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وحدت؛ نياز جامعه
 1- انتخابات مجلس يازدهم با شناخت 
راه يافتگان مجلس در بســيارى از حوزه ها 
در مرحله نخست به پايان رسيد تا تركيب 
مجلــس آينده مشــخص و نمايندگان آن 
معلوم شود.اين شاخص اصلى انتخابات در 

ايران است...

تبريك و تهنيت

برادر عزيزمان آقاى

  حسـن لطفــى
اين پيروزى با شكوه را خدمت جنابعالى و به 
هوادارانتان صميمانه تبريك عرض مى كنيم و 
توفيق روزافزون جنابعالى را در راه خدمت و 
آبادانى سردرود و رزن و درگزين را در سايه 
توجهات خاصه ى ولى عصر (عج) از خداوند 

متعال خواهانيم.

شركت همتا يدك (توليد كننده قطعات ماشين)
برادران صالحى 

تبريك و تهنيت

جناب آقاى 

 حسـن لطفـى
ــوان  ــه عن ــى را ب ــته جنابعال ــاب شايس انتخ
نماينــده شهرســتان رزن و درگزيــن صميمانه 
اميــدوارم  و  مى كنــم  عــرض  تبريــك 
ــن  ــت تدوي ــه اى در جه ــاى مقتدران قدم ه
قوانيــن رفــع موانــع توليــد و ايجــاد اشــتغال 

ــد. ــان برداري ــراى كشــور عزيزم ــدار ب پاي

سيدرضا حسينى 
شرك واستريوشان ماد (واستر گرين)

تبريك و تهنيت

مديرعامل و كاركنان شركت نيك فرجام

تبريك و تهنيت
جناب آقاى 

 مهنــدس جمشيـدى
مديرعامل محترم شركت توزيع 

نيروى برق استان همدان 
جديد  سمت  در  حضرتعالى  شايسته  انتصاب 
را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده اميد 
است در پناه الطاف الهى در راه خدمت هميشه 

سربلند و سالمت باشيد.

شركت مهندسى پارس توان آزما
 فــرجى 

تبريك و تهنيت
جناب آقاى 

مهندس جمشيدى
 مديرعامل محترم شركت توزيع 

نيروى برق استان همدان 
درايت و كاردانى خصلت مديران و مبناى انتخاب 
بزرگان براى نشــاندن افراد اليق بر مسند مديريت 
است. لذا انتصاب شايسته حضرتعالى كه نشان از 
لياقت و شايستگى كارى جنابعالى دارد را صميمانه 
تبريك و تهنيت عرض نموده، از درگاه ايزد متعال 

مزيد توفيقات روزافزونتان را مسألت داريم.

شركت رازيانه صبح- كندرى 

تبريك و تهنيت

كانون بازنشستگان شركت توزيع نيروى برق استان همدان 

جنــاب آقاى 

مهنـدس جمشيـدى 
مديرعامل محترم شركت توزيع نيروى برق استان همدان 

بدينوسيله انتصاب شايسته جنابعالى به سمت رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت توزيع نيروى برق 
استان همدان را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، و از خدمات ارزنده جناب آقاى مهندس شهيدى 
در زمان تصدى پســت مذكور كمال تقدير و تشكر را داريم. اميد است است در پناه الطاف الهى در راه 

خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.

جنــاب آقاى مهندس 

سيدهــادى حسينى بيــدار 
مديرعامل محترم شركت آب و فاضالب استان همدان 

ترديدى نيست كه تكيه بر توانمندى و تجارب ارزنده و سازنده مديران با تجربه هر سازمان راه  ترقى و 
پيشبرد اهداف آن سازمان را محقق مى نمايد. 

بدينوســيله انتصاب شايســته حضرتعالى را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده اميد است در پناه 
الطاف الهى در ســايه مديريت مدبرانه جنابعالى شاهد رشد و پيشــرفت هر چه بيشتر استان در عرصه 

زيرساخت هاى آب باشيم.

تبريك و تهنيت

مديرعامل و هيأت مديره شركت آرد زرين مزرعه بيد اسدآباد 
زارعين

برادر ارجمند 

جناب آقاى كيومرث سرمدى 
نماينده محترم يازدهمين دوره مجلس شوراى 

اسالمى شهرستان اسدآباد 
بدينوسيله ضمن ابراز خرسندى از انتخاب شايسته حضرتعالى توسط مردم واليت مدار 
و فهيم شهرستان اسدآباد 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 اين شهرستان باشد.
اميد است كه با استعانت از درگاه خداوند متعال و با درايت و دلسوزى هاى جنابعالى 

شاهد پيشرفت همه جانبه و روزافزون شهرستان اسدآباد باشيم.

جناب آقاى مهندس جمشيدى تبريك و تهنيت
مديرعامل محترم شركت توزيع نيروى برق استان همدان 

درايت و كاردانى خصلت مديران و مبناى انتخاب بزرگان براى نشاندن افراد اليق بر مسند مديريت است. لذا انتصاب شايسته 
حضرتعالى كه نشان از لياقت و شايستگى كارى جنابعالى دارد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، از درگاه ايزد متعال 

مزيد توفيقات روزافزونتان را مسألت داريم.

شركت رازيانه صبح- كندرى 

متين مى گويد از واحدهاى 
توليدى حمايت مى كنيم

آمادگى 
افزايش 

توليد ماسك 
در استان
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پيش بينى 60 درصدى محقق نشد

مشاركت همدانى ها 45درصد
در 7  حوزه انتخابيه از يك ميليون و 404 هزار و 730 نفر واجد شرايط رأى 

■ اسد آباد: كيومرث  سرمدى با 26111 راى
■ بهار و كبودراهنگ: عيسى جعفرى با 36784 راى

■ تويسركان: محمد مهدى مفتح با 16285 راى
■ رزن درگزين : حسن لطفى با 19865 راى
■ مالير: احد آزاديخواه و هادى بيگى زاده

■ نهاوند:عليرضا شهبازى با 18588
■ همدان و  فامنين حميدرضا حاجى بابايى و احمدحسين فالح از همدان آرا 

فعال اعالم نشده است.

لطفى؛ منتخب رزنى ها براى مجلس يازدهم:

بايد به فكر اصالح قوانين 
باشيم
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

وحدت؛ نياز جامعه
 1- انتخابــات مجلس يازدهم با شــناخت راه يافتگان مجلس در 
بسيارى از حوزه ها در مرحله نخست به پايان رسيد تا تركيب مجلس 

آينده مشخص و نمايندگان آن معلوم شود.
اين شاخص اصلى انتخابات در ايران است كه پيش بينى برنده آن كار 
سختى است و همه چيز به تحوالت و رويدادها تا دقايق پايانى بستگى 

دارد، هرچند تركيب كلى آن از پيش معلوم باشد.
2- در انتخابات گذشته، تغيير خواســته اصلى مردم بود، تغييرى كه 

مجلس را تقويت كند و آن را به جايگاه اصلى خود برساند.
آرا مردم در انتخابات هم در تأييد اين مطلب اســت و نشان مى دهد 
مــردم خط تغيير را در انتخابات دنبال كرده و به نيروهاى جديد براى 

قرار گرفتن در كنار نيروهاى با تجربه اقبال بيشترى داشته اند.
3- بازى ليســت ها در ايــن دوره از انتخابات زياد بــوده و هر روز 
چندين ليست و چندين ائتالف شكل مى گرفت كه در كنار پويش هاى 
عمدتــا نه به اين و نه بــه آن، فضاى خاصى را براى پيگيران اين نوع 

تاكتيك هاى انتخاباتى فراهم مى كرد.
اما اين تاكتيك ها و نه ها و ائتالف ها كمتر مورد توجه مردم و اســتان 
قرار گرفت و انتخاب كنندگان با شاخص هاى خود به انتخاب نماينده 
اقدام كردند تا نشــان دهند همچنان ليستى رأى نمى دهند و تا اعتماد 

نكنند، نام كسى را براى نمايندگى روى برگه رأى نمى نويسند.
4- رد صالحيت قريب يك سوم نمايندگان مجلس آن هم به دليل دارا 
بودن پرونده هاى مالى و اقتصادى، بى شك انقالبى ترين كار اين دوره 
از انتخابات بود، اقدامى كه از آن عقب نشينى نشد و مردم را به نظارت 

جدى به عملكرد مالى نمايندگان اميدوار كرد.
اين اقدام براى منتخبين هم اين پيام را داشت كه اقدامات آنها به ويژه 
در حوزه اقتصاد رصد خواهد شد و اگر مى خواهند دوره بعد با مشكل 
رد صالحيت به دليل اقتصادى مواجه نشــوند بايــد مراقب اقدامات 

اقتصادى خود، منسوبين درجه يك و اعضاى دفتر خود باشند.
5- در انتخابات برخى داوطلبان با شناسايى رقيب اصلى خود حسابى 
از خجالــت هم درآمدنــد و چنان در حق هــم بى اخالقى در قالب 
تبليغ خود و نفى رقيب داشــتند كه گويى 2 دشــمن با هم به جنگ 
برخواسته اند و ميدان انتخابات فراموش شده و پيروزى تنها با كشتن 

طرفى حاصل خواهد شد!
اين بى اخالقى ها شايسته انتخابات در ايران نيست اما انجام آن مد شده 

و برخى شور انتخاباتى را در همين بى اخالقى ها مى دانند!
6- در انتخابات گذشــته شــور انتخاباتى در برخى حوزه ها يا شكل 
نگرفت يا دير شــكل گرفت و اين موضوع تأثير خود را بر مشاركت 

گذاشت.
ايــن مهم بايد مــورد توجه قرار گيرد كه چرا مســئوالن انتخابات و 
داوطلبان نتوانســتند شور انتخاباتى و نشاط حاصل از آن را در برخى 
حوزه ها ايجاد كننــد تا در انتخابات هاى بعدى انتخابات با شــور و 

نشاطى قابل قبول در تمام حوزه ها برگزار شود.
7- انتخابات بايد وحدت آفرين باشــد و اين مهم كه منتخب ، نماينده 

تمام مردم است، بهتر حاصل خواهد شد.
رقابت انتخاباتى و خوب و بد و زشت و زيباى آن تمام شد و اكنون 
فصل دوســتى و وحدت است؛ وحدتى كه با خدمت بيشتر به مردم، 
افزايش اميد در جامعه و تالش بيشتر براى افزايش اعتماد در جامعه، 

حاصل خواهد شد.
اين انتخابات از ابتدا تا انتها در زمينه رفتار مردم و داليل نارضايتى هاى 
مردمى نيازمند مطالعه است تا با تقويت نقاطى كه مردم را از مشاركت 
در انتخابات نااميد كرده بود، انتخابات بعدى با شور و مشاركت بيشتر 

باشد.

نخبگان را پشت ميزهاى ادارى نگذاريد
 وزير علوم،  تحقيقات و فناورى بر اين باور اســت بســيارى از متخصصان مديريت 
انســانى توصيه مى كنند نخبگان را پشــت ميزهاى ادارى ننشــانيد و صاحبان نوآورى و 
انديشــه بايد در درجه اى قرار بگيرند كه اين جوشــش فكرى به سمت تأثيرگذارى براى 

توسعه كشور هدايت شوند.
منصور غالمى در بيست وهشتمين جشنواره تقدير از دانشجويان نمونه كشورى اظهار كرد: 
جمعيت باالى دانشجويى در كشور يكى از ظرفيت هاى خوب نيروى انسانى است و اين 

فرصت را هرساله در 27 سال گذشته غنيمت شمرده ايم.
وى افزود: تعدادى از دانشجويان را از دانشگاه هاى كشور به عنوان دانشجويان برگزيده و 

نمونه انتخاب و معرفى كرده اند كه نماينده جامعه نمونه، دانشجويان در دانشگاه ها هستند.
وزير علوم با بيان اينكه سال هاى طوالنى در بين دانشجويان حضور دارم، گفت: جمعيت 
دانشــجوى نمونه زياد اســت و آئين نامه ها كمك مى كند اين جمعيت دانشجويى تقدير 

شوند.
غالمى تأكيد كرد: بحث هاى كالن موضوع آموزش عالى و جامعه جوان تحصيل كرده نشان 
مى دهد ظرفيت بااليى از اين نيرو در كشور داريم و تالش ما اين است تا جاى ممكن از 

اين ظرفيت بهره بردارى كنيم.
وى با بيان اينكه مقطع زمانى حاضر را نبايد مالك ارزيابى دانشــجويان نمونه قرار دهيم، 
اظهار كرد: اگر جريان 40 سال گذشته را رصد كنيم، پس از انقالب نيازهاى نيروى انسانى 

كشور در دانشگاه هاى پزشكى و غيرپزشكى تأمين شد.

وزير علوم تأكيد كرد: اين نياز در يك بازه زمانى خيلى شديد بود و در حال حاضر هم كه 
ساالنه تعداد زيادى از نيروهاى قديمى از مشاغل بازنشسته مى شوند، جاى آنها را در اين 

جريان آرام، همين نيروهاى تحصيل كرده دانشگاه ها پُر مى كنند.
غالمى به اشــتغال ديرتر جوانان تحصيل كرده اشاره كرد و گفت: جوان ها قدرى ديرتر به 
مراتب تأثيرگذار مى رســند كه در اين زمينه در تالش هستيم از آنها بيشتر استفاده شود؛ 
زمانى براى تربيت نيروى انسانى كارشناسى ارشد، اعزام به خارج از كشور داشتيم و حال 

براى حفظ ارتباط علمى، دانشجوى دكترى خاص اعزام مى كنيم.
وى به اختيار دانشــگاه ها در جذب هيأت علمى، اشاره كرد و يادآور شد: بيشتر استخدام 
اعضاى هيأت علمى در يك ســال گذشته از دانشگاه هاى داخل كشور بود كه در اين باره 

دانشگاه ها اختيار كامل در برگزارى آزمون و مصاحبه داشتند.

نتايج نهايى آراى استان اعالم شد

جديدترين قيمت سكه، طال و ارز در بازار
 قيمت ســكه در محدوده زير 6 ميليون تومان در نوسان است و در 

بازار ارز نيز دالر زير 14 هزار و 500 تومان قيمت دارد.
به گزارش ايسنا، قيمت ســكه تمام بهار آزادى طرح جديد در بازار تا 
پايان وقت ديروز به 5 ميليون و 960 هزار تومان رسيده و هر گرم طالى 

18 عيار نيز 601 هزار و 364 تومان قيمت دارد.
سكه طرح قديم با قيمتى معادل 5 ميليون و 950 هزار تومان داد و ستد 
مى شود. اين در حالى است كه قيمت نيم سكه 3 ميليون تومان، ربع سكه 

يك ميليون و 850 هزار تومان و سكه گرمى 960 هزار تومان است.
همچنين در بازارهاى جهانى، آخرين قيمت هر اونس طالى جهانى به 

هزار و 644 دالر رسيده است.
در بازار ارز نيز با گذشــتن از مرز 14 هزار و 500 تومان، قيمت دالر به 

روند صعودى خود ادامه داد.
همچنين هر دالر آمريكا را 14 هزار و 301 تومان و هر يورو را 15 هزار 
و 340 تومان مى خرند و قيمت ارز مسافرتى در شعب بانك هاى عامل 
با احتساب كارمزد بانك مركزى و بانك عامل به حدود 15 هزار و 900

تومان مى رســد. اين در حالى است كه صرافى هاى مجاز بانك مركزى 
امــروز هر دالر آمريكا را به قيمت 14 هزار و 430 تومان مى خرند و با 
ارزش 14 هزار و 530 تومان مى فروشــند. اين صرافى ها همچنين براى 
خريد هر يورو 15 هزار و 480 تومان و براى فروش آن 15 هزار و 580

تومان قيمت تعيين كرده اند.

