استان بود، اما اين 
سؤال مطرح مى شود كه چند نفر از اين زائران كه 
وارد همدان شدند را توانستيم به عنوان گردشگر 

مذهبى جذب كنيم؟
امــام جمعه همــدان با بيــان اينكــه در عرصه 
زيرســاخت ها نيز كمبودهايى وجود دارد، اظهار 
داشــت: فــرودگاه همــدان از لحــاظ موقعيت 
جغرافيايى نمى توان بر روى آن حســاب ويژه اى 
باز كرد، اما قطار و راه آهن، ظرفيت بزرگى است 

كه بايد از آن به نحو احسن استفاده كرد.
وى تصريح كرد: در اين حــوزه عوامل مختلفى 
وجــود دارد كه بايد به صــورت تخصصى مورد 
بحــث قرار گيرد و يكى از آنهــا تربيت نيروهاى 

متخصص براى ورود در اين عرصه است.
نماينــده ولــى فقيــه در اســتان همــدان بــا اشــاره 
بــه اينكــه بــا وجــود مشــكالت اقتصــادى 
مقصدهايــى  به دنبــال  خانواده هــا  كشــور، 
هســتند كــه ارزان تــر باشــد، ابــراز كــرد: امــروز 
نيازمنــد واحدهــاى اقامتــى ارزان قيمــت در 
ــد  ــا در آن بتوانن ــا خانواده ه ــتيم ت ــدان هس هم
ــد  ــا تأكي به راحتــى اقامــت داشــته باشــند. وى ب
ــا  ــا ضعف ه ــى ب ــا به خوب ــه م ــه هم ــر اينك ب
آشــنا هســتيم، يــادآور شــد: در مديريــت اســتان 
ــن  ــا از اي ــم ت ــوى داري ــه يــك همــت ق ــاز ب ني
ــه  ــم، ب ــاى مه ــم و رويداده ــاى عظي ظرفيت ه

ــم. ــتفاده كني ــو اس ــن نح بهتري
ــتان  ــور و اس ــينه كش ــه پيش ــعبانى ب ــت ا... ش آي
همــدان اشــاره كــرد و گفــت: در اســتان و 
ــر  ــم از نظ ــى و ه ــر مذهب ــم از نظ ــور ه كش
ــتيم،  ــوى هس ــى ق ــتوانه تاريخ ــى داراى پش مل
ــته ايم  ــا توانس ــود دارد آي ــؤال وج ــن س ــا اي ام
ــه  ــگ را ب ــن فرهن ــود اي ــاى خ در راهنمايى ه
گردشــگران القــا كنيــم؟ وى خاطــر نشــان 
ــوان  كــرد: از آنجايــى كــه اســتان همــدان، به عن
ــد  ــود، باي ــناخته مى ش ــى ش ــتان مذهب ــك اس ي
مراقــب آســيب هاى فرهنگــى ناشــى از حضــور 

ــيم. ــگر باش گردش
امــام جمعــه همــدان بــا تأكيــد بــر اينكــه 
ــت،  ــدى اس ــگ قدرتمن ــا داراى فرهن ــور م كش
اظهــار كــرد: فرهنــگ غالــب، هميشــه خــودش 
مراقــب  بايــد  بنابرايــن  مى كنــد  تحميــل  را 
ــب  ــا غال ــر م ــگر ب ــگ گردش ــه فرهن ــيم ك باش
ــر خــالف  ــا ب ــرا فرهنــگ و تمــدن م نشــود زي
ســاله   300 عمــرى  كــه  ديگــر  تمدن هــاى 
دارنــد، داراى قدمــت و عظمــت بســيار زيــادى 

ــت. اس
وى با بيان اينكه فرهنگ ما ناشــى از دين اسالم 
كه شــامل منطقى ترين آموزه ها است، يادآور شد: 
گردشــگران بايد اين نگاه و اعتقاد كه ما فرهنگ 

غالب هستيم را به مخاطبان خود القا كنند.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با اشــاره به 
حضور گردشــگران خارجى در شهر قم، خاطر 
نشــان كرد: در قم طالبى كه مســلط به زبان هاى 
خارجى هستند به عنوان راهنمايان گردشگرى، با 
نگاه تبليغى خود كه داراى دغدغه هســتند، اين 

حس را به خوبى در مخاطب خود القا مى كنند.

تا اطالع ثانوى ولو شدن روى مبل خانه 
مجاز است

ابوعطا »
 راستش تا لحظه نوشتن اين طنزواره، بنا داشتم درباره سهميه بنزين 
نوروزى حرف بزنم كه تير غيب «كرونا» از راه رسيد و موضوع «كان لن 

يكب»، «كان لد يكم»، .... هيچى، ول شد، سوژه َسقط شد.
مى بينيد از آن هفته كه نوشتم بياييد همه با هم كمى شل كنيم، هم شما 
زنده هســتيد هم بنده، با اين حال توصيــه اكيد بنده در مقام يك آدم 
هيچ كاره اين اســت كه برادر من رها كن، كمى شل كن، بيشين خانَت 
تلويزيون داخلى بپا، كتاب بخوان، مچيم ســيگار ترك كن، الحمدا... 
از كل 365 روز ســال نصف آن به انحاى مختلف تعطيل مى شود اين 
هم روش، واال ما نه خودمان، نه آبا و اجدادمان تا حاال لب به خفاش 
نزديــم كه كرونا بگيريــم، نه تا حاال از كنار بيكن و بيفتك گوشــت 
خوك رد شــديم كه آنفلوانزاى خوكى بگيريــم، اين هم مثله «مرس» 
و «ابوال» و «ســارس» هديه دوستان چشــم بادامى است دستشان درد 
نكند هم واگن هاى متروى خوبى دارند هم ســهم خوبى در ســاخت 
برخى بزرگراه هاى چند صد ساله داشته اند، بگو به تو چه اصًال، صالح 
مملكت خويش خســروان دانند، واال، چرا حــرف بيخود مى زنم من 
آخه؟ مهم اين اســت كه انتخابــات در كمال آرامش و بدون و جار و 
جنجال هاى مســبوق به سابقه و شير سماور و اگزوز خاور برگزار شد 
و به كورى چشــم طرفداران افزودن پيــازداغ به هر چيز، روغن مضر 
روى آش به خلق ا... خورانده نشد، باقى بقايت، جانم فدايت، طنز منز 
هم فعًال تعطيل، دســتان خود را زرت و زرت بشوريد جان مادرتون، 

رحم ا... من قراء فاتحه مع الصلوات.

سازمان حج اعالم كرد:
جزئيات سفر ايرانى ها به عراق به دنبال 

شيوع كرونا
 سازمان حج و زيارت آخرين جزئيات اعزام زائران ايرانى به عراق 

را به دنبال شيوع كرونا اعالم كرد.
ــت  ــارت،  سرپرس ــج و زي ــانى ح ــگاه اطالع رس ــزارش پاي ــه گ ب
معاونــت عتبــات ســازمان حــج و زيــارت، بــا بيــان اين كــه به دليــل 
ــات  ــه عتب ــفندماه ب ــنبه، 4 اس ــا روز يكش ــال ت مســائل بهداشــتى فع
ــى  ــران عراق ــزام زائ ــت: اع ــود، گف ــزام نمى ش ــى اع ــات كاروان عالي
بــه كشــورمان نيــز فعــال متوقــف اســت و ايــن موضــوع براســاس 

ــت. ــور اس ــرى 2 كش تصميم گي
ــاره  ــط درب ــئوالن ذى رب ــز مس ــنبه ني ــزود: روز دوش ــد آزاد  اف محم
ــزام  ــس «اع ــات و بالعك ــات عالي ــه عتب ــران ب ــزام زائ ــوع اع موض
زائــران عراقــى بــه كشــورمان» تصميم گيــرى خواهنــد كــرد كــه بــه 

ــد. ــان مى رس ــالع متقاضي اط
سرپرســت معاونت عتبات ســازمان حج و زيارت ادامه داد: براساس 
تصميم گرفته شــده، زائرانى كه در 2 كشور در روزهاى گذشته حضور 

داشته اند مى توانند به كشور خود بازگردند.
آزاد با بيان اينكه سالمت و آرامش زائران در اولويت قرار دارد، تأكيد 
كرد: منافع و ســالمت زائران 2 كشــور موجب شد تا چنين تصميمى 
اتخاذ شــود و به طور قطع پس از جلسه روز دوشنبه، تصميم نهايى به 

اطالع مردم و متقاضيان تشرف به عتبات عراق رسانده مى شود.
عراق به دنبال شــيوع ويروس كرونا از روز گذشــته مرزهاى زمينى با 
ايران را بســته و پروازهايش را در اين مســير بــراى 3 روز به حالت 

تعليق درآورده است.