رستگارى بازهم در وقت هاى اضافه
مهدى ناصرنژاد »

 انتخابات مجلس شوراى اســالمى براى دوره يازدهم نيز نظير 
تمام انتخابات ايران در 40 سال گذشته روز جمعه 2 اسفندماه سال 

1398 به پايان رسيد. 
به اســتناد اخبار و گزارش هاى بى وقفه رسانه هاى ملى و شبكه هاى 
تلويزيونى كشورمان حضور قشرهاى مردم در همه  جاى ايران بزرگ 
براى نمايش اراده ملى خويش در اين دوره از انتخابات بى نظير بوده 
است و بسيارى از خبرگزارى ها و سايت هاى خبرى بين المللى هم 
كه براى پوشــش خبرى اين انتخابات در ايران حضور داشــتند، به 

مشاركت گسترده مردم اذعان كردند.
به مصداق «هركســى از ظن خود شــد يار مــن»! واقعًا كه هر فرد 
ايرانى كه در زمره رأى دهندگان داراى شــرايط قرار داشت، با نيت 
و هدف خاص خودش در انتخابات مشــاركت داشت، يكى براى 
باالبردن آراى نامزد مورد نظر، يكى با شــور و اشــتياق مشاركت 
در يك خيزش ملى، يكــى از روى ظن بدبينانه براى ممهور كردن 
شناســنامه اش به مهر انتخابات، يكى براى اداى دين نسبت به خون 
شــهداى گرانقدر اين مرز و بوم، يكى براى اردنگى زدن به دشمنان 
پليد و كوردل ايران و ايرانى و سرانجام يكى هم براى لبيك به نداى 
رهبر فرزانه خويش به صحنه انتخابات مى آمد و جاى هيچ دغدغه 
و عذاب وجدان و پشــيمانى باقى نگذاشــت، اما پى بردن به انگيزه 
آن دســته از هموطنان عزيز و ملزم كه معموالً در آخرين ساعت ها 
و دقايق تمديد شــده در همه انتخابات پاى صندوق هاى رأى گيرى 
مى آيند و به زحمت هم در پايان شــب و ساعت هاى اوليه روز بعد 

به خانه برمى گردد، كمى تا قسمتى دشوار مى نمايد! 
البته طبيعى اســت بســيارى از هموطنان به لحاظ مشغله شغلى 
و يا درگيرى هاى مــوردى در طول روز (انتخابات) فرصت پيدا 
نمى كنند خــود را به حوزه هاى رأى گيرى برســانند به ويژه اگر 
بشــنوند كه حوزه هاى قابل دسترســى احيانًا شلوغ است و بايد 
دقايــق طوالنى وقت بگذارند، يا اينكــه برخى هموطنان نيز در 
مسافرت يا بيرون از شهر هستند و در موعد مقرر قادر به حضور 
در شعبه هاى رأى گيرى نمى باشند، وليكن افراد كثيرى كه از عمد 
پس از اتمام اوقات رســمى انتخابــات از خانه بيرون مى زنند و 
به شعبه هاى رأى هم ســرى مى زنند، كسانى هستند كه اطمينان 
دارند، ستادهاى انتخاباتى، وقت هاى اضافى نيز براى انتخابات در 
نظر مى گيرند، البته چنين قاعده اى در تمام كشورهاى دنيا مرسوم 
اســت، مگر اينكه نيازى به تمديد مهلت رأى گيرى نباشد و در 
خيلى از كشــورها مشــاركت هاى مردمى آنقدر پايين و حداقل 
در حد نرمال اســت كه به وقت هاى اضافى نمى كشد و سر و ته 
قضيه در همان موعد تعيين شــده بسته مى شود. شايد اين هم از 
ويژگى هاى فرهنگى جامعه ايرانى اســت كه هم مى شود گفت، 
خوب اســت و هم مى تــوان آن را در بوته انتقــاد و كند و كاو 
گذاشت، نظير بســيارى از رفتار و عادت هاى فرهنگى جامعه ما 

كه مى توانست نباشد اما هست!
دليل آن هم مشــخص اســت، چون مسئوالن و دســت اندركاران 
انتخاباتى در كشــورمان به لحاظ تجربه اى كه از رويدادهاى گذشته 
در حوزه وظيفه خود دارند، پيش بينى مى كنند كه قشرهايى از مردم 
قطعــًا خارج از موعــد مقرر براى مشــاركت در رأى گيرى حاضر 
مى شــوند و از سوى ديگر مردم هم مى دانند و اين قاعده را تجربه 
كرده اند كه، انتخابات معموالً به وقت هاى اضافه مى كشــد و قطعًا 
چنانچه ايــن قاعده از هر دو طرف ترك عادت شــود، به تدريج، 
فرهنــگ انتخاباتى نيــز در جامعه ايرانى در ريــل اصولى آن قرار 

خواهد گرفت.
در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى، يكبار ديگر 
قانون نانوشــته تمديد چندباره ساعت رأى گيرى ها به اجرا گذاشته 
شــد و حماسه مشاركت عمومى بيش از هر وقت و ساعت رسمى 

در وقت ها و ساعت هاى اضافه رقم خورد!

1- ستادهاى منتخبين درحال برنامه ريزى براى برگزارى جشن پيروزى 
هستند. گويا جشن هاى شب انتخابات راضى كننده نبوده است. گفتنى 
است جشن ها در افزايش نشاط اجتماعى به شرط همراهى مسئوالن، 

مؤثر هستند. 
2- پيش بينى ها درباره دور دومى شدن برخى حوزه هاى انتخابيه استان 
درست نبوده است. گويا برخى مســئوالن انتخاباتى اين پيش بينى را 
داشته اند. گفتنى است كاهش ميزان درصد آراى الزم براى پيروزى در 

انتخابات در قانون دليل اين اتفاق بوده است. 
3- دولت به كروناهراســى متهم شده است. گويا انتشار اخبار بى پرده 
و بدون سانسور از شيوع كرونا و تلفات آن در روز هاى آخر انتخابات 
دليل اين اتهام از سوى مخالفان دولت است. گفتنى است اطالع رسانى 
درباره وضعيت كرونا در ايران در اين چند روز بسيار شفاف و متفاوت 

بوده است. 
4-واكنش ايرانى ها به كرونا مانند موارد پيشــين بحران ساز، تمسخر 
و برخورد طنزآميز بوده اســت. گويا لطيفه ها و طنزهاى زيادى درباره 
اين ويروس در ايران ساخته و منتشر شده است. گفتنى است برخورد 
طنزآميز با مســائل جدى در حال افزايش و نهادينه شــدن در جامعه 

است. 
5-قيمت ماسك در حال افزايش است. گويا ماسك در فضاى مجازى 
شــهرهاى درگير با كرونا تا صد هزار تومان براى فروش عرضه شده 
است. گفتنى است درباره تأثير ماسك و ضرورت استفاده از آن نظرات 

مسئوالن پزشكى متضاد است. 

 انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى 
اســالمى روز جمعه به پايان رسيد؛ در اين ايام 
نامزدهاى انتخاباتى تمام تالش خود را براى فتح 

بهارستان به كار بستند. 
در اين دوره از انتخابات 140 داوطلب نمايندگى 
يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى براى 

تكيه زدن به 9 كرسى با هم رقابت كردند. 
ابتداى روند انتخابات با نام نويسى پرشور 442

كانديدا از استان آغاز شد. پس از مرحله بررسى 
صالحيت ها 183 كانديدا مهر تأييد گرفتند كه 
با انصراف برخى كانديداها، آمار نهايى به 140

كانديدا رسيد. 
اين اســتان با يــك ميليــون و 760 هزار نفر 
جمعيت، 10 شهرســتان و 7 حــوزه انتخابيه 
اصلى، 9 كرسى در مجلس شوراى اسالمى دارد.  
همچنين از جمعيت همدان يك ميليون و 404

هزار و 730 نفر داراى شرايط رأى دادن هستند 
و شــمار رأى اولى ها نيز 63 هــزار و 591 نفر 
است كه در نخستين انتخابات شركت خواهند 
كرد. از مجموع افراد داراى شرايط رأى دادن در 
اســتان همدان 701 هزار و 843 نفر مرد و 702

هزار و 887 نفر زن هســتند، گفت: از 63 هزار 
و 591 رأى اولى در اســتان، 32 هزار و 510 نفر 

مــرد و 31 هزار و 81 نفر هم زن هســتند.  بر 
اساس آمارهاى اخذ شده در مجموع همدان و 
فامنين حميدرضا حاجى بابايى و احمدحسين 
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. 

جــدول آراى كانديداهاى 7 حــوزه انتخابيه و 
ميزان آرا كسب شده در ذيل آمده است. 

گفتنى است همدان و فامنين به دليل تاخير در 
اعالم رسمى آمار تكميل نمى باشد.

ويژنامه دهه فجر 
روزنامه همدان پيام 

منتشر شد

منتظر ما باشيد

رزن و درگزين 
تعداد آرانام كانديدارديف

19865حسن لطفى1
19301حسين وزيرى ستا2
11060عطا ءا... سلطانى صبور3
4479على رازينى4
1236مصطفى تركمان5
6325محمد نوروزى6
297سعيد شاهدى پور7
24على اكبر ستايش اسخا8

نهاوند
تعداد آرانام كانديدارديف

18588عليرضا شهبازى1
15472حسن بهرام نيا2
14102محمد بحيرايى3
7534اسماعيل زارعى كوشا4
6379مصطفى كاويانى5
4531زهرا كورانى6
1799قدرت ا... سيف7
1439عيسى سراقى8
1198وحيد گل محمدى9
850روح ا... جهانيان10
556ياسر شهبازى11
548كوه زاد شيراوند12
411پيمان شيراوند13
24سجاد خزايى14

مالير

تعداد آرانام كانديدارديف
36478احد آزاديخواه1
22062هادى بيگى نژاد2
17879حسن ونايى3
9039احمد آريايى نژاد4
7021على اكبر ونايى5
5582زهرا اسماعيلى6
5103خيرا... مقنى7
2606مهدى محمدرضايى8
2039حسين گرجى پور9
1832محمد كاظمى 10
1744محمد احمدوند 11
1727على احمد عباسى 12
1700كتايون كارگر13
1660حاتم شكرى14
1632سعيد سياوشى15
1154عصمت غفاريان16
898محمدرضا حسين پور17
875على اصغر داودى كسبى18
774محمدرضا ترابى19
714روح ا... اكبرى20
517محمدرضا آئينه21
472اردوان ترك زبان22
268سيد محمدقاسم سياوشى23

بهار و كبودراهنگ
تعداد آرانام كانديدارديف

36784عيسى جعفرى1
17679فتح ا... توسلى2
14379مجتبى فيض اللهى3
13748رضا عسگرى4
3411سعيده اسماعيلى5
3063ابوالفضل دهله اى6
1577وحيد يادگارى 7
1551مصطفى لطفى حميد8
1467جواد وطنى شعاع9
1250سلمان رضايى10
1232عليرضا حشمت پور11
1152ليال شاهدوستى12
955هادى طاهرى پارسا13
772سيد حسين موسوى14
675اصغر حيدرى مقتدر15
667على بهرامى16
506مصطفى رضايى17
445زهرا محمدى متوسل18
345سيد عبدالصمد حسينى19
337على اكبر زارعى20
215محمدتقى زينتى شايان21
176اصغر شريفى پاكور22

اسدآباد
تعداد آرانام كانديدارديف

26111كيومرث سرمدى1
13734اكبر رنجبرزاده2
4279محمدجعفر چراغى3
1714خسرو شكيبا (خدابنده لو)4
742پيام كهترى5
729كيومرث ابراهيمى6
165محمدرضا قنبرى سلحشور7
46حسين هنرى عزيز8

تويسركان
تعداد آرانام كانديدارديف

16258محمدمهدى مفتح1
5398عباس رحمتى2
5397محمدكريم شهرزاد3
4612اسدا... ناصرى4
2671احمد فضلعلى5
1178اكبر خدابخشى6
664نادعلى قلخانباز7
549محمود نانكلى8
166 عليرضا بيات9
150محمد مستقيمى10
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توافق دولتى ها و كارگران بر سر رقم سبد معاش حداقلى

 امضاى نهايى سبد به فردا موكول شد

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

ورودى شهرك مدنى مشكل ترافيكى و 
تصادف ندارد

 رئيس پليس راه اســتان همدان معتقد است ورودى شهرك مدنى 
مشكل ترافيكى و تصادف خاصى ندارد و سال آينده طرح هندسى در 

شهرك مدنى اجرا مى شود.
به گزارش فارس، على فكرى در اين باره با بيان اينكه در گذشــته اين 
موضوع را در جلســات مختلف مطرح كرده ايــم و فضا براى انجام 
كار وجود دارد، گفت: جزو برنامه هاى ســال آينده است تا طرح هاى 

هندسى در شهرك مدنى ايجاد شود.
وى با بيان اينكه جداســازى مســير، با ايجاد دوربرگردان ايمن مورد 
توجه اســت، افزود: ورودى شهرك مدنى مشكل ترافيكى و تصادف 

خاصى ندارد و حتى ايستگاه راهور هم در آن جا فعال است.
فكرى گفت: البته در ميدان نبوت مشكالتى است كه حتى اعمال قانون 
زيادى هم صورت مى گيرد اما به دليل وجود بيمارستان تأمين اجتماعى 
در آن منطقه و باال بودن تعداد ارباب  رجوع ها پاسخگوى نيازها نيست.
رئيس پليس راه اســتان همدان تأكيد كرد: البتــه با توجه به طرح اين 
موضوع، امروز به همكاران ابالغ خواهم كرد كه كنترل تخلفات ميدان 

نبوت تشديد شود و برخورد الزم صورت گيرد.
وى در پاســخ به اينكه مردم درخواســت افزايش دوربين هاى كنترل 
سرعت در سطح شــهر دارند و قرار بود اين كار انجام شود اما هنوز 
محقق نشده است، گفت: را در آينده نزديك با استاندار درباره پيگيرى 
نصب دوربين ها در استان جلسه اى خواهيم داشت كه نه تنها در مركز 

بلكه در شهرستان هايى تكليف شده و بايد شهردارى ها انجام دهد.

هفته برفى در انتظار همدان
 ســامانه بارشى قوى از بامداد سه شــنبه هفته جارى تا پايان وقت 

چهارشنبه استان را فرا خواهد گرفت.
كارشناس اداره كل هواشناسى همدان با بيان اينكه در برخى از ساعات 
بارش شديد باران و برف در اكثر نقاط استان پيش بينى مى شود افزود: 
احتمال بارش برف در روز چهارشنبه قوى تر از روزهاى ديگر است.

 محمدحســن باقرى شــكيب امروز در گفت وگو با فارس در همدان 
اظهار كرد: تا 75 ميليمتر بارش با فعاليت اين ســامانه بارشى به همراه 

احتمال رعد و برق در استان پيش بينى مى شود.
وى با اشاره به اينكه در اثر فعاليت اين سامانه احتمال آبگرفتگى معابر 
و سيالبى شدن مسيل ها در ساعاتى از روزهاى سه شنبه و چهارشنبه 
وجود دارد، ادامه داد: در برخى مناطق مرتفع اختالل در تردد وســايل 

نقليه به ويژه در گردنه هاى استان پيش بينى مى شود.
وى تأكيد كرد: اين ســامانه بارشى كل استان به ويژه مناطق جنوبى و 

غربى را زير پوشش دارد.

سريعترين گيتاريست جهان ميهمان همدان
 رئيس انجمن موســيقى همدان از برگزارى كارگاه آموزشى گيتار 
خبر داد كه ســريعترين گيتاريســت جهان در اين كارگاه جديدترين 

فوت و فن نوازندگى با اين ساز را به اهالى موسيقى مى آموزد.
علــى آقامحمدى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: وحيد ايرانشــاهى 
ركورددار ســرعت نوازندگى گيتار در گينس اســت كه به زودى يك 
دوره كارگاه آموزشــى با تدريس اين نوازنــده بين المللى در همدان 
برگزار مى شود.وى خاطرنشان كرد: در اين كارگاه آموزشى عالقه مندان 
با نحوه اســتفاده همزمان از فينگر و پيك در قطعات مدرن و فضاى 
فالمنكو آشنا شده و نحوه صحيح استقامت نوازندگى را فرا مى گيرند.

رئيس انجمن موســيقى همدان گفت: شــركت كنندگان در اين دوره 
آموزشــى اصول اجرايى و بداهه نوازى با متد شرقى و آمريكايى را از 

سريعترين گيتاريست جهان ياد مى گيرند.
آقامحمدى يادآورى كرد: به شركت كنندگان گواهينامه گذر مهارتى از 
سوى انجمن موسيقى استان همدان اعطا مى شود. عالقه مندان تا پنجم 

اسفند مى توانند براى حضور در اين دوره ثبت نام كنند.

فرمانده بسيج سازندگى استان همدان:
اهداى جهيزيه توسط بسيج سازندگى 

استان همدان به زوج هاى نيازمند

 نيروهاى جهاد گر بســيج سازندگى سپاه اســتان همدان با تعامل 
فرماندهــان پايگاه هاى مقاومــت محالت، نهادهــاى كميته امداد و 
بهزيستى عالوه بر عرصه هاى سازندگى در سنگرهاى اقتصاد مقاومتى، 
ترويج فرهنگ ازدواج آسان، مشاوره خانواده نيز قدم هايى برداشته اند.

فرمانده بسيج سازندگى استان همدان از اهداى 275 سرى جهيزيه از 
ابتداى ســال 98 تاكنون خبر داد و گفت: ابتداى سال 98 دبير قرارگاه 
محروميت زدايى سپاه قول اهداى يك هزار سرى جهيزيه به زوج هاى 

استان همدان را داد كه تاكنون 275 مورد آن اهدا شده است.
على قره باغى افزود: اين ســرى از جهيزيه ها 14 قلم از جمله يخچال، 
اجاق گاز، تلويزيون، فرش ماشــينى، ماشــين لباس شويى، سرويس 

غذاخورى، سرويس غذاپزى، كاالى خواب است.
قره باغى خاطرنشان كرد: اين طرح اقتصادى فرهنگى با هدف محقق 
كردن شــعار اقتصاد مقاومتى و ترويج ازدواج آسان انجام مى شود، تا 

پايان امسال 225 مورد ديگر به عروس و دامادها اهدا مى شود.
وى اظهــار كرد: ايــن برنامه فرهنگ، ترويج ازدواج آســان با تعامل 
بهزيســتى، كميته امداد و بسيج سازندگى انجام مى شود و براى خريد 
هر سرى جهيزيه به قيمت كارخانه و حمايت توليدكنندگان 8 ميليون 
تومان پرداخت مى شــود. قره باغى افزود: شناسايى خانواده ها توسط 

پايگاه هاى محالت شهرستان ها و مراكز استان انجام مى شود.

چينى ها از ليست ميهمانان نمايشگاه كتاب 
حذف شدند

 سى وسومين دوره نمايشــگاه بين المللى كتاب تهران قرار است از 26 
فروردين  تا 5 ارديبهشــت ماه ســال آينده در مصلى برگزار شود. در حالى 
متوليان برگزارى نمايشگاه از مدت ها پيش تمهيد و تدبير درباره برگزارى 
اين رويداد فرهنگــى را آغاز كرده اند، اخبارى در فضاى مجازى در مورد 
تعويق اين دوره نمايشگاه به دنبال شيوع ويروس كرونا منتشر شده است.

قادر آشنا قائم مقام سى وسومين نمايشــگاه بين المللى كتاب تهران در اين 

زمينه اظهار كرد: فعال هيچ نكته اى درباره تعويق نمايشــگاه ابالغ نشــده 
است. به عنوان عوامل اجرايى نمايشگاه، صاحب نظر كارشناسى درباره اين 
ويروس و شــيوع آن نيســتيم، در صورت ابالغ از سوى مراجع رسمى و 
قانونى مربوط شــامل وزارت بهداشت و درمان و وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى به اين مسأله خواهيم پرداخت.
به گزارش ايرنا، وى همچنين درباره حضور ناشــران و ميهمانان چينى در 
نمايشــگاه كتاب اين دوره گفت: فعال قرار نيســت نويسندگان و ناشران 
چينى در نمايشگاه حضور يابند اما مابقى اقدامات براى برگزارى نمايشگاه 
طبق روال عادى در حال انجام است و فردا هيأتى از كشور تركيه به عنوان 

ميهمان ويژه اين دوره نمايشگاه عازم ايران هستند.
آشنا با اشاره به گشايش نمايشگاه استانى كتاب سيستان وبلوچستان گفت: 
درحال حاضر در اين نمايشــگاه اســتانى كتاب طبق رايزنى ها با دانشگاه 
علوم پزشكى اســتان، توصيه هاى جدى صورت گرفته و كارشناسان اين 
دانشگاه در محل نمايشگاه مستقر هســتند تا در صورت مشاهده موردى 

مشكوك اقدام كنند.
سى وســومين دوره نمايشــگاه بين المللى كتاب تهران با شعار كتاب يعنى 
زندگى با حضور 2 هزار و 36 ناشــر از 26 فروردين تا 5 ارديبهشت سال 

99 در مصلى امام خمينى(ره) برگزار خواهد شد.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى(نوبت دوم)
اجراى مخزن 2000 مترمكعبى و ديوار محوطه مخزن توزيع آب شهر گيان به شماره ع/98/222

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار، اجراى مخزن 2000 مترمكعبى و ديوار محوطه مخزن توزيع آب 
شهر گيان به مبلغ برآورد 23/363/875/271 ريال بر اساس فهرست بهاى ابنيه سال 98 را به پيمانكارانى كه داراى حداقل رتبه 5 آب و گواهينامه تأييد 
صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25٪ مبلغ برآوردى مناقصه و تحويل 
موقت يا قطعى همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايى در كارهاى مرتبط پيشين طى 5 سال گذشته باشند (جهت دارندگان رتبه 5) 
از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از 
طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2098007001000036 انجام خواهد شد. الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
-تاريخ انتشار آگهى مناصقه در سامانه ستاد: 1398/12/3

-هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 300/000 ريال كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همدان 
از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيك دولت واريز گردد.

- مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1398/12/3 لغايت 1398/12/8 تا پايان وقت ادارى 
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت ادارى 1398/12/19 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است).

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1398/12/20 ساعت 9 سالن جلسات مناقصه گزار 
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 1/168/193/764 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق بند الف ماده 6 
آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659ه مورخ 1394/9/22 ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در 
سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1398/12/19 به دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در 

فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15، پنجشنبه  7:45 

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

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

محمد ترابى »
مــردم  گذشــته  جمعــه   
خــود  رأى  بــا  كشــورمان 
سرنوشــت 4  ساله نمايندگان 
مجلــس  دوره  يازدهميــن 
زدند.  رقم  را  اسالمى  شوراى 
در ايــن ميــان مــردم حوزه 
شهرستان هاى رزن و درگزين 
را  خود  موردنظــر  كانديداى 
از ميــان 8 كانديداى موجود 

انتخابات كردند.
چندى پيش سيدرضا سالمتى، 
فرمانــدار رزن بــا اشــاره به 
هزارنفــرى   107 جمعيــت 
و  رزن  درشهرســتان هاى 
درگزيــن گفت: در يازدهمين 
مجلــس  انتخابــات  از  دوره 

شــوراى اســالمى 51 هزار نفر از شهرستان 
رزن و 29 هــزار نفر از شهرســتان درگزين 

داراى شرايط رأى دهى هستند.
حســن لطفى با 19 هــزار و 865 رأى از 57
هــزار و 955 رأى مأخــوذ شــده، به عنوان 
نماينــده شهرســتان هاى رزن و درگزين در 
اســالمى  شــوراى  مجلس  دوره  يازدهمين 

انتخاب شده است.
از اين رو با حســن لطفى گفت وگويى كرديم 

كه در ادامه مى خوانيد:
نماينــده شهرســتان هاى رزن و درگزين در 
يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى با 

بيان اينكــه انتخابات يازدهمين دوره مجلس 
شــوراى اســالمى نشــان دهنده اقتدار نظام 
جمهورى اسالمى و اتحاد و همبستگى مردم 
با اين نظام اســت، گفت: با شركت بى نظير 
مردم در انتخابات ايــن موضوع بر جهانيان 
ثابت شد كه نظام جمهورى اسالمى همچنان 
بــا اقتدار و محكم بر روى موازين اساســى 
خود ايستاده است و دشمنان خارجى هيچ گاه 
نمى توانند به اتحاد ميــان مردم و نظام لطمه 

بزنند.
لطفى با اظهار اميدوارى نســبت به اينكه به 
اميد خــدا و به رهبرى حكيمانه مقام معظم 

رهبــرى ما اتحاد ميان مردم و نظام را ادامه 
مى دهيم تا موجب رشــد و توسعه كشور، 
اســتان و منطقــه رزن و درگزين باشــيم، 
افــزود: مجلس پيش رو در نخســتين قدم 
بايــد تنقيح قوانين كند، مــا به اندازه كافى 
قانــون داريم و مجلس نياز به قانون گذارى 
ندارد. مجلس بايد در زمينه اصالح قوانين 
ورود پيــدا كند زيــرا ما با تعــدد و تورم 
قوانيــن مواجه هســتيم و بايســتى فرايند 
كارى مجلس به سمتى برود كه اين قوانين 

را اصالح كند.

وى بــا تأكيد بــر اينكه مردم 
صداقت و پاكدامنى و عملكرد 
را به همه چيز ترجيح مى دهند، 
ادامه داد: مــردم هنگامى كه از 
يك مسئول صداقت و عملكرد 
مى كنند،  اعتماد  مى بينند  خوب 
حــرف آخر را مــردم مى زنند 
و افــراد صــادق و پاكدامن را 

انتخاب مى كنند.
مجلس  دهم  دوره  نماينده  اين 
شوراى اسالمى در پايان اظهار 
كرد: من از همــه كانديداهاى 
شــركت كننده در انتخابات اين 
دوره به دليل كمك در برگزارى 
پرشور و به صحنه آوردن مردم 
در انتخابات تشــكر مى كنم و 
اميدوار به ادامه همكارى با اين 

دوستان هستيم.
حســن لطفى متولد ســال 1350 در شهر 
كارشناســى  مدرك  داراى  و  بوده  كرفس 
فعلى(دوره  نماينده  مى باشد.  حقوق  ارشد 
حوزه  در  اســالمى)  شوراى  مجلس  دهم 
مدت  در  درگزين  و  رزن  شهرســتان هاى 
اجتماعى  كميســيون  عضو  خــود  حضور 
 ،98  ،97  ،96  ،95 ســال  در  مجلــس 
خدمات  مديريت  قانون  كميســيون  رئيس 
بودجه  تلفيق  كميســيون  عضو  و  كشورى 

98 بوده است. 96 و  در سال 

لطفى؛ منتخب رزنى ها براى مجلس يازدهم:

بايد به فكر اصالح قوانين باشيم

 فرامرز توفيقى از توافق دولتى ها و كارگران 
بر سر رقم سبد معاش حداقلى خبر داد و گفت: 

امضاى نهايى پاى سبد گذاشته مى شود.
بــه گزارش ايلنا، رئيس كميته دســتمزد كانون 
عالى شوراهاى اسالمى كار كشور در ارتباط با 
اين جلسه و خروجى هاى آن مى گويد: متأسفانه 
نماينده كارفرمايى به دليل مشكالت و گرفتارى 
شــخصى به جلســه نيامد اما نماينده وزارت 
صنعت، وزارت اقتصاد و شخص وزيِر تعاون، 

كار و رفاه اجتماعى در جلسه حاضر شدند.
فرامز توفيقى ادامه مى دهد: خوشبختانه درباره 
رقم اين ســبد، بين ارقــام كارگرى ها و دولت 
فاصله و اختالف زيادى نبود و در نتيجه گروه 
كارگرى و دولت، به طور مشترك سبد حداقلى 
خوراكى هــا و آشــاميدنى ها را پذيرفتند منتها 
چون نمايندگان كارفرمايى در جلسه نبودند كه 
نظرشان را اعالم كنند، نمى توانيم فعًال اين رقم 

را رسانه اى كنيم.
توفيقى مى گويد: اطالعات استخراجى همگى از 
مركز آمار و مورد تأييد وزارت صنعت و وزارت 
دارايى اســت؛ ما اين داده ها را از جاى ديگرى 

نياورديــم؛ وقتى مركز آمار كه يك نهاد معتبر و 
رسمى است، اعالم مى كند كه تورم خوراكى ها 
و آشاميدنى ها در دى ماه سالجارى، 52/1 درصد 
اســت، ما نمى توانيم اعدادى پايين تر از اين را 
مبنا قرار دهيم و قاعدتاً اعداد تورمى ما نيز بايد 
حول و حوش همين رقم باشد پس كارفرمايان 

هم نمى توانند اين رقم را قبول نكنند.
وى تأكيد مى كند: به رغم نهايى شدن سبد، به دليل 
حضورنداشتن كارفرمايان فعال نمى توانيم رقم 
را رســانه اى كنيم اما قرار است دوباره دوشنبه 
جلسه كميته دستمزد تشكيل شود؛ در آن جلسه، 
نماينده كارفرمايان حتما مى آيند و ســبد حتمًا 
نهايى مى شود. اين اطالعات در اختيار شوراى 
عالى كار قرار خواهد گرفت تا در محاســبات 

مزدى مورد استفاده و استناد قرار گيرد.
مبناى محاسبات سبد معيشت خانوار، محاسبه  
سبد خواركى ها و آشــاميدنى هاى يك خانوار 
متوسط است كه ســپس با اِعمال يك ضريب، 
سبد معيشــت خانوار شامل مؤلفه هاى مختلف 
از جمله خوراكى ها، مسكن، آموزش، درمان و 

حمل ونقل به دست مى  آيد.
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يادداشت

آگهى مزايده (نوبت اول)
در پرونده كالسه 911077 از شعبه دوم اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب 
شهرستان همدان برابر دادنامه 910007 از شعبه 104 كيفرى 2 دادگسترى استان همدان 

متهم: نعيمى
لذا با توجه به اينكه متهم نسبت به برائت ذمه خويش اقدامى نكرده است، اين اجرا به 
درخواست (تعدادى شكات) اقدام به برگزارى مزايده يك باب مغازه و دو قطعه زمين به 

مشخصات ذيل مى نمايد:
1-توقيف 6 دانگ سرقفلى (شعبه ســابق موسسه احسان الزهرا) يك باب مغازه پالك 

ثبتى 12/2872 واقع در همدان: خيابان شريعتى چهارراه كبابيان 
با مساحت تقريبى 25 مترمربع دو بر در طبقه همكف_با توجه به تفصيلى شهر در مسير 

تعريض خيابان قرار دارد و مالكيت ملك متعلق به ديگرى است.
ارزش 6 دانگ سرقفلى 7/500/000/000 ريال اعالم گرديده است.

2) يك قطعه زمين متراژ حدود 5000هزار متر واقع در جاده همدان- تهران بعد از ســه 
راهى ورودى شهر جورقان داراى سند عادى كه برابر نظريه كارشناسى 32/000/000/000 

ريال برآورد شده است در مورد اين قطعه مقدمات اخذ مجوز CNG انجام شده است.
3) يك قطعــه زمين به متراژ حدود 600 متر واقع در بلوار ارم كوچه چشمه ســاران 
زمين هاى تعاونى مســكن كاركنان جنگل دارى همدان در مجــاورت راه اصطبل به 
مشــخصات قطعه 34 هفتاد دو صدم شعير از 96 شعير مشــاع پالك 2/44/48 به 
شــماره ثبت 28237 دفتر 126 صفحه 537 انتقالى از تعاونى مسكن كه در مالكيت 
خانم نعيمى مى باشــد زمين به صورت باغ با سند مشاعى و امالك خارج از محدوده 
و فاقد كاربرى بوده و امكان ســاخت و ســاز وجود ندارد كه طبق نظريه كارشناس 

48/000/000/000 ريال برآورد شده است.
لذا اين اجرا به تاريخ 98/12/14 ساعت 9:00 تا 9:30 اقدام به برگزارى مزايده مى نمايد.

مورد مزايده 5 روز قبل از تاريخ مزايده قابل مشاهده است. كسى برنده است كه باالترين 
قيمت پيشــنهادى را ارائه و ده درصد را پس از پايــان مزايده و الباقى را نيز در مهلت 
قانونى كه كمتر از يك ماه از تاريخ مزايده اســت به حساب سپرده امانى دادگسترى 

واريز كند.
محل برگزارى مزايده در طبقه زير زمين دادســراى همدان شــعبه دوم اجراى احكام 

كيفرى در خيابان طالقانى مى باشد و رأس ساعت شروع مى شود.
 (م.الف1895)

اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان همدان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326005000833 مورخ 98/11/5 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم اعظم بانو فريادرس فرزند عبدالحسين 
به شماره شناســنامه يك شــماره ملى 3962212485 صادره از نهاوند ششدانگ يك باب 
ساختمان به مســاحت 172/24 مترمربع قسمتى از پالك 213 فرعي از 3871 اصلي واقع در 
بخش يك ثبت نهاوند واقع در انتهاى مهديه شــاطرآباد كوچه تاكستان شماره 213فرعى از 
3871 اصلى واقع در بخش يك ثبت نهاوند واقع در انتهاى مهديه شــاطرآباد كوچه تاكستان 
ســوم حقوق ارتفاقى ندارد  خريداري از مالك رســمي محمدحسين سيف تصرفات مالكانه 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 299)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/4

محمدعلى جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326034001507 مورخه 1398/11/23 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفــات مالكانه و بالمعارض متقاضي اميرامين حاتمى فرزند 
عباس به شماره شناسنامه 2114 صادره از همدان در چهل شعير و شصت و هفت شعير مشاع 
از هشتاد و يك شعير و يك سوم شعير مشاع از نود و شش شعير عرصه ششدانگ يك قطعه 
باغ  به مســاحت 11413/51 مترمربع  تحت پالك19/16821 واقع در همدان حومه بخش 2 
خريداري مع الواسطه از ستاد اجراى فرمان امام(ره) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 1863)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/19
موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت و امالك منطقه دو همدان 

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326034001514 مورخه 98/11/24 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي مهدى علمدار فرزند بهرام 
به شــماره شناسنامه 3227 صادره از همدان در چهل شعير و شصت و شش شعير مشاع از 
هشتاد و يك شعير و يك سوم شعير مشاع از نود و شش شعير عرصه ششدانگ يك قطعه 
باغ  به مســاحت 11413/51 مترمربع  تحت پالك 19/16821 واقع در همدان حومه بخش 2 
خريداري مع الواسطه از ستاد اجراى فرمان امام(ره) محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 1861)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/19
موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت و امالك منطقه دو همدان 

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 98/1411  مورخ 98/11/15 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى تورج فرهادى صفائى فرزند ابراهيم به 
شماره شناسنامه 5113 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 91/50 
مترمربع در قســمتى از پالك 1831 اصلي واقع در اســدآباد خيابان جانبازان كوچه شهيد 
وفايى خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى ميراث مرحوم رمضان قهرمانى محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهــي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 510)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/11/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/4

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

لل
 الم

ين
ب

مان
خبرپارل

5 اسفند؛ آغاز روند بررسى بودجه 99 
در مجلس

 عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى روند بررسى بودجه در 
جلسات علنى پارلمان را تشريح كرد.