■ دوبيتى باباطاهر 
كند فرياد مرگ اندر كمينه اگر شاهين بچرخ هشتمينه  
در آخر منزلت زير زمينه اگر صد سال در دنيا بمانى  

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

انسان بايد برادر (دينى) خويش را يارى كند چه ظالم باشد چه مظلوم اگر ظالم باشداو را باز 
دارد كه اين به منزله يارى كردن اوست و اگر مظلوم باشد ياريش كند.   
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■ قد  س1... .... خوب، بد، جلف 2- ارتش سرى
■ قد  س2.....................تورنادو- مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1   خوب، بد، جلف 2- ارتش سرى  
فلسطين 2................................................... 23نفر-

جهان با من برقص!
■ سينما كانون.......................  زيرنظر - بنيامين 
■بهمن مالير: خوب، بد، جلف 2: ارتش سرى 

-جهان با من برقص! - چشم و گوش بسته
■ آزادي تويســركان: جهان با مــن برقص! - 

مطرب

مريم مقدم  »
 كرونا گردشــگرى را نشانه رفته است و اين 
روزها غرب كشــور ايران بيشتر از هر منطقه اى 

تحت تأثير اين ويروس بدنام قرار گرفته است.
حاال كشور در حالت هشدار قرار دارد و بسيارى 
از مسافران سفرهاى خود را به اين مناطق كنسل 

كرده اند.
آژانس هاى  از  بســيارى  مسافرتى  تورهاى  لغو 
گردشــگرى، خسارت هاى بســيارى به جامعه 
گردشــگرى و به تبع آن به اقتصاد غرب كشور 
از زمان ابالغ منع ورود گردشــگران بســيارى 
از كشــورهاى همجوار به مرزهاى داخلى شده 

است.
جدا از احســاس خطرى كه در جهت ابتال به اين 
ويروس در كشور وجود دارد، بايد توجه ويژه اى به 
عواقب و خساراتى كه از انتشار اين اخبار دامن گير 

مناطقى از كشور نيز مى شود، كرد.
دامن زدن به نشر اخبار مربوط به شيوع ويروس 
مرگبار كرونا، اقتصاد تازه شــكل گرفته مبتنى بر 
گردشگرى را در اســتان همدان با بحران جدى 

مواجه كرده است.
بــا توجه بــه نزديكى به ايام نــوروز 99 تمام 
كســب وكارها به ويژه آژانس هاى مســافرتى و 
گردشــگرى در حال بســتن پكيج و تورهاى 
نوروزى خود هســتند كه با وجود انتشــار اين 
اخبار، متأســفانه برنامه ريزى هاى آنان با مشكل 

اساسى مواجه خواهد شد.
حاال با زمزمــه هاى كرونا، اقتصــاد مبتنى بر 
گردشگرى ممكن است به وضعيت معمولى خود 
تا مدت ها باز نگردد زيرا بســيارى از مسافران 
به احتمــال زياد جانب احتياط در پيش خواهند 
گرفــت و تا مدت ها به نقــاط در معرض خطر 

نخواهند رفت.

  محدود شدن سفرهاى گروهى
پيش تر برخى فعاالن صنعت گردشــگرى كشــور 
و مشــخصا رئيس جامعه راهنمايان ايرانگردى و 
جهانگردى ايران در گفت وگو با رســانه ها از لزوم 
محدود شــدن ســفرهاى گروهى به دليل احتمال 
شيوع گســترده كرونا در كشور توسط گردشگران 
ســخن گفته بودند. امــا وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى تاكنون هيچ واكنشى 
نسبت به اعمال محدوديت در سفرهاى تفريحى و 
گروهى به منظور تالش بيشتر براى مقابله با كرونا 

نداشته است.
اين شــرايط در حالى ادامه دارد كه پيشــتر تمامى 
گردهمايى هــاى گروهى و همايش ها به دليل ترس 
از انتشار وســيع كرونا در كشور لغو شده است و 
حتى مدارس و برخى دانشگاه ها در سطح شهرهاى 

مبتال به ويروس كرونا تعطيل شده اند.
كرونا جهان را درگير كرد و به رغم آنكه مســئوالن 
مربوطه گفته بودند تمهيــدات براى جلوگيرى از 
انتقال اين ويروس به ايران انديشــيده شده و اين 
كنترل در مرزها براى ورود گردشــگران خارجى 
انجام مى شــود اما اثرگذار نبــود و اين ويروس به 

ايران هم رســيد و باز هم علتى شــد براى اينكه 
يك بار ديگر گردشگرى كشور دچار بحران شود، 
اين بار با موضوع مهمترى كه ســالمتى ايرانى ها و 

ديگران را نشانه رفته است.