اكبر رنجبرزاده، در گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه بررسى بودجه سال 
99 در دستوركار اين هفته جلســات علنى پارلمان قرار گرفته است، 
گفت: از روز دوشــنبه 5 اسفندماه بررسى اليحه بودجه 99 در مجلس 

آغاز مى شود.
وى با بيان اينكه طبق آئين نامه داخلى مجلس جلســات علنى مجلس 
براى بررســى بودجه بدون انقطاع برگزار مى شود، افزود: نمايندگان از 
روز دوشــنبه تا چهارشنبه در 2 شــيفت صبح و بعدازظهر و در روز 

پنجشنبه در شيفت صبح به بررسى بودجه سال آينده مى پردازند.
عضو هيأت رئيســه مجلس در تشريح روند بررسى بودجه در جلسه 
علنــى بيان كرد: در ابتداى جلســه 5 موافق و 5 مخالف كليات اليحه 

بودجه نظرات خود را مطرح مى كنند.
رنجبرزاده با تأكيد بر اينكه ابتدا كليات اليحه بودجه ســال 99 بررسى 
و رأى گيرى مى شــود، ادامه داد: پس از آن نمايندگان جزئيات اليحه را 
بررســى و ابتدا بخش درآمدى و پــس از آن بخش هزينه اى اليحه را 

بررسى و تصويب مى كنند.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس تصريح كرد: محمدباقر نوبخت رئيس 
سازمان برنامه و بودجه و برخى مسئوالن دولتى در زمان بررسى بودجه 

در جلسه علنى، ميهمان نمايندگان خواهند بود.
عضو هيأت رئيســه مجلس با بيان اينكه بررســى بودجه تا 20 اسفند 
در مجلس به پايان مى رســد، گفت: شوراى نگهبان به صورت هم زمان 
مصوبات مجلس درباره اليحه بودجه را بررسى مى كند و اليحه پس از 
تصويب در مجلس و تأييد شــوراى نگهبان از ســوى على الريجانى 

رئيس مجلس براى اجرا به رئيس جمهور ابالغ مى شود.

859 بازرس بر انتخابات همدان نظارت 
كردند

842 بازرس، 14 بازرس ويژه و 3 ســربازرس بر فرايند يازدهمين 
دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى در اين استان نظارت كردند.

رئيس هيأت بازرســى انتخابات اســتان همدان اضافه كرد: تا پيش از 
برگــزارى انتخابــات تخلف مهمــى رخ نداده بــود همچنين برخى 

تخلف هاى انتخاباتى اعالمى نيز با تذكر رفع شد. 
محمودرضا عراقى بيان كرد: 19 مورد تخلف از جمله تبليغات زودهنگام 
به هيأت بازرســى اطالع رسانى شــد كه تنها 9 مورد از اين گزارش ها 
مســتند بوده و حتى2 مورد گزارش خريد و فروش رأى اطالع رسانى 
شد كه پس از بررسى بازرسان صحت اين گزارش ها تأييد نشد. وى با 
بيان اينكه هيأت بازرسى با انجام اقدام هاى پيشگيرانه و اطالع رسانى به 
موقع از بروز تخلف هاى انتخاباتى جلوگيرى كرد، گفت: ارديبهشت ماه 
امسال مقدمات شــكل گيرى هيأت بازرسى انتخابات شكل گرفت و 

دبيرخانه آن نيز فعال شد.
رئيس هيأت بازرســى انتخابات اســتان همدان اضافه كرد: ســاختار 
مناســب هيأت بازرسى و اســتفاده از توان افراد با تجربه باال در اين 
مجموعه، موجب شــد فرايند انتخابات به خوبى رصد شده و از بروز 
تخلف پيشــگيرى شــود. عراقى بيان كرد: در برخى از شهرســتان ها 
داوطلبان نمايندگى به دليل آشــنا نبودن به قوانين دچار تخلف شدند 
كه با اطالع رسانى و آگاه سازى از تداوم تخلف جلوگيرى و شمارى از 

تخلف ها نيز به مراجع ذى صالح گزارش شد.

حاال نوبت منتخبين است
فيض ا... مظفرپور »

 جمعه دوم اسفند 98 بار ديگر ملت بزرگ ايران حماسه بزرگ 
ديگــرى آفريدند و برگ زرين ديگرى بر افتخارات خود افزودند. 
همانگونه كــه رهبر معظم انقالب فرموده بــود اين انتخابات بار 
ديگر كشــور عزيزمان را در مقابل حوادث و خطراتى كه دشمنان 
برايــش طراحى كرده بودند، بيمه كــرد و بار ديگر عزت و غرور 
ملى ايرانيان با حضور گسترده در پاى صندوق هاى رأى به نمايش 
گذاشــته شــد و انگشــت هايى كه در پاى صندوق هاى رأى به 
برگه هاى رأى زده شد همچون تيرى بر قلب دشمنان نشانه رفت 
و چشــم فتنه را از حدقه درآورد تا ديگر چشــم طمع بر اين آب 

و خاك و مردم مسلمان و نظام اسالمى عزيزمان نداشته باشند.
انتخابــات مهــم دوم اســفند كــه بــا مشــاركت گســترده و 
چشــمگير مــردم برگــزار شــد. در دهــه پنجــم انقــالب كــه رهبــر 
ــتين  ــد، نخس ــالب نموده ان ــه گام دوم انق ــر ب ــم از آن تعبي معظ
انتخابــات مهمــى اســت كــه در ايــن دهــه برگــزار شــده اســت 
ــالمى در  ــام اس ــراز نظ ــه گام دوم و ت ــا بياني ــد متناســب ب و باي
ــردم  ــته هاى م ــا خواس ــب ب ــى متناس ــس و دولت ــن گام مجل اي
ــردم  ــات م ــه مطالب ــد ب ــا بتوانن ــم ت ــكل دهي ــور ش ــز كش عزي
ــور را  ــو كش ــى ن ــن طرح ــا در انداخت ــت داده و ب ــخ مثب پاس
ــكالت  ــت از مش ــر و برون رف ــرفت هاى بزرگت ــوى پيش ــه س ب
فعلــى پيــش ببرنــد؛ نخســتين گام در ايــن زمينــه تشــكيل 
مجلســى قــوى اســت كــه بــا ايــن انتخــاب مــردم اميدهــا بــراى 
تشــكيل آن افزايــش يافــت و منتخبيــن جــوان و كارآمــد در كنــار 
مجلــس  بــه  انقــالب  اســتخوان خردكرده هاى  و  باتجربه هــا 
يازدهــم راه يافتنــد تــا در تــراز گام دوم انقــالب اســالمى 
ــه  ــرح و برنام ــد و ط ــب و روز كار كنن ــجاع ش ــى و ش انقالب

ــند. ــردم باش ــات م ــخگوى مطالب ــند و پاس ــته باش داش
مردم عزيز بار ديگر با تمام مســئوالن اتمام حجت كردند كه آنان 
وظيفــه خود را به خوبى و در مواقع حساســى كه نظام به حضور 
آنان دارد انجام مى دهند و با موقعيت شناســى كه شايسته اين ملت 
است دشــمنان را نااميد مى كنند و خون تازه اى در رگ هاى نظام 
اسالمى مى دمند؛ حال نوبت مســئوالن به ويژه منتخبين جديد در 
مجلس شــوراى اسالمى اســت كه تمام هم و غم و توان خود را 
بــراى خدمت به مردم به كار گيرنــد و از امروز تمام رقابت ها را 
كنار گذاشــته و با شــروع دوره رفاقت با بهره گيرى از برنامه هاى 
ســاير كانديداهايى كه در انتخابات حضور داشــتند و خود را و 
برنامه هايشــان را عرضه كردند ولــى در نهايت فقط 290 نفر در 
كشــور و 9 نفر از اســتان راهى مجلس يازدهم شــدند را مدنظر 
قرار داده و از هم اكنون تا زمان شــروع رسمى مجلس يازدهم در 
7 خرداد 99 طرح هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى متناسب با 
نيازهاى امروز كشــور طراحى و با دست پر وارد مجلس يازدهم 
شــوند و از همان ابتداى شــروع مجلس و با سرعت قابل قبول 
قوانين مورد نياز را تصويب و نظارت مؤثر و بهتر بر اجراى قوانين 
جديد و قوانين گذشته اعمال كنند و قواى ديگر به ويژه قوه مجريه 
را موظف به پاســخگويى بهتر و شفاف تر به مردم و مجلس كنند، 
زيرا امام راحل عظيم الشأن فرمودند: مجلس در رأس امور است و 
بايد اين رأس امور بودن خود را در عمل به اثبات برسانند و نقاط 
ضعف مجلس دهم را برطرف كنند و نقاط قوت مجالس مختلف 
را در خود تقويت كند و آنگونه كه امام خمينى(ره) فرمود:«عصاره 

فضايل ملت باشند. انشاءا...»

آمار نهايى مشاركت پس از شمارش كل آرا اعالم 
مى شود

 آمار نهايى مشــاركت در انتخابات مجلس شــوراى اســالمى پس از اتمام 
شمارش آرا در كل حوزه هاى انتخابيه اعالم مى شود.

دبير ســتاد انتخابات كشــور در پاسخ به اين پرســش كه چرا ميزان مشاركت 
در انتخابات از ســوى ستاد انتخابات كشور اعالم نمى شود، اظهار كرد: پس از 
تجميع آرا 208 حوزه انتخابيه، آمار نهايى مشاركت حاصل شود. آرا در بخش 
قابل توجهى از حوزه ها در حال تجميع اســت، بنابراين آمار دقيقى از مشاركت 

به دست نيامده است.
ــع  ــال تجمي ــه داد: به دنب ــزارش ايســنا، ســيد اســماعيل موســوى ادام ــه گ ب
ســريع تر آرا و اعــالم ميــزان مشــاركت مــردم در انتخابــات مجلــس شــوراى 

اســالمى هســتيم.

مشاركت مردم در انتخابات قابل قبول بود
 با وجود همه مشكالت و هجمه هايى كه دشمنان نظام بر كشور وارد كردند 

آمار اعالم شده درباره مشاركت در انتخابات قابل قبول است.
يك عضو فراكســيون اميد مجلس شــوراى اســالمى گفت: با اشاره به ميزان 
مشــاركت مردم و حضور در انتخابات دوم اسفند، بيان كرد: با توجه به جنگ 
اقتصادى كه دشــمن به راه انداخته است و شرايط تحريم و وضعيت معيشتى 
مردم و از طرف ديگر شــيوع ويروس كرونا آمار مشاركت در كل كشور قابل 
قبول اســت اما با هماهنگى هاى داخلى اين امكان وجود داشت تا بهتر از اين 

عمل كرد.
ســيد ابوالفضل موسوى در گفت وگو با ايسنا، تأكيد كرد: اكنون انتخابات تمام 
شــده و بايد بالفاصله از اين مرحله عبور كنيم. حل كردن مســأله FATF و 

مديريت شيوع كرونا اكنون بايد در اولويت همه دستگاه ها باشد.

افزايش شمار مجروحان انتقام سخت ايران
 به 110 نفر

 پنتاگون در بيانيه اى جديد اذعان كرده كه تعداد كسانى كه از حمله موشكى 
ايران به پايگاه عين االســد آمريكا واقع در عراق آسيب ديده بودند به 110 نفر 

افزايش پيدا كرده است.
به گزارش ايسنا، پنتاگون با صدور بيانيه اى اعالم كرد كه شمار مجروحان مغزى 
حمله موشكى ايران به پايگاه عين االسد نسب به گذشته يك عدد افزايش يافته 
و به 110 نفر رسيده است. پنتاگون در بيانيه خود آورده است: پزشكان نظامى 
حرفه اى - از االسد گرفته تا آلمان و آمريكا - همچنان ساعيانه به كارشان ادامه 
مى دهند تا اطمينان حاصل كنند كه توجه مورد نياز به كاركنان نظامى ما مى شود. 
از اين طريق توانســتيم 70 درصد كسانى را كه با جراحات مغزى دست و پنجه 

نرم مى كردند براى انجام وظيفه بازگردانيم.

آگهي دعوت به همكارى

حجم عملياتعمليات رديف

750/000 مترمكعبخاكبردارى1

780/000 مترمكعب خاكريزى2

30/000 مترمكعببتن ريزى3

758 تن آرماتور بندى4

45/000 مترمربعقالب بندى 5

20/000 مترمكعبپى كنى 6

ــمتى از  ــر دارد قس ــازى در نظ ــر راهس ــركت معتب ــك ش ي
عمليــات خــود در بخــش خاكبــردارى، خاكريــزى و ابنيــه فنى 

ــد. را طبــق احجــام جــدول ذيــل واگــذار نماي
ــا  ــد ت ــل مى آي ــوت بعم ــرايط دع ــد ش ــكاران واج از پيمان
قيمت هــاى پيشــنهادى خــود را بــه ايــن كارگاه اعــالم 

ــد. نماين
آدرس كارگاه: همدان، اللجين، ابتداى روستاى گنج تپه 

09116003422-08134555108

442تعداد ثبت نام كنندگان
183تأييد صالحيت شدگان
43انصراف دهندگان

تعداد نهايى نامزدهاى انتخاباتى در 7 حوزه 
انتخابيه استان

140

 رئيس ســتاد انتخابات استان همدان روز 
جمعه پيش بينى كرده بود كه 60 درصد مردم 
استان در انتخابات شركت كنند اما در نشست 
خبرى روز گذشــته  گفت ميانگين مشاركت 
در انتخابات مجلس شوراى اسالمى در استان 
همدان حدود 45 درصد است كه البته نسبت 

به ميانگين كشورى باالتر است.
مصطفــى آزادبخت با تأكيد بــر اينكه يكى از 
انتخابات سالم در كشور برگزار شد، تصريح 
كرد: سيستم بازرسى امكان هرگونه تخلف را 

در انتخابات به صفر رسانده است.
وى با بيان اينكه در اســتان همدان 140 نامزد 
در انتخابات مجلس رقابت داشتند، افزود: در 
استان همدان يك ميليون و 404 هزار و 730 

نفر داراى شرايط رأى دادن وجود داشت.
وى با اشــاره به اينكه در شهرســتان مالير از 
23 نامزد انتخابات مجلس شــوراى اسالمى 
«احد آزاديخواه و هادى بيگى نژاد» به مجلس 
راه يافتند، ادامه داد: در شهرســتان مالير احد 
آزاديخــواه با 36 هــزار و 478 رأى و هادى 
بيگى بــا 22 هــزار و 53 رأى به مجلس راه 

يافتند.
وى با اشــاره به اينكــه در مالير 231 هزار و 
957 نفر واجد شرايط رأى بودند كه ميزان آراء 
مأخوذه از اين تعداد 85 هزار و 481 رأى بوده 
است، يادآور شد: ميزان مشاركت در شهرستان 

مالير 36/8 درصد بوده است.
آزادبخت با اشاره به وجود 14 نامزد انتخابات 
مجلس در شهرســتان نهاونــد، تصريح كرد: 
تعداد واجدين شــرايط رأى در نهاوند 143 
هزار و 698 نفر بوده كه در اين شهرستان 76 

هزار و 535 رأى اخذ شد.
وى با بيان اينكه ميزان مشــاركت در نهاوند 
53/3 درصد بوده اســت، ادامــه داد: در اين 
حوزه «عليرضا شــهبازى» با 18 هزار و 588 

رأى به مجلس راه يافت.
وى با اشاره به اينكه در شهرستان تويسركان 

10 نامزد باهم رقابت داشتند، بيان كرد: تعداد 
واجدين شــرايط رأى در اين شهرســتان 83 
هزار و 547 نفر است كه 39 هزار و 337 رأى 

در اين حوزه اخذ شده است.
رئيس ستاد انتخابات اســتان همدان با اشاره 
به وجود 100 شــعبه اخذ رأى در اين حوزه 
و با بيان اينكه درصد مشــاركت در شهرستان 
تويســركان 47/1 درصد بوده است، ادامه داد: 
«محمدمهدى مفتح» با 16 هزار و 258 رأى در 

تويسركان به مجلس يازدهم راه يافت.
وى با بيــان اينكه در حــوزه انتخابيه بهار و 
كبودراهنــگ 22 نامــزد انتخاباتى با يكديگر 
رقابت داشتند، خاطرنشان كرد: تعداد واجدين 
شــرايط در حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ 
192 هــزار و 368 نفــر بوده و تعــداد آراء 
مأخــوذه در اين حوزه 108 هزار و 884 رأى 

بوده است.
آزادبخت ميزان مشــاركت در حوزه انتخابيه 
بهار و كبودراهنگ را 56/6 درصد دانســت و 
بيان كرد: در حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ 

«عيسى جعفرى» با 36 هزار و 884 رأى راهى 
بهارستان شد.

وى با اشــاره به رقابت 8 نامزد انتخاباتى در 
شهرستان اسدآباد، يادآور شد: تعداد واجدين 
شــرايط رأى در شهرستان اسدآباد 79 هزار و 
692 نفر بوده كه در اين حوزه 48 هزار و 683 

رأى اخذ شده است.
رئيس ستاد انتخابات اســتان همدان با اشاره 
به وجود 110 شــعبه اخذ رأى در اين حوزه، 
ميزان مشاركت مردم اسدآباد را 61/1 درصد 
اعالم كرد و گفت: «كيومرث ســرمدى» با 26 

هزار و 111 رأى به مجلس يازدهم راه يافت.
آزادبخت با اشــاره به رقابت 8 نامزد مجلس 
شــوراى اســالمى در حوزه رزن و درگزين 
خاطرنشان كرد: تعداد واجدين شرايط در اين 
حوزه 84 هــزار و 52 نفر بوده كه 57 هزار و 

955 رأى در اين حوزه اخذ شده است.
وى ميــزان مشــاركت شهرســتان رزن و 
درگزيــن را در انتخابات مجلس شــوراى 
اســالمى 69 درصد دانســت و اعالم كرد: 
«حســن لطفى» با 19 هــزار و 865 رأى به 

بهارستان راه يافت.

99 درصد استعالم هاى 
انتخاباتى همدان 
به صورت برخط 
انجام شد
99 درصد اســتعالم هاى يازدهمين دور 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى در اين استان 

به صورت برخط (آنالين) انجام شد.
رئيس كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات 
استان همدان گفت: چنانچه استعالم دستگاه 

احراز هويت از سرور وزارت كشور 5 دقيقه 
طول مى كشــيد، به صورت آفالين كار ادامه 
مى يافــت؛ بنابراين مى توان گفــت كه 100

درصد استعالم ها به صورت الكترونيكى انجام 
شده است.

محمدحسن ميرزايى بيان كرد: دوره هاى پيشين 
انتخابات مجلس در حوزه انتخابيه تويسركان 
و شــوراى اسالمى شــهر و روســتا سابقه 
برگزارى انتخابات 100 درصد الكترونيكى را 
در همدان داشته ايم. با وجود اين، در اين دوره 
از 25 فرايند 24 فرايند الكترونيكى انجام شد.

مديــركل فناورى اطالعات و شــبكه دولت 
اســتاندارى همدان بيان كرد: امروز در جريان 
رأى گيرى براى اســتعالم و احراز هويت از 
شبكه «يو.اس.اس.دى» همراه اول، «اى.پى.ان» 

(APN) و شبكه (Dial-Up) استفاده شد.
ميرزايى با بيان اينكه هزار و 516 دستگاه احراز 
هويت الكترونيكى براى برگزارى يازدهمين 
دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى به اين 
اســتان اختصاص يافت، ادامه داد: 18 درصد 
دستگاه هاى مازاد در محل هاى موردنياز مستقر 
شــد تا در صورت بروز نقص فنى جايگزين 

شود كه تنها 5 دستگاه دچار مشكل شدند.
رئيس كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات 
همــدان اظهار كــرد: نماينــده مخابرات در 
دسترس قرار دارد تا مشــكلى در بسترهاى 
ارتباطى رخ ندهد همچنين به منظور جلوگيرى 
از بروز آســيب به فيبرنورى با شهردارى ها، 
دهيارىهــا به منظور جلوگيــرى از هرگونه 

حفارى مكاتبه شده است.
ميرزايى بيان كرد: 2 مانور براى تســت شبكه 
صــورت گرفت كه در اين بــاره همدان رتبه 

نخست كشور را از آن خود كرد.

پيش بينى 60 درصدى محقق نشد

مشاركت همدانى ها 45 درصد

 در تلگرامكانال خبرى                

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM همراهتان هستيم
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بهداشتنكتهدانشگاه
درصد بودجه سال 98 دانشگاه ها هنوز پرداخت 

نشده است
 معاون ادارى مالى وزارت علوم با اشــاره بــه پرداخت حدود 60 درصد بودجه 
سال 98 دانشــگاه ها كه هنوز حدود 40 درصد بودجه سال 98 دانشگاه ها پرداخت 

نشده است، خبر داد. 
محمدتقــى نظرپور در گفت وگو با مهر دربــاره آخرين وضعيت اختصاص بودجه 
سال 98 دانشگاه ها گفت: درحال حاضر حدود 60 درصد بودجه سال 98 دانشگاه ها 
تخصيص داده شــده و 40 درصد بودجه ســالجارى هنوز تخصيص داده نشده كه 

تالش مى كنيم تخصيص داده شود. 
ــل  ــى حداق ــند، ول ــته باش ــى داش ــد درآمدزاي ــگاه ها باي ــزود: دانش وى اف
ــت  ــط دول ــه توس ــت هميش ــوق اس ــس حق ــه از جن ــواردى ك ــوق و م حق
تأميــن شــده و بنابرقاعــده نيــز بايــد تأميــن شــود تــا دانشــگاه ها بــا 

ــوند.  ــه نش ــكل مواج مش

خوراكى هاى طاليى براى جلوگيرى از ابتال به كرونا
 مصرف عدس، زرشك، به، سيب، هويج، شلغم، عسل، سير، پياز و دمنوش هاى 
گل گاوزبان، مرزنجوش، بابونه و پرسياوشــان در پيشــگيرى از ابتال به كرونا بسيار 

مفيد است. 
متخصص طب سنتى گفت:  براى جلوگيرى از سرايت اين ويروس استفاده از ماسك، 
شستن مرتب دســت ها، رعايت بهداشت به ويژه بهداشــت جمعى مانند پرهيز از 

روبوسى كردن و دست دادن از جمله موارد مهم پيشگيرانه است. 
عليرضــا يارقلــى در گفت وگــو بــا فــارس، اظهــار كــرد: بــا بيــان اينكــه گوشــى  
ــى  ــل عموم ــاى حمل ونق ــه  و اتوبوس ه ــاى خان ــتگيره پله ه ــراه و دس ــن هم تلف
از مراكــز عمــده آلودگــى هســتند، گفــت: افــرادى كــه سيســتم ايمنــى و ريه هــاى 
بيمــار و ضعيــف دارنــد، بيشــتر در معــرض ابتــال بــه كرونــا هســتند. بايــد بــا ايــن 
بيمــارى ماننــد تمــام بيمارى هــاى ويروســى ديگــر برخــورد كنيــم و البتــه شــدت 

بيمــارى كرونــا كمــى بيشــتر اســت. 

دليل نابارورى چيست؟
ــون 60 ــه اكن ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــردان ب ــالمت م ــات س ــز تحقيق ــس مرك  رئي
درصــد دليــل نابــارورى مربــوط بــه مــردان اســت، ژنتيــك، محيــط كار و برخــى 
ــروز  ــر در ب ــل مؤث ــه عوام ــد از جمل ــى دارن ــه جراح ــاز ب ــه ني ــى ك بيمارى هاي

ــارورى اســت.  ناب
ــارس، اظهــار كــرد: متأســفانه اشــكالى  ــا ف ســيد جليــل حســينى درگفت وگــو ب
كــه در جامعــه وجــود دارد، ايــن اســت كــه اگــر زوجينــى فرزنــددار نشــوند، ابتدا 
خانــم خانــواده را نــزد پزشــك مى برنــد؛ درحالى كــه ايــن تصــور غلطــى اســت. 
وى ادامــه داد: تــا چنــد ســال گذشــته اعــالم مى شــد 50 درصــد دليــل نابــارورى 
مربــوط بــه مــردان اســت و نيــم ديگــر مربــوط بــه زنــان؛ امــا امــروزه مى گوينــد 
ممكــن اســت 60 درصــد دليــل نابــارورى مربــوط بــه آقايــان و 40 درصــد مربوط 
ــزد پزشــك خــاص  ــد ن ــا باي ــر از زوج ه ــر نف ــد؛ در نتيجــه ه ــا باش ــه خانم ه ب

خــود برونــد و نابــارورى مربــوط بــه هــردو زوج اســت. 

ضوابط و مقررات ادامه تحصيل سربازان حين خدمت
 امكان تحصيل همزمان با خدمت ســربازى وجود ندارد و سربازان تنها درصورت 
پذيرش در مقطع كارشناســى و باالتر براى ادامه تحصيل از خدمت سربازى ترخيص 
مى شوند.  جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومى ناجا گفت: موضوعات مطرح شده در 
سايت هاى خبرى درباره ادامه تحصيل سربازان حين خدمت فقط درباره مهارت آموزى 

سربازان در دانشگاه هاى جامع علمى كاربردى و فنى و حرفه اى است. 
به گزارش مهر، رحمان عليدوست اظهار كرد: برابر قانون خدمت وظيفه عمومى، امكان 
تحصيل همزمان با خدمت سربازى وجود ندارد و سربازان تنها در صورت پذيرش در 
مقطع كارشناسى و باالتر در دانشگاه هاى سراسر كشور، براى ادامه تحصيل از خدمت 

سربازى ترخيص مى شوند. 

سوءتغذيه بيمارستانى در همه كشورها وجود دارد
 سوءتغذيه بيمارستانى فقط مربوط به ايران نيست و در همه كشورها وجود دارد و 

حتى اين ميزان در برخى كشورها بيش از 50 درصد است. 
رئيس مركز پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى 
گفت: شيوع سوءتغذيه بيمارستانى فقط مربوط به ايران نيست و حتى در بيمارستان هاى 
اروپا هم اين موضوع وجود دارد و در برخى كشورها آمار سوءتغذيه بيمارستانى بيش 
از 50 درصد است كه داليل مختلفى دارد.مهدى شادنوش در گفت  وگو با ايرنا بيان كرد: 
حتى در زمينه سوءتغذيه بيمارستانى مباحث روانشناسى مثل فكر به بيمارى يا فضاى 
بيمارســتان هم مطرح است. به هر حال براى بيمارى هاى مختلف از نوع موادغذايى و 

ريزمغذى ها از بيمارى تا بيمارى و حتى فرد به فرد تفاوت دارد. 

آمادگى 13 هزار داروخانه براى مقابله با كرونا
 دبير انجمن داروســازان ايران، از آمادگى 13 هزار داروخانه كشــور براى مقابله با 

كرونا خبر داد. 
محمــد خليلى، ضمن اعالم آمادگى داروخانه هاى سراســر كشــور به منظور مقابله با 
ويروس كرونا اظهار كرد: يكى از مهمترين استراتژى ها براى محدودسازى گسترش اين 
ويروس، توانمندسازى مردم براى خودمراقبتى است و در اين مسير 13هزار داروخانه 
در سراسر كشــور آمادگى دارند تا با تمام ظرفيت در خدمت مردم باشند. به گزارش 
فــارس، وى در ادامه افزود: الزم اســت مردم از توجه به شــايعات و نقل وقول هاى 
غيرعلمى و غيرمستند دورى كنند و اطالعات الزم را صرفا از منابع معتبر دريافت كنند 

و قطعا داروسازان در شرايط پيش رو مى توانند كمك به سزايى به مردم داشته باشند.

چند توصيه براى كاهش ازدواج پرخطر

 ازدواج پيوند ميان داشته ها براى تكميل ناداشته ها است و هنگامى 
كه يك زوج براى رسيدن به هم حاضر به گذشت و فداكارى نيست، 

در ادامه روند زندگى مشترك با خطر مواجه خواهد شد. 
ــكار  ــاره راه ــر درب ــك و زوج درمانگ ــص روانپزش ــك متخص ي
ــرد:  ــار ك ــا اظه ــن زوج ه ــط بي ــتحكام رواب ــش و اس ــش تن كاه
ــژه  ــش از ازدواج به وي ــناخت پي ــه ش ــه ب ــى ك ــن نكات از مهمتري
زوج هــاى جــوان كمــك مى كنــد، پرســش و پاســخ شــفاف، 
مشــخص و جهــت دار بــراى كســب اطــالع از خصوصيــات فــردى 

ــت.  ــر اس يكديگ
ــراز  ــه اب ــان اينك ــا بي ــا ب ــا ايرن ــو ب ــى در گفت وگ ــميرا يزدان س
كاهــش  بــه  ازدواج  از  پيــش  طــرف  هــردو  خواســته هاى 
ــد  ــزود: زوج هــا نباي ــد، اف ريســك ازدواج نامناســب كمــك مى كن
ــه  ــف ب ــاى مختل ــيدن در حوزه ه ــد پرس ــر كنن ــوان فك به هيچ عن
رابطــه آنــان پيــش از ازدواج لطمــه مى زنــد، بلكــه بالعكــس 
شفاف ســازى در امــور ســاده و معمولــى كــه بســيارى آن را 
ــل  ــيارى از عوام ــد بس ــد، مى توان ــرض مى كنن ــاده ف ــا افت پيش پ
ناشــناخته در مراحــل بعــدى زندگــى را كــه شــايد پيــش از ازدواج 

ــازد.  ــع س ــن و رف ــود، روش ــه نمى ش ــه آن پرداخت ــى ب خيل
وى تصريح كرد: هردو طرف از تقســيم وظايــف و كارهاى منزل 
تا انجام امور آشــپزى و ســليقه غذايى، ميزان حساسيت به نظافت 
و ســبك تزئين منزل، ســاعت هاى خواب و بيدارى، گذران اوقات 
فراغت، ميزان تمايل به معاشرت، تفريحات مورد عالقه، مسافرت و 
نحوه ســفركردن، صحبت درباره سليقه ها حتى ريزترين موضوع كه 
شايد پس از ازدواج به يك كشمكش بزرگ و فرسودگى منجر شود، 

بايد با يكديگر را مورد پرسش و پاسخ قرار دهند. 
ــش از  ــا پي ــرد: زوج ه ــار ك ــر اظه ــن متخصــص زوج درمانگ  اي
ازدواج حتمــا در مــورد مســائل مالــى بيشــتر بــا يكديگــر صحبــت 
ــى  ــائل مال ــورد مس ــو در م ــد گفت وگ ــر نكنن ــز فك ــد، هرگ كنن
ــد، بلكــه  ــار مى كن ــان را تيره وت ــى پيــش از ازدواج آن دوران روياي
برعكــس بــا ايــن كار از يــك ناهماهنگــى بــزرگ پــس از تشــكيل 

ــواده جلوگيــرى خواهــد كــرد.  خان
ــزارى  ــوه برگ ــاره نح ــه درب ــوى صادقان ــت: گفت وگ ــى گف يزدان
مراســم ازدواج، خريــد عروســى، محــل زندگــى و شــرايط 
مالــى، نحــوه پــول خــرج كــردن و ميــزان پس انــداز، انــواع 
از  زندگــى  مايحتــاج  تأميــن  در  مشــاركت  و  ســرمايه گذارى 
موضوعــات ديگــر بــراى شــناخت هــردو طــرف و كاهــش 

خطرپذيــرى زوج هــا پــس از ازدواج اســت. 
ــش از  ــى پي ــم در ارزياب ــكات مه ــى از ن ــه يك ــان اينك ــا بي وى ب
ــد محــل اختــالف و گسســت زوج هــا باشــد،  ازدواج كــه مى توان
اســت،  مقابــل  طــرف  وابســتگان  و  خانــواده  بررســى نكردن 
افــزود: زوج هــا پيــش از پيونــد زناشــويى دربــاره ســبك زندگــى 
ــا خويشــاوندان طــرف مقابــل، رفت و آمــد  خانوادگــى و ارتبــاط ب
ــوام دور و  ــم اق ــاركت در مراس ــرت و مش ــوه معاش ــى، نح فاميل
ــا،  ــى خانواده ه ــگ زندگ ــبك و فرهن ــا س ــنايى ب ــك و آش نزدي

ــد.  ــن كنن ــوارد را روش ــر م ــراى يكديگ ــفاف ب ــور ش به ط
يزدانــى تأكيد كرد: زوج هايى كه داراى اعتقاد مذهبى و يا سياســى 
مشابهى هستند، به دليل عقايد يكســان در اين حوزه مهم و زندگى 
بر طبق آموزش هاى مذهبى كه دارند، مشــكالت كمترى نسبت به 
ديگر افرادى كه تصميم به ازدواج با يكديگر دارند، خواهند داشت. 

 بچه دار شدن
وى گفت: از آنجايى كه بچه دار شــدن مسير زندگى زوج ها را تغيير 
خواهد داد، ديدگاه متفاوت نســبت به فرزندآورى و تربيت صحيح 
كودك چالش بزرگى را ميان زوج ها رقم خواهد زد. از اين رو زن و 
مرد بايد پيش از ازدواج درباره بچه دار شدن حتى نسبت به جنسيت 
آن با توجه به شرايط خاص اين دوران، به سؤاالت يكديگر در اين 

باره پاسخ دهند تا در ادامه با مشكل مواجه نشوند. 
اين روانپزشك افزود: زوج ها بايد بر سر تعداد فرزندان، فاصله سنى، 
ميزان اهميت فرزند دختر يا پســر، پيشگيرى از بچه دار شدن، روش 
تربيت و يا در صورت بروز اختالفات در اين باره ضمن مراجعه به 

مشاور، با يكديگر گفت وگو كنند. 

ابرار: ترخيص خودروهاى دپوشده با پرداخت 40 درصد سود بازرگانى 
 با همين سود مى شه چرخ هاى ماشين را خريد!!

تجارت: مشكالت كارگران ديده شود 
 با عينِك آفتابى يا طبى؟

همدان"پيام: ماسك در همدان سهميه بندى شد
 صف"هاى خريد ماسك ديدنيه!!

اقتصاد: داستان مرغ و تخم مرغ خودروسازان و وزارت نفت 
 حاال اين مرغ ها يك پا دارن يا 2 پا؟؟

جام جم: كرونا سرانجام رسيد 
 همچين مشتاقانه مى گى رسيد؛ مگه منتظرش بودى؟؟!