 شيوع كرونا از قم 
شــيوع اين ويروس به نظر مى رســد از شــهر قم 
شروع شده است. وزارت بهداشت پيشنهاد محدود 
كردن موقــت رفت وآمد به حــرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه(س)، مســجد جمكران و ســاير 
اماكــن زيارتى و محل هاى تجمع در شــهر قم را 
ارائه و اظهــار اميدوارى كرد كه با پيگيرى و ابالغ 

استاندارى قم، اين موضوع عملياتى شود.
 مسافران اين اماكن زيارتى از كشورهايى از جمله 
عراق و كويت بودند كه در حال حاضر اين 2 كشور 
هم پروازهاى خــود را براى ايران محدود كرده اند 
ولى پروازهاى ديگر در حال انجام اســت. مقصود 
هواپيمايى  شركت هاى  انجمن  دبير  اسعدى سامانى 
ايران بــا بيان اين مطلب گفته اســت: براى پرواز 
به كشــورهاى ديگر به جز عراق و كويت مشكلى 
وجود ندارد. اما متأسفانه اين مسأله صنعت هوايى 
و گردشگرى ايران را نيز تحت الشعاع قرار مى دهد.

كشور تركيه نيز كه با ايران مبادالت مسافر و كاالى 
زيادى داشت حاال از ايرانى ها مى خواهد كه كارت 
سالمت داشته باشــند. وزير بهداشت تركيه اعالم 
كرده مســافران ايرانى هنگام ورود به كشور تركيه 
بايد از يكشــنبه گواهى سالمت دريافت كنند. ولى 
درباره جزئيات آن هنوز اطالعيه اى منتشــر نشده 

است.
در ايــران هم بســيارى از برنامه ها و گردهمايى ها 
لغو شد. جشــن راهنمايان گردشگرى كه قرار بود 
اواخر اين هفته در اســتان گلستان برگزار شود نيز 
بنا به درخواســت استاندار گلســتان و جلوگيرى 
از شــيوع احتمالى ويروس كرونــا و خوددارى از 

تجمعات و همايش ها تا اطالع ثانوى ملغى شــد. 
جشــنواره اقوام ايرانى نيز كه قرار بود در روزهاى 
12 تا 18 اســفندماه در شــهر رى برگزار شود؛ بر 
اساس اعالم شــهردارى شهر رى لغو شد بنابراين 
برگزارى جشــنواره اقوام ايرانــى به زمان ديگرى 

موكول شد ه  است.

 تعطيلى موزه هاى شهرها براى كرونا 
مديــركل اداره موزه ها و آثار منقول وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى از تعطيل شدن 
تمامى موزه هاى تهران و شهرهاى در معرض ابتال 

به كرونا خبر داد.
محمدرضا كارگر به ايســنا گفته است كه موزه ها 
و اماكن تاريخى زيرنظــر وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى در اســتان هايى كه در 
معــرض تهديد كرونا قــرار دارند تــا پايان هفته 
تعطيل شــدند. بــه گفته وى، اين تعطيلى شــامل 
موزه هاى تهران و همه  اســتان هايى مى شود كه از 
پيش مدارس، دانشگاه ها و فعاليت هاى فرهنگى و 

ورزشى آن ها تا پايان هفته تعطيل اعالم شده اند.
كارگر گفته اســت كه تعطيلــى موزه هاى تهران و 
شهرهاى در معرض ابتال تا تأييد وزارت بهداشت 

كشور ادامه دارد.
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
تاكنون هيچ واكنش رســمى به تعطيل شدن اماكن 
گردشــگرى و موزه هاى زيرنظر آن وزارتخانه در 

ماجراى شيوع كرونا نداشته است.