 اين ماركوپولو براى ايران چه آورده ؟؟
همدان"پيام: كار پزشك درمان است يا جذب توريست؟

 بستگى به تجويزش داره!!
تجارت: هر رأى يك موشك 

 مراقب باشيد صندوق ها منفجر نشه 
جوان: اثرانگشت مردم پاى سرنوشت ايران 

 اميد است جوهرشو بى رنگ نكنن!!
آفتاب: ورود خودروهاى شهرستان به تهران محدود مى شود

 تبعيض مدرن!!
شهروند: ضرورت تخصيص اعتبارى براى كاهش آسيب ها 

 بدون شرح
اصالحات: بيكارى از تورم جلو افتاده است 

 به اين مى گن مسابقه دو ماراتن!!
قدس: سوداگرى در بازار مسكن كم رنگ مى شود

 جوهر سوداگرى رنگ باخت
مردم ساالرى: ساخت مسكن ملى تا سال 1400 پايان مى يابد

 پيش از كرونا يا پس از كرونا 
همدان پيام: قيمت گوشت قرمز با فراوانى عرضه كاهش مى يابد

 با كدام پول فراوانى خريد باشه؟؟!
همشهرى: نفوذ كرونا بر سلول هاى اقتصاد جهان 

 نياز شد ماسك اقتصادى ساخته بشه 

ثبت پيمايش آژانس هاى تاكسى تلفنى، 
شرط دريافت سهميه سوخت

 مديرعامل اتحاديه تاكسيرانى هاى شهرى كشور از نصب نرم افزار 
پيمايش ســوخت در آژانس هاى تحت نظارت شهردارى ها و الزام 

رانندگان بر استفاده از آن خبر داد. 
مرتضــى ضامنــى درباره نصــب نرم افــزار پيمايش ســوخت در 
آژانس هاى تحت نظارت شــهردارى ها و الزام رانندگان بر اســتفاده 
از آن، اظهار كرد: با اجراى طرح ســهميه بندى ســوخت و براساس 
مصوبات كارگروه مربوطه، 2 ماه به آژانس هاى تاكسى تلفنى فرصت 
داده شــد تا براى برخوردارى از سهميه سوخت، پيمايش خود را به 

ثبت برسانند. 
ــد  ــرر ش ــه مق ــن رابط ــزود: در اي ــنا اف ــا ايس ــو ب وى در گفت وگ
ــراى  ــاه از اجــراى طــرح، ب آژانس هــاى تاكســى تلفنى پــس از 2 م
تــداوم برخــوردارى از ســهميه ســوخت گــزارش عملكــرد خــود 
را به صــورت برخــط اعــالم كننــد. بديــن منظــور زيرســاخت الزم 
ــراى نصــب  ــا ب ــزار اختصاصــى آژانس ه ــراى فعال ســازى نرم اف ب

در دفاتــر آنهــا فراهــم شــده اســت. 
مديرعامل اتحاديه تاكسيرانى هاى شــهرى كشور مهمترين موضوع 
درباره سهميه بندى بنزين را، تخصيص سوخت بر مبناى پيمايش در 
اين گروه  خودرويى دانســت و افزود: با نرم افزارى كه در آژانس ها 
فعال مى شــود؛ ناوگان ها موظفند پيمايش خود را به سامانه مركزى 
تخصيص سهميه سوخت ارسال كنند و بر همين اساس ميزان سهميه 
سوخت آژانس هاى تاكسى تلفنى متناسب با ميزان پيمايش آنها تعيين 

مى شود. 
اين مسئول با اشاره به اينكه بستر فعاليت اين نرم افزار در آژانس هاى 
زيرمجموعه شــهردارى ها فراهم اســت، تأكيد كرد: الزام به نصب 
ايــن نرم افزارها از ابتداى اســفند در دفاتــر آژانس هاى زيرنظارت 
شهردارى ها اعالم شده اســت كه اميدواريم تا پايان اسفند سال 98
بتوانيم پيمايش آنها را به صورت برخط به وزارت نفت اعالم كنيم. 

ضامنى گفت: با اســتفاده از اين نرم افزار تا پايان ســال پيمايش اين 
خودروها ثبت و سهميه سوخت تخصيصى به آنها تا ميزان 300 ليتر 
در ماه متناســب با ميزان پيمايش آنها خواهد بود. به دليل افزايش يا 
كاهش ميزان پيمايش و تعداد ســرويس هاى فعال در برخى شهرها 

اين مدل توزيع به عدالت نزديك تر است. 
مدير عامل اتحاديه تاكسيرانى هاى شهرى كشور در پايان خاطرنشان 
كرد: رانندگان مى بايست به منظور اجراى راهكارهاى پيش بينى شده 
درباره اين تغيير رويكرد همكارى نمايند، در غير اين صورت سهميه 
ســوخت رانندگانى كه نتوانند نسبت به ارائه گزارش پيمايش اقدام 

كنند، حذف خواهد شد. 

بيمه نامه نوين خودرو پژو 405 به شماره بيمه نامه 98/03/4164/3002323 به 
شماره پالك ايران18-935ط77 به شماره موتور 0645247K124  به شماره 
شاسى ٢١١١۴۴FR٩NAAMOICE به نام نسرين اميديان فرزند منصور 
به شماره شناسنامه 18429 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كرونا گويا بيشــتر از هر خبرى توانســت 
بــر موج اخبار انتخاباتــى غلبه كند و پيچ 
كانديــداى نمايندگى را دور بزند تا جايى 
كه در ســطح كشــور بيش از 5 نفر را به 
كام مرگ كشــانده و 28 نفر را مبتال كرده 
اســت. اين در حالى اســت كــه برخى 
بيماران مشكوك به كرونا مراجعه كننده به 
بيمارستان سينا در همدان قرنطينه شده اند 

و مالقات با آن ها ممنوع شده است. 
اين تصميم دانشگاه علوم پزشكى همدان 
بود تــا بتواند مراقبت هــاى الزم را انجام 
دهد. با اين حال پيرمردى 70 ســاله فوت 
كــرده و مرد 41 ســاله مبتــال در بخش 

مراقبت هاى ويژه بسترى مى باشد.
براســاس اعالم يك منبع آگاه، بر اساس 
اعالم علوم پزشــكى هرگونــه مصاحبه با 
رسانه ها و دادن اطالعات به خبرنگاران از 
جانب پرستاران و پزشكان اين بيمارستان 

ممنوع اعالم شده است.
شــرايط پيش آمــده در حالى اســت كه 
علوم پزشــكى اســتان در تــالش بــراى 
آرام سازى فضا است و با گذشت چند روز 
از انتشــار خبر تأكيد مى كند كه در اعالم 
افراد مبتال به كرونــا پنهان كارى نمى كنند 
بر همين اســاس است كه معاون بهداشتى 
دانشــگاه علوم پزشــكى همدان مى گويد 
موارد مشكوك به كروناويروس در استان 
وجود دارد كه آمار قطعى آن پس از تأييد 

آزمايش به صورت روزانه اعالم مى شود.
بنابــر گفته منوچهر كرمــى زمان دريافت 
نتيجه ظرف 48 ســاعت پس از ارســال 
گــزارش به تهران اســت بر اين اســاس 
نخســتين فرد مشــكوك بــه كرونا روز 
چهارشــنبه هفته گذشــته شناسايى شد با 
اين وجود بيشتر مبتاليان به كرونا ويروس 

بهبود كامل پيدا مى كنند.
از طرفى روز گذشــته وزارت بهداشــت 
اعالم كرد 785 فرد مشــكوك به ويروس 
كرونا از بيــن هزاران فــرد مراجعه كننده 
از مطب ها و كلينيك هــا به مراكز وزارت 
بهداشــت تحت آزمايش قرار گرفته اند و 
ظرف 48 ســاعت گذشــته تعداد 10 فرد 
جديد به ويروس كرونا تشخيص  مبتالى 
قطعى شــد كه با توجه به آمار 18 نفر روز 
گذشــته مجموع اين مبتاليــان به 28 نفر 
رسيد بر اين اساس از بين 10 نفر فرد بيمار 
جديد شناسايى شــده، 8 نفر در شهر قم 
بوده اند و 2 نفر بيماران بســترى در تهران 

هستند كه از قم ارجاع شده اند.
مستند بر سخنان سخنگوى قرارگاه مبارزه 
بــا كرونا، 18 مورد مبتالى قبلى كه تا روز 
گذشته شناسايى شــده بودند نيز شامل 2
مورد در استان گيالن، 4 مورد در تهران و 
12 مورد در استان قم است بنابراين اغلب 
مبتاليانى كه تاكنون شناســايى شده اند و 
ابتالى آنها به ويــروس كروناى جديد و 
بيمارى كوويد 19 ثابت شــده ســاكن قم 
بــوده يا در روزها و هفته هاى گذشــته به 

قم سفر داشته اند.
اين آمار در شــرايطى مطرح مى شــود كه 
اخبــار غيررســمى در فضــاى مجازى و 
نقل وقول ها در شــبكه هاى اجتماعى، آمار 
بيشــترى را از مرگ و ابتال بــه كرونا در 
كشــور اعالم مى كنند. اين در حالى است 
كه استان قم در شرايط هشدار قرار دارد و 
به غيرمحدودسازى حرم حضرت معصومه 

و ديگــر اماكــن زيارتــى 
اين شــهر مدارس و مراكز 
آموزش عالى تعطيل شدند. 
اراك هــم يــك مورد  در 
شد  شناسايى  كرونا  به  ابتال 
كــه گفته مى شــود از كادر 
پزشــكى بيمارستانى در قم 
بوده كه با بيمارى اين شهر 

در تماس بوده است
 چالش ماسك 

در همدان
از  خبرها  نخســتين  انتشار 
شيوع كرونا در همدان مردم 
را بــه ســمت داروخانه ها 
ماســك  آنهــا  كشــاند 
نبود  بــا  اما  مى خواســتند 

موجودى مواجه مى شدند.
حاال اما داروخانه داران علت كمبود ماسك 
را تقاضاى باالى مردم اعالم كرده اند و در 
اين بازار داغ، برخى قيمت ها را چند برابر 
كرده و ماسك هاى معمولى  هزار تا 3 هزار 
تومان  و ماســك هاى فيلتردار بيش از 15

هزار تومان به فروش رفتند.
 هميــن هم شــد كه دادســتان عمومى و 
انقالب همــدان گفت: با توجه به اخبار و 
شايعات مبنى بر شيوع كروناويروس، اداره 
صنعت، معدن و تجارت اســتان به همراه 
تعزيرات حكومتى بــه صورت جدى در 
موضوع عرضه كنندگان اقالم بهداشتى از 
جمله ماســك، مواد ضدعفونى كننده و يا 
ژل هاى شوينده وارد شده و هر واحدى را 
كه به تخلف اعم از گرانفروشى و احتكار 
اقدام كرده باشــد را همــان لحظه پلمب 

خواهند كرد.
حســن خانجانى در گفت وگو با ايســنا، 

اســت:  كرده  اظهــار 
حوزه  اين  اخبار  فعًال 
مبنى بــر كمبود اقالم 
داروخانه  در  بهداشتى 
ها در حد شايعه است 
و بايــد منتظــر اخبار 

رسمى بود.
نقدى  جــزاى   
مجــوز  لغــو  و 
محتكران  ســزاى 
گرانفروشــان  و 
ماسك در همدان

راســتا  هميــن  در 
تعزيــرات  مديــر كل 
حكومتى استان همدان 
گفت: تيم هاى بازرسى 
از صبــح ديــروز در 
ســطح اســتان مشــغول رصد و بازرسى 
واحد هاى توزيع كننده اقالم بهداشــتى و 

داروخانه ها هستند.
عليرضــا حســن پور در گفت و گــو بــا 
همدان پيام همچنين افزود: با توجه به اينكه 
كم فروشى و گرانفروشى اقالم بهداشتى از 
جمله ژل بهداشتى و ماسك ارتباط مستقيم 
با جان مردم و ســالمت جامعــه دارد از 
هرگونه تخلفى اغماض نخواهيم كرد و با 

متخلفان برخورد جدى مى شود.
وى تأكيد كــرد: جزاى نقدى و لغو مجوز 
فعاليت در كنار اشد مجازات هاى منطبق با 
قانون تعزيرات براى افراد متخلف در نظر 

گرفته شده است.
 احتمال ابتالى كارگران چينى در 

قم به كرونا
عضو كميته كشــوري بيماري هاي عفوني 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

گفــت: مهم ترين اقدام بــراي مهار كرونا 
رعايت اين 5 اصل اســت، دست دادن و 
روبوســي را كنار بگذاريم، هنگام بيماري 
در خانه بمانيم، اصول بهداشــتي عطسه و 
ســرفه را رعايت كنيم، در مترو و اتوبوس 
و مراكــز درماني ماســك بزنيم و بيماران 
مشكوك به كرونا را جداسازي كنيم. مينو 
محرز در گفت وگو با ايرنا افزوده است: بر 
اساس گزارش هاي موجود انتقال ويروس 
كرونا از قم شروع شده و با توجه به تردد 
و سفر مردم اكنون به بسياري از شهرهاي 
كشور از جمله تهران، بابل، اراك، اصفهان، 
رشت و شــهرهاي ديگر رسيده و ممكن 
است در همه شهرهاي ايران وجود داشته 

باشد. 
بنابراين مراقبــت و آموزش عمومي براي 
كنتــرل اين بيماري يــك ضرورت جدي 
اســت و بايد كمپين آموزش همگاني در 
رســانه هاي كشــور به طور جدي شــكل 

بگيرد. 
ــت  ــد اتيك ــردم باي ــه م ــت: هم وي گف
ــاد  (روش) درســت عطســه و ســرفه را ي
ــد؛ از جملــه اينكــه هنــگام عطســه  بگيرن
و ســرفه حتمــا از دســتمال اســتفاده كننــد 
ــطل  ــده را در س ــرف ش ــتمال مص و دس
ــد  ــتمال ندارن ــر دس ــد، اگ در دار بيندازن
ــه  ــه هيچ وج ــد و ب ــتفاده كنن ــج اس از آرن
عطســه و ســرفه را در صــورت ديگــران 
انجــام ندهنــد. انجــام روش درســت 
ــيار  ــك زدن بس ــه از ماس ــرفه و عطس س
مهم تــر اســت. اســتفاده از ماســك بــراي 
ــط  ــت و فق ــروري نيس ــردم ض ــه م هم
افــرادي كــه از متــرو و اتوبــوس اســتفاده 
مي كننــد چــون فاصلــه آنهــا نزديــك 

ــد. ــد ماســك بزنن اســت باي

مردم نگران نباشند؛ شرايط كنترل شده است

بهداشت فردى راهكار فرار از كرونا

به  مشــكوك  فرد   785
بين  از  كرونــا  ويروس 
هزاران فرد مراجعه كننده 
از مطب ها و كلينيك ها به 
بهداشت  وزارت  مراكز 
قرار  آزمايــش  تحــت 

گرفته اند
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ماسك، كاردستى جديد مردم هنگ كنگ
 آيا ماسك هاى دست ساز قابل اعتمادند؟

 ماسك هاى رنگارنگ دســت دوز از ستون مغازه ها آويزان شده و 
بسيارى از مغازه داران و خياطان در حال دوختن ماسك هستند. 

مــردم هنگ كنگ به دليل كمبود شــديد ماســك خودكفا شــده و با 
چرخ هاى خياطى خانگى، ماســك صورت توليد مى كنند. هنگ كنگ 
يكى از مناطقى اســت كه به شكلى گســترده با شيوع ويروس كرونا 
دست وپنجه نرم مى كند و به همين دليل به ماسك بيشترى براى مقابله 

با بيمارى نياز دارد. 
به گزارش عصر ايران و به نقل از خبرگزارى فرانســه، در هنگ كنگ 
كه يكى از پرجمعيت ترين شهرهاى روى زمين به شمار مى آيد، ماسك 
صــورت به يكى از ارزشــمندترين دارايى هاى مــردم براى مقابله با 

ويروس مرگبار كرونا تبديل شده است. 
تشــكيل صف هاى طوالنى در مقابل داروخانه ها و ناكامى بســيارى 
از متقاضيان در خريد ماســك، موجب خشم مراجعان مى شود. آنها 

بى كفايتى دولت در انباردارى اين محصول را محكوم مى كنند. 
Do Itخودت انجام بده) DIY برخى مردم هنگ كنگ به راه  حل هاى
Yourself) روى آورده اند. اگرچه كيفيت اين ماسك هاى خانگى و 

عمكلرد آن در مقابله با بيمارى هنوز زير سؤال است. 
جودى 73 ساله در منطقه «وانچاى» با يك ماسك «خودساخته» ديده 

مى شود. 
وى در اين باره گفت: من مواد اوليه ماسك را پيدا كردم. يك دستمال 
و پارچه اى بدون بافت. من اين مواد را در كنارهم قرار داده و با كمى 
ســيم نازك بخش باالى ماســك را انعطاف پذير كردم. در انتها نيز به 

كمى كش نياز داشتم. 
درحالى كه اقتصاد هنگ كنگ ســرگيجه بى سابقه اى را تجربه مى كند، 
كســب وكار در منطقه كارگرى «شام شــو پو» رونق دارد. اين منطقه 

داراى پارچه فروشى و خياطى هاى گوناگون است. 
بسيارى از ماسك هاى رنگارنگ دســت دوز از ستون مغازه ها آويزان 
شــده و بســيارى از مغازه داران و خياطان در حــال چرخاندن دايره 

كوچك روى چرخ خياطى خود هستند. 
 «اليس ونــگ» يك خياط از فاش كردن الگو و طراحى 

دوخت ماسك هايش مى گويد. 
وى گفت: بســيارى از مردم امكان خريد ماسك ندارند و شايد با اين 

روش بتوانند ماسك را براى خودشان توليد كنند. 
وى افزود: اميدوارم همگان در توليد ماسك به خودكفايى برسند. 

 هزينه ماســك  به دليل كمبود اين محصول در شــرق آســيا به شدت 
افزايش يافته و دولت  هنگ كنگ تالش مى كند مانند ماكائو و تايلند با 

جيره بندى يا تزريق به بازار به كنترل قيمت آن كمك كند. 
50 ماســك ساده پزشــكى در اين منطقه حدود 300 دالر هنگ كنگ 
(40 دالر آمريكا) قيمت دارد و يك جعبه از انواع N95 اين ماسك ها 
حدود هزار و 800 دالر هنگ كنگ خرج روى دست مردم مى گذارد. 
يك ماسك طبىN95 ماسك، وسيله اى حفاظتى تنفسى است كه براى 
اتصال محكم با صورت و كارايى فيلتراســيون باال در برابر ذرات هوا 

طراحى شده است. 
اصطالح N٩۵ زمانى اســتفاده مى شود كه ماسك طبى در آزمايشات 
دقيق مانع انتقال حداقل 95 درصد ذرات آزمايشــى (3/0 ميكرونى) 

شود. 
 «تانگ» يك كارگردان كه در اين هفته شروع به مونتاژ 

ماسك هاى خود كرد. 
اين كارگردان گفت: من از قيمت جديد ماسك ها شوكه شدم و پس از 
كمى تحقيق دريافتم كه توليد اين ماسك ها كار چندان سختى نيست. 
نمى دانم چرا مردم براى اين ماسك ها تا اين حد هزينه مى كنند. شايد 

دليل اين گرانى نبود خط توليد ماسك در هنگ كنگ است. 
اين فرد با كمك يك ســرمايه گذار دستگاه مرتبط به ساخت ماسك 
را از هندوســتان وارد كرد و توليد آن را در يك ســاختمان صنعتى 

استارت زد. 
كمبود ماســك موجب خالقيت مردم هنگ كنگ در توليد خانگى اين 

محصول شده است.
 ماسك خالقيت هنگ كنگ

درحال حاضر اين دستگاه قادر به توليد 60 تا 80 ماسك جراحى در هر 
دقيقه در يك اتاق بى گردوغبار و تميز است. 

تانگ افزود: اين ماســك ها به صــورت آنالين و به قيمت 1 تا 2 دالر 
هنگ كنگ فروخته مى شــود و هر مشــترى نهايتا قادر به خريد يك 

جعبه از آنهاست. 
رئيــس اجرايى دولت منطقه اى هنگ كنگ نيز در اين مورد وعده داد: 
با وجود كمبود جهانى ماسك تمام تالش خود را براى تأمين ماسك 

انجام خواهم داد. 
كرى الم، گفت: توليد ماســك در زنــدان هنگ كنگ افزايش يافته و 
ســرمايه 1/5 ميليون دالرى هنگ كنگ براى حمايت از كارخانه هاى 

داخلى اين منطقه و براى توليد ماسك انجام شده است. 
يك خياط هنگ كنگى الگوى ساخت ماسكش را در اختيار متقاضيان 

قرار مى دهد.
نبود ذخيره امكانات و ماسك انتقادات عليه "الم" را افزايش داده و اين 

بار حاميان سياسى پكن نيز از اين شرايط شكايت دارند. 
بسيارى از منتقدان از منطقه اى كه در زمان شيوع سارس در سال 2003

حدود 299 كشته داده، انتظار آمادگى بيشترى داشتند. 

بازگشت وحشت كرونا به بورس هاى جهان
 بيشتر شاخص هاى مهم بورسى جهان با ريزش سنگين بسته شدند. 
هر چند ســرعت شــيوع كرونا در مناطق مختلف چين كاهشى شده 
اســت اما انتشــار موارد جديد ابتال به كرونا در كشورهاى مختلف، 
موجب ايجاد موج جديدى از نگرانى ها در بين معامله گران شده است. 
تاكنون بيش از 77 هزار و 760 مورد ابتال به كرونا گزارش شده است 
كه در اين بين، 2 هزار و 360 نفر جان خود را از دست داده اند. تاكنون 
در چين، ژاپن، كره جنوبى، سنگاپور، هنگ كنگ، تايلند، تايوان، مالزى، 
ايران، ايتاليا، اســتراليا، آلمان، آمريكا، ويتنام، فرانســه، ماكائو، كانادا، 
امارات متحده، انگليس، فيليپين، هند، روسيه، اسپانيا، بلژيك، كامبوج، 
مصر، فنالند، اســرائيل، لبنان، نپال، سرى النكا و سوئد گزارش شده 
است. پس از چين بيشترين آمار قربانيان مربوط به ايران با 4 نفر، ژاپن 

3 نفر و كره جنوبى و هنگ كنگ هردو با 2 نفر بوده است. 
به گزارش ايســنا و به نقل از بلومبرگ، بانــك مركزى چين با ورود 
همه جانبه خود به بازارهاى مالى اين كشور تا حدى موجب دلگرمى 
معامله گران شــده است. عالوه بر تزريق حدود 240 ميليارد دالر منبع 
ارزى به بازار، بانك هاى دولتى و مقام هاى مختلف محلى چين از ارائه 
حدود 200 ميليارد يوان تســهيالت به بنگاه هاى كوچك و متوســط 

خبر داده اند. 
پتر توز، مدير مؤسسه «چيس اينوستمنت كانسيل» گفت: يك بار ديگر 
جو وحشــت حكم فرما شده و اين موجب شده اســت تا بار ديگر 
ريزش ها آغاز شود. اگر اين روند ادامه يابد، بايد منتظر عملكرد بد در 

3 ماهه دوم هم باشيم. 
در حوزه جنگ تجارى به نظر مى رســد پس از توافق نســبى با چين 
به دنبال امضاى فاز نخســت توافق تجارى پــس از 17 ماه اختالف 
گســترده، اكنون توجه آمريكا معطوف به اتحاديه اروپا شــده است. 
آمريكا تاكنون با ژاپن، كانادا، مكزيك، برزيل، آرژانتين و كره جنوبى بر 
ســر پيمان تجارى جديد كه هدف آن كاهش كسرى حساب تجارى 
اين كشــور و افزايش واردات محصوالت آمريكايى اســت به توافق 
رسيده و با چين نيز فاز نخست توافق را امضا كرده است كه طبق آن 
چيــن متعهد به افزايش 200 ميليارد دالرى واردات خود از آمريكا در 

3 سال شده است. 
وزارت خزانــه دارى آمريكا در بيانيه اى اعالم كرد: تعرفه وارداتى اين 
كشور از محصوالت هوايى ساخت كشــورهاى عضو اتحاديه اروپا 
كه به طور مشــخص شــركت «ايرباس» را هدف قرار مى دهد از 10
درصد به 15 درصد افزايش داده اســت. اين وزارت خانه همچنين از 
احتمــال افزايش تعرفه بر روى واردات برخى محصوالت اروپايى به 
ميزان 25 درصد در صورت نرســيدن به توافق بر سر مسائل تجارى 

خبر داده است. 
در وال استريت، همه شاخص ها نزولى بودند تا جايى كه هر 3 شاخص 

مهم بورسى در سطح پايين ترى از روز جمعه خود بسته شدند. 
شــاخص «داوجونز ايدانستريال اوريج» با 0/78 درصد كاهش نسبت 
بــه روز جمعه و در ســطح 28 هزار و 992/42 واحد بســته شــد. 
شــاخص «اس اند پى 500» با 1/05 درصد ريزش تا سطح 3337/75
واحدى پايين رفت و ديگر شاخص مهم بورسى آمريكا يعنى «نزدك 
كامپوزيت» با سقوط 1/79درصدى در سطح 79/9576 واحدى بسته 

شد. 
انتظــار مى رود كه با توجه به تــداوم تعطيلى بخش بزرگى از اقتصاد 
چين و تعليق فعاليت شركت هاى خارجى در اين كشور، خسارت هاى 
اقتصادى ناشــى از اين ويروس بر اقتصاد جهانى كماكان ادامه داشته 

باشد. 
به دنبال اعالم مصر مبنى بر ثبت نخســتين مورد ابتال به كرونا در اين 
كشــور، اكنون پاى اين ويروس مرگبار به قاره آفريقا نيز كشيده شده 
است. مارك هفله، كارشناس ســرمايه گذارى در مؤسسه «يو.بى.اس 
ولث منيجمنت» گفت: تخمين ما اين اســت كه تا اواسط ماه مارس 
بيمارى به كنترل درخواهد آمد. بيشــترين پيامد منفى ويروس روى 
رشــد 3 ماهه نخســت خواهد بود اما امكان تداوم روند تا پايان نيمه 

نخست سال نيز وجود دارد. 
تيم گيرســكى، استراتژيست ســرمايه گذارى در مؤسسه «اينورنس 
كانســيل» گفت: ويروس كرونا در روزهاى گذشته درصدر توجهات 
معاملــه گران قرار دارد زيرا مطمئنا رشــد اقتصادى بخش بزرگى از 
جهان تحت تأثير آن قرار خواهد گرفت. شايد با توجه به روند كاهش 
سرعت شيوع بيمارى بتوانيم اميدوار باشيم كه اين اوضاع زودتر تمام 

شود. 
در معامالت بورس هاى آسيا، شاخص ها عملكرد مشابهى داشتند؛ تا 
جايى كه شــاخص «نيك كى 225» بورس توكيو ژاپن با ريزش 0/39
درصدى تا ســطح 23 هزار و 386/74 واحدى پايين رفت. شاخص 
«هانگ ســنگ» بورس هنگ كنگ 1/09 درصد پايين رفت و در سطح 

27 هزار و 308/81 واحد بسته شد. 
در چين شــاخص «شــانگ هاى كامپوزيت» صعود 0/12 درصدى را 
تجربه كرد و در سطح 4149/49 واحد بسته شد. در استراليا شاخص 
«اس اند پى اس اند ايكس 200» بورس سيدنى با 0/33 درصد كاهش 
و ايستادن در سطح 7138/96 واحدى به كار خود خاتمه داد. در بين 
ديگر شاخص هاى مهم آسيايى، شاخص «تاپيكس» ژاپن نزولى بود. 

از ســوى ديگر انتخابات درون حزبى آمريكا به ايســتگاه دوم خود 
رسيد و به مانند نتايج به دســت آمده در ايالت آيوا، حزب دموكرات 
برنى ســندرز و پت بوتجيج را نامزدهاى برنــده در انتخابات ايالت 
نيوهمپشاير معرفى كرده است؛ درحالى كه هنوز 2 نامزد مطرح حزب 

يعنى جو بايدن و اليزابت وارن نتوانسته اند بيشتر آرا را كسب كنند. 
در اردوگاه جمهورى خوهان، ترامپ توانست بيش از 90 درصد آراى 
جمهورى خواهان را در رقابت با 2 نفر ديگر به دست آورد و از اكنون 
بايد وى را نامزد اصلى حزب جمهورى خواه در انتخابات سراســرى 
رياست جمهورى در ماه نوامبر دانســت. با اين حال با توجه به وزن 
بســيار باالى آراى ايالتى تگزاس، نيويورك و كاليفرنيا در تعيين نامزد 
نهايى 2 حزب، نگاه ها بيشتر معطوف به نتايج اين 3 ايالت است. دور 

بعدى انتخابات داخلى در ايالت نوادا برگزار خواهد شد. 

دليل نابه سامانى قيمت خودرو 
از زبان معاون دادستان كل كشور

 دليل اصلى نابه سامانى در قيمت خودروها اين است كه به رغم درخواست هاى مكرر، 
مرجعى براى قيمت گذارى مشخص نشده است.

سرپرســت معاونت امور فضاى مجازى دادستان كل كشور درباره افزايش قيمت خودرو 
گفت: تا امروز درخواست هاى زيادى به دادستانى كل كشور و مركز ملى فضاى مجازى و 
پليس فتا داشتيم كه مرجع قيمت گذارى ها بايد تعيين  شود و با ابزار اين سايت ها مى شود 

به راحتى اقدام كرد.

به گزارش ايسنا، جواد جاويدنيا افزود: حذف قيمت  خودرو در سايت هاى فروش كاال 2 
ضرر دارد، اوال درج قيمت ها در سايت ها ابزارى است كه تالطم بازار را متوجه مى شويم 
و اين موضوع به ضرر دالل ها است و آئينه اى هست كه تورم و نابه سامانى بازار را نشان 
مى دهند، به همين دليل دالالن سعى دارند صورت مسأله را عوض كنند و تقصير افزايش 

قيمت ها را گردن اين سايت ها بياندازند، در صورتى كه اصال اين چنين نيست.
سرپرســت معاونت امور فضاى مجازى دادستان كل كشــور افزود: بخشى از افراد در 
كانال هــاى تلگرامى برنامه ريزى دارند و اقداماتى انجام مى دهند و زمانى كه قيمت كاال 
مشــخص نيســت و عرضه و تقاضا قيمت را تعيين مى كند، اين افراد عرضه و تقاضاى 
كاذب ايجاد مى كنند و با نشــان دادن كمبود عرضــه و افزايش تقاضاى كاذب در بازار 

تالطــم ايجاد مى كنند و موجب افزايش قيمت ها مى شــوند كه اين اقدامات به صورت 
ويژه توســط ضابطان قضايى بررسى مى شــود و اميدواريم هرچه زودتر اين بررسى ها 

به نتيجه برسد.
وى گفــت: ضــرر دوم حذف قيمت ها از روى ســايت هاى فروش كاال اين اســت كه 
قيمت گذارى ها به سمت شبكه هاى اجتماعى خارج از كشور مى رود كه هيچ گونه نظارتى 

روى آن ها وجود ندارد.
جاويدنيــا افــزود: دليل اصلى نابه ســامانى در قيمــت خودروها اين اســت كه به رغم 
درخواست هاى مكرر، مرجعى براى قيمت گذارى مشخص نشده است و اميداريم هرچه 

زودتر اين نقيصه جبران شود تا بتوانيم وضعيت ثابت در بازار خودرو را شاهد باشيم.

 در اســتان همدان 2 واحد توليد ماســك 
وجود دارد كه حاضريم اين واحدها را كمك 
كنيم تا در يك هفته توليدات خود را افزايش 

دهند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با اشاره به كمبود ماسك در تمام كشور 
گفت: 4 شركت پخش اقالم دارويى در استان 
وجو دارد كه گزارشى از موجودى شركت هاى 
پخش اقالم دارويى در استان در دست نداريم.

حميدرضا متين با بيان اينكه توليد ماسك پايين 
اســت، تصريح كرد: 2 واحد توليدى ماسك 
معمولى در استان داريم كه متأسفانه تأثيرگذار 
نيستند. به گزارش ايسنا، وى خاطرنشان كرد: 
2 واحد در همدان و تويســركان توليد ماسك 
دارنــد اما واحدهاى قدرى نيســتند و از نظر 

توليد اين كاال ضعف داريم.
متين درباره احتكار ماســك در بازار تصريح 
كرد: بعيد مى دانم كسى جرأت احتكار چنين 
اقالمى را داشته باشد زيرا اين موضوع با امنيت 
و سالمت مردم ارتباط دارد و حكم تعزيراتى 

آن بيشتر و شديدتر از ساير احتكارهاست.
رئيس سازمان صمت استان با بيان اينكه زمينه 
توليد در كشور وجود ندارد، افزود: بخشى از 
ماســك هاى كشــور وارداتى بوده و اين كاال 

اصًال مصرفى نداشت اما درحال حاضر نياز آن 
پيش آمده و خأل به وجود آمده است.

وى با اشاره به خأل توليد ماسك در استان، بيان 
كرد: برنامه داريم واحدهاى توليدى ما بخشى 
از توليد خود را به توليد ماسك هاى داراى پد 

كربنى سوق بدهند.
متيــن با بيان اينكه از نظر تأمين و وجود الكل 
هم در بازار مشــكلى وجود ندارد، تأكيد كرد: 
در زمينه دستكش هم مشــكل كمبود وجود 

دارد اما خيلى بحرانى نيست.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همــدان درباره نظــارت بر موجــودى اقالم 
بهداشتى شركت هاى پخش يادآور شد: ماسك 
جزو اقالم اجبارى در ثبت موجودى انبارهاى 

شركت ها نيست.

 رئيس سازمان خصوصى سازى از واريز 
ســود سهام عدالت از ســاعت 8 صبح روز 

گذشته، به حساب مشموالن خبر داد. 
عليرضا صالح در گفت وگو با ايســنا، با بيان 
اينكه چك ساعت 8 صبح ديروز به بانك ها 
تحويل داده مى شود، اظهار كرد: بانك ها سود 

را به حساب مشموالن واريز مى كنند. 
وى در پاســخ به اين پرســش كه "اولويت 
پرداخت به كدام مشــموالن است؟"پاســخ 
داد: پيــش از اين قــول داده بوديم ســود تا 
پايان اسفندماه واريز شــود اما در نهايت به 
اين جمع بندى رســيديم كه زودتر به دست 
مشــموالن برســد تا قدرت خريد باالترى 

داشته باشند. 
رئيس سازمان خصوصى سازى درمورد ميزان 
سود ســهام عدالت نيز گفت: به افرادى كه 

يك ميليون سهم دارند 250 هزار تومان تعلق 
مى گيرد. 

سيدناصر محمودي، مديركل اقتصاد و دارايي 
استان همدان هم با بيان اينكه در استان همدان 

بيش  از 150 هزار نفر از دريافت ســهام سود 
عدالت جامانده اند، گفت: فرم سهام عدالت 
يك ميليون و 561 هزار نفر در استان همدان 
تكميل شده است كه از اين تعداد يك ميليون 
و 362 هزار نفر ثبت نام خود را قطعى كرده اند 
و در سال هاى     86 و 87 هم 476 هزار و 794

نفر از مشموالن 345 ميليارد ريال سود سهام 
عدالت دريافت كردند. 