 لغو تورهاى نوروزى هنوز زود است
امــا د ر اين زمينه رئيس هيأت مديره انجمن صنفى 
دفاتر خدمات مسافرتى و جهانگردى استان همدان 
با بيان اينكه درباره لغو تورها و پروازهاى مسافرتى 
به دليل شيوع كروناويروس هنوز چيزى به ما اعالم 
نشده اســت، گفت: در شــرايط موجود اصرارى 

نداريم مردم سفر كنند اما براى تصميم گيرى درباره 
لغو تورهاى نوروزى هنوز زود است.

على مرادى پور ، با تأكيد بر اينكه نبايد بر شايعات 
دامن زد، اظهار كرد: بايد واقعيت ها گفته شــود اما 
با دامن زدن به شــايعات و پرداختن بيش از حد به 

موضوع به اقتصاد خودمان ضربه مى زنيم.
وى درباره درخواست لغو تورها و سفرها از سوى 
مردم، تصريح كرد: درخواســت لغو بليت سفرها 
از ســوى مردم كم است اما اگر بخواهند لغو كنند 
مشــكلى وجود ندارد و فقط بايــد بين 10 تا 70 

درصد خسارت پرداخت كنند.
مرادى پور خاطرنشــان كرد: در صورتى كه شرايط 
اضطرار در كشــور اعالم و پروازهــا و تورها لغو 
شود، شــركت هاى هواپيمايى و هتل ها بايد هزينه 
را به مســافران برگردانند و مسافران كمتر متضرر 

مى شوند.
وى با تأكيد بر اينكه كروناويروس نخستين بحران 
در كشــور نبوده و آخرين هــم نخواهد بود، ادامه 
داد: اين موضوع نخســتين بحران نبوده و به زودى 
مى گذرد بنابرايــن به مردم توصيــه مى كنم براى 
كنسلى تورهاى نوروزى خود اقدام نكنند تا شرايط 

مشخص شود.
وى با بيان اينكه گردشگرى خط مقدم آسيب پذيرى 
در بحران هاســت، يادآور شد: در چند ماه گذشته 
در بحــث گرانى بنزيــن و اتفاقات پــس از آن و 
امروز نيز به دليل گرانى دالر به گردشــگرى ضربه 
خوره است كه موجب كاهش ورودى و خروجى 

مسافران مى شود.
رئيس هيأت مديره انجمــن صنفى دفاتر خدمات 
مسافرتى و جهانگردى اســتان همدان با اشاره به 
اينكه بيمارى كرونا نيز به بخش گردشگرى آسيب 
مى زند، گفت: شــايعات بيشــتر تأثيرگذار است و 
بزرگنمايى و دامن زدن به موضوع به گردشــگرى 

داخلى و خارجى آسيب مى زند.

كرونا گردشگرى را نشانه رفت 
■ از تعطيلى موزه ها تا لغو سفرهاى گروهى

لغو تمامى 
برنامه هاى و 
نشست هاى فرهنگى 
هنرى همدان 
تا اطالع ثانوى

اســالمى  ارشــاد  و  فرهنــگ  مديــركل   
اســتان همــدان از لغــو تمامــى برنامه هــا و 
نشســت هاى فرهنگــى و هنــرى اســتان تــا 

اطــالع ثانــوى خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل فرهنــگ 
ــا  ــدان، احمدرض ــتان هم ــالمى اس ــاد اس و ارش
احســانى اظهــار كــرد: بــا توجــه بــه ضــرورت 
ــى  ــرايط كنون ــتى در ش ــوارد بهداش ــت م رعاي
ــه  ــال ب ــى ابت ــرات احتمال ــگيرى از خط و پيش

ــگاه هاى،  ــاى آموزش ــا، فعاليت ه ــارى كرون بيم
انجمن هــاى ادبــى و هنــرى، جلســات نقــد 
ــا  ــتان، ت و بررســى، اجــراى نمايــش و... در اس

ــردد. ــو مى گ ــوى لغ ــالع ثان اط
وى خاطرنشــان كرد: براســاس بخشــنامه ارســالى 
از ســوى وزرات فرهنــگ و ارشــاد اســالمى 
ــينمايى در  ــرى و س ــاى هن ــى برنامه ه ــم تمام ه
ســالن هاى سراســر كشــور تــا پايــان هفتــه جارى 

ــل شــده اســت. (98/12/9) تعطي