بــه گزارش ايســنا، به طور كلــى جمع كل 
مشموالن سهام عدالت بيش از 49 ميليون نفر 
است كه از اين ميزان بيش از 46 ميليون نفر 

در قيد حيات هستند. 
در ســال 1395 به ازاى هر سهم يك ميليون 
تومانى، 150 هزار تومان سود پرداخت شد و 
در ســال 1396 نيز به اين ميزان سهام، 175

هزار تومان سود تعلق گرفته بود. 

 جديدترين آمار منتشــر شــده از ســوى 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت (صمت) 
نشــان مى دهد كه قيمت برنج طــارم اعال و 
داخلى هاشــمى درجه يك در دى ماه امسال 
نسبت به دى سال گذشته به ترتيب 47 و 45/5

درصد افزايش داشته است. 
به گزارش ايســنا، بر اســاس اين آمار قيمت 
هر كيلوگرم برنج طارم اعال و داخلى هاشمى 
درجه يك در دى ماه به ترتيب حدود 22 هزار 
و 900 و 22 هزار و 700 تومان بوده است. اين 
در حالى اســت كه قيمت هردو محصول در 
ماه مشــابه سال گذشته تقريبا 15 هزار و 600

تومان بوده است. 
قيمت برنج تايلندى نيز در اين ماه 11/6 درصد 
افزايش داشته، اما براساس آمارها قيمت برنج 
پاكستانى باسماتى درجه يك تقريبا ثابت بوده 

است. 
 شكر در مقام دوم

همچنين اين آمارها نشــان مى دهد كه قيمت 
شكر سفيد و شكر بســته 900 گرمى در اين 
ماه نسبت به دى ســال گذشته 39/3 و 36/1

درصد افزايش داشته است. به طورى كه در دى 
ماه امســال هر كيلو شكر سفيد حدود 5 هزار 
و200 و هر بســته 900 گرمى حدود 5 هزار 

و600 تومان عرضه شده است. 
 گوشت گوسفندى در مقام سوم

در ايــن ميان هر كيلو گوشــت گوســفندى 
(مخلوط) دردى ماه امسال حدودا به قيمت 87

هزار تومان عرضه مى شده كه نسبت به قيمت 
68 هزار تومانى آن در ماه مشــابه سال گذشته 

27/7 درصد رشد داشته است. 
قيمت گوشــت گوســاله نيز در اين ماه 15/8
درصد افزايش داشــته و از حدود 63 هزار و 
900 تومان در دى ماه سال گذشته به 74 هزار 

تومان رسيده است. 

 

قيمت مرغ كاهش يافت
همچنين طبق آمارهاى منتشــر شده از سوى 
وزارت «صمت» قيمت گوشــت مرغ تازه در 
دى ماه امســال 12 هزار و 600 تومان بوده كه 
نسبت به قيمت حدود 13 هزار تومانى آن در 
ماه مشابه سال گذشته 2/7 درصد كاهش داشته 

است. 

متين مى گويد از واحدهاى توليدى حمايت مى كنيم

آمادگى افزايش توليد ماسك 
در استان

آغاز واريز سود سهام عدالت از ديروز

برنج ايرانى، صدرنشين افزايش قيمت در بين كاالهاى اساسى

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  

هستيد به كانال تلگرامى 
زير  مراجعه نماييد

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

قيمت برخى كاالهاى اساسى و مهم (واحد: ريال)
درصد تغييردى 1397دى 1398درصد تغييرآذر 1398دى 1398واحدنام كاال

0/3-11/6109166109450-109166123505كيلوگرمبرنج پاكستانى باسماتى درجه 1
2/0765666862011/6-7656678157كيلوگرمبرنج تايلندى
2289362280490/422893615575747/0كيلوگرمبرنج طارم اعال

2270902248861/022709015602545/5كيلوگرمبرنج داخلى هاشمى درجه يك
52134506472/9521343742339/3كيلوگرمشكر سفيد

55821550911/3558214101336/1بسته 900 گرمىشكر بسته 900 گرمى
3/274068963949215/8-740689765215كيلوگرمگوشت گوساله

2/387258268334427/7-872582893094كيلوگرمگوشت گوسفندى (مخلوط)
2/7-0/9126230129701-126230127368كيلوگرمگوشت مرغ تازه
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كرونا بازى خانگى چين را 
به تايلند منتقل كرد

 كنفدراسيون فوتبال آسيا به خاطر ويروس كرونا بازى خانگى چين 
با مالديو در انتخابى جام جهانى 2022 قطر را به تايلند منتقل كرد. 

كنفدراسيون فوتبال آسيا با انتشار بيانيه اى اعالم كرد كه ديدار خانگى 
تيم ملــى چين با مالديو در چارچوب رقابت هاى انتخابى جام جهانى 

2022 به خاطر ويروس كرونا به تايلند منتقل شد. 
چينى ها به دليل انتشــار اين ويروس از فيفا و AFC براى انتقال اين 
بازى به تايلند درخواست داده بودند كه با اين درخواست آنها موافقت 
شد. اين بازى قرار شد در تاريخ 26 مارس (7 فروردين) در ورزشگاه 

چانگ آرنا در بوريرام تايلند برگزار شود. 
همچنين فدراســيون فوتبال گوام نيز با برگزارى بازى خانگى خود با 

چين در همين ورزشگاه موافقت كرد. 

مهاجم همدانى 
در يك قدمى صدر گلزنان ليگ يك

 حميد گلزارى مهاجم همدانى مس رفسنجان و سابق الوند همدان 
در جمع مدعيان آقاى گل ليگ دسته نخست كشور قرار گرفت. 

در اين رقابت ها على خدادادى مهاجم نيروى زمينى با 12 گل در صدر 
گلزنان دســته نخســت ليگ ايران قرار دارد و حميد گلزارى بازيكن 
همدانى مس رفســنجان با به ثمر رسيدن 9 گل در كنار حميد كاظمى 

مهاجم سرخپوشان پاكدشت و سابق پاس همدان ايستاد. 

لغو 42 مسابقه فوتبال در ايتاليا 
به خاطر كرونا

 ورود كرونا به ايتاليا موجب شد 42 ديدار فوتبال لغو شود. 
به گزارش ايســنا و به نقل از آس، كرونا به ايتاليا رســيده است. تا 
امروز 18 نفر در اين كشــور به اين ويروس مبتال شدند و يك مرد 
78 ســاله جان خود را از دســت داد. همچنين يك مرد 38 ساله در 
شــرايط وخيمى قرار دارد. او با دوستش كه از چين برگشته تماس 

داشته است. 
در منطقــه لمبــاردى 15 نفر و در ونتو 2 نفر مبتال شــدند. در چنين 
شــرايطى 50 هزار نفر در ايتاليا قرنطينه شــدند. از مردمى كه ساكن 
لمباردى هســتند خواسته شده اســت در خانه هاى خود بمانند. اين 
وضعيت نگران كننده موجب شد ورزشــگاه هاى اين منطقه در پايان 
هفته (شنبه و يكشنبه) بسته و 42 بازى در رده هاى مختلف لغو شود. 
فدراسيون واليبال ايتاليا هم بازى هاى خود را در منطقه كرمونا و لودى 

لغو كرد. 

پيام حيدرى داور ديدار استقالل و ذوب آهن
 كميته داوران فدراســيون فوتبال، داور ديدار استقالل و ذوب آهن 

را تغيير داد. 
كميته داوران فدراســيون فوتبال صبح روز گذشــته اســامى داوران 
قضاوت كننده در هفته بيســتم ليگ برتر فوتبال را درحالى اعالم كرد 
كه قضاوت ديدار اســتقالل و ذوب آهن بــه موعود بنيادى فر واگذار 

شده بود. 
با اين حال پس از گذشته يك ساعت كميته داوران، قاضى اين ديدار 

را تغيير داد. 
پيام حيدرى، داور جوان همدانى به عنوان داور وســط به جاى موعود 

بنيادى فر اين بازى را قضاوت مى كند. 
ديدار استقالل و ذوب آهن در هفته بيستم ليگ برتر از ساعت 18:30 

امروز در ورزشگاه آزادى برگزار مى شود.

حمايت زيدان از حضور راموس در المپيك
 زين الدين زيدان از تصميم راموس در صورت حضور در المپيك 

توكيو حمايت كرد. 
زين الدين زيدان ســرمربى تيم فوتبال رئال مادريد از تصميم ســرخيو 
راموس بــراى حضور در المپيك 2020 توكيــو حمايت مى كند. اين 

بازيكن در ليست تيم ملى فوتبال اسپانيا قرار گرفته است. 
راموس ماه آينده 34 ســاله خواهد شد اما زيدان نگرانى بابت حضور 

نداشتن او در تيمش ندارد. 
راموس پيش از ايــن در مصاحبه اى گفته بود كه وى از احتمال بازى 

براى اسپانيا در بازى هاى توكيو هيجان زده است. 
وى گفت: اين يك ايده دوست داشــتنى است، رويدادى كه هيچ كس 
نمى توانــد به آن نه بگويد اما ما خواهيم ديد كه چه اتفاقى مى افتد. هر 

بار كه پيراهن اسپانيا را مى پوشم احساساتى مى شوم. 

آموزش داوطلبان بازى هاى المپيك توكيو 
به تعويق افتاد

 به دليل شــيوع ويــروس كرونا آموزش داوطلبــان براى كمك به 
بازى هاى المپيك 2020 توكيو به تعويق افتاد. 

درحالى كه اعالم شــده مســئوالن برگزارى بازى هاى المپيك 2020 
برنامه اى براى تعويق يا لغو مسابقات ندارند اما كميته برگزارى برنامه 

تمرينى داوطلبان را به تعويق انداخت. 
قرار بود آموزش داوطلبان از امروز به مدت حداقل 2 ماه برگزار شــود 

كه به دليل شيوع ويروس كرونا به زمان ديگرى موكول شد. 
حدود 80 هزار نفر براى كمك به بازى ها نياز اســت كه از نظر كميته 
بين المللى المپيك داوطلبان عنصــر كليدى براى موفقيت اين رويداد 

به شمار مى روند. 
به گفته كميته سازماندهى المپيك تمرين داوطلبان احتماالً ماه  »مى»  يا 
ديرتر از آن برگزار خواهد شــد. اين بازى ها روزهاى 24 جوالى تا 9

آگوست برگزار مى شود. 
تاكنون بيش از 2 هزار نفر در چين به خاطر اين ويروس كشته شده اند. 

در ژاپن هم 3 كشته گزارش شده است. 

كرونا سفر تيم ريكرو به شانگهاى را
 لغو كرد

 به دليل شيوع ويروس كرونا در چين، كاپ جهانى تيروكمان كه قرار 
بود اوايل ارديبهشــت به ميزبانى شانگهاى چين برگزار شود، با اعالم 

فدراسيون جهانى اين مسابقات لغو شد. 
به گزارش ايسنا، كاپ جهانى تيروكمان كه قرار بود اوايل ارديبهشت 
به ميزبانى شــانگهاى چين برگزار شود با اعالم فدراسيون جهانى اين 

مسابقات به دليل شيوع ويروس كرونا لغو شد. 
فدراسيون جهانى با ارسال ايميلى به كشورهاى مختلف اعالم كرده كه 

به زودى زمان و مكان جديد اين مسابقات اعالم خواهد شد. 
تيم ملى ريكرو زنان و مردان قرار بود پيش از شركت در آخرين مرحله 
مســابقات كسب ســهميه المپيك كه خرداد در آلمان برگزار مى شود 
ضمن شــركت در كاپ جهانى شانگهاى چين به مدت يك هفته نيز 
اردوى تداركاتى در چين برپا كند كه با اعالم فدراســيون جهانى اين 

مسابقات لغو شد. 

مهاجم پاس: بازى سختى با بعثت داريم
 عــارف اكبرى مهاجم پرتــالش، متعصب و بااخالق پــاس در فصل جارى يكى از 

مهره هاى قابل اتكاى كادر فنى در مسابقات بوده است. 
بازيكــن خطه مازندران در نــوك پيكان پاس با دوندگى و جنگندگــى بى امان، همواره 
مدافعان حريف را آزار داده است و در هفته هاى گذشته هم جزو ستاره هاى زمين به شمار 

رفته به ويژه در بازى مقابل شهردارى ماهشهر كه پنالتى حساسى را به گل تبديل كرد. 
عارف اكبرى مهاجم 4گله تيم پاس در كنار مسعود رمضانى زوج خوبى را در خط حمله 

تشكيل داده اند. 
با اين مهاجم جوان و آينده دار پاس گفت وگويى انجام داديم كه با هم مى خوانيم. 

 بازى با ماهشهر را چطور ارزيابى كرديد. 
در اين ديدار با وجود اينكه چند بازيكن خوب را در تركيب تيم نداشتيم اما با تالش وافر 
بازيكنان و دستورات كليدى كادرفنى توانستيم پيروزى ارزشمندى كسب كنيم. 6 بازيكن 
ما در داخل زمين هم با بيمارى دست و پنجه نرم كردند اما به عشق هواداران در اين بازى 
مهم حضور يافتيم و به پيروزى رسيديم. تالش مجموعه تيم فراتر از شرايط موجود بود 

و خدا را شاكريم كه اين ديدار 6 امتيازى را برديم. 
 چقدر به صعود پاس خوش بين هستيد. 

ما در هر بازى با هدف برد به ميدان مى رويم. تيم پاس مشــكل فنى ندارد و فقط مسائل 
مالى كه از ابتداى فصل هم همراه تيم بوده، همچنان پابرجاســت. به نظرم اگر مســئوالن 
اجرايى اســتان حمايت صد درصدى از تيم داشته باشند، صعود قطعى خواهد بود. براى 

صعود مشكل فنى نداريم و فقط مسائل مالى مشكل اصلى است. 
 چند درصد احتمال حضور در پلى آف را مى دهيد؟

تالش مجموعه تيم صعود مستقيم به ليگ يك است. 
 از بازى هاى باقى مانده كدام يك سخت تر است؟

همه بازى ها دشوار است. 7 بازى در پيش داريم كه حكم فينال را دارند و تالش ما رسيدن 
به 3 امتياز در هر مسابقه است. 

 بازى با بعثت را چطور ارزيابى مى كنيد؟
با توجه به شرايط فعلى جدول به طور مشخص تيم حريف با توجه به اينكه ميزبان هست، 
براى بقا در ليگ تالش مى كند و ما نيز با تمام وجود به ميدان مى رويم. بازى ســختى در 

پيش داريم و اميدوارم با برد ما همراه شود. 

سليمان رحيمى »
 مســابقات چندجانبه كشــتى جوانان جام 
شهيد سليمانى براى شناخت جوانان استان هفته 
گذشــته در همدان برگزار شد و كشتى گيران 

جوان 5 استان با يكديگر سرشاخ شدند.
هدف از برگــزارى اين رقابت ها كه با حضور 
5 استان انجام شــد محك زدن جوانان استان 
و انتخاب برترين ها براى شركت در مسابقات 
قهرمانى كشــور بود كه ســرمربى تيم جوانان 
استان و كميته فنى تا حدودى به خواسته هاى 

خود رسيدند. 
در ايــن رقابت ها در چند وزن كشــتى گيران 
نمايش خوبى داشــتند و اميد مــى رود كه در 
قهرمانى كشــور نيز حرف هايــى براى گفتن 
داشته باشــند اما در برخى اوزان به  ويژه اوزان 
باال كشتى گيران استان نمايش مطلوبى نداشتند. 
در اين رقابت ها كشــتى گيرانى چون داريوش 
ولى زاده، على قپانورى، على كريمى و مهدى 
حاجيلوئيــان آمادگى خــود را به رخ حريفان 
كشيدند و در قهرمانى كشور بايد به كشتى هاى 
آنهــا توجه كــرد و اميد مى رود كــه بتوانند 

حرف هايى براى گفتن داشته باشند. 
در شــماره امروز نگاهى داريم به كشتى هاى 
انجام شد و اينكه نفرات برگزيده كميته فنى چه 

عملكردى را در اين رقابت ها داشتند. 
وزن 57 كيلوگرم در اين وزن همدان 2 كشتى گير 
داشت، داريوش ولى زاده و اميرحسين عبدى راد 
كه با ديگر كشتى گيران سرشاخ شدند. داريوش 
ولى زاده عملكرد خوبى داشــت و با اقتدار بر 
تمامى حريفان پيروز شد و با شايستگى به مقام 

نخست وزن 57 كيلوگرم رسيد. 
ولى زاده ابتدا اميدنظرزاده را با اختالف 14 بر3

شكست داد و سپس يونس اردالن از كردستان 
را 12 بر 2 مغلوب كرد. ولى زاده در كشتى سوم 
مقابل سعيد نورمحمدى از مركزى درحالى كه 
8 بــر صفر پيش بــود وى را ضربه فنى كرد و 
در آخرين كشتى نيز هم استانى خود اميرحسين 
عبدى راد را با ضربه فنى شكست داد و با اقتدار 
قهرمان شد داريوش ولى زاده به عنوان نماينده 
اســتان در وزن 57 كيلوگــرم در رقابت هاى 
قهرمانى كشور شركت خواهد كرد و اگر همين 
روند را دنبال كند مى تواند از مدال آوران استان 

در كشور باشد. 
ولــى زاده، آينــده خوبى در پيــش دارد و در 
ســال هاى آينــده از اين كشــتى گير جوان و 

خوش فكر بيشتر خواهيم شنيد. 
در وزن 61 كيلوگرم علــى قپانورى به همراه 
محمدجواد غالم طجر و محمدامين طاهرلو از 
استان همدان روى تشك رفتند كه على قپانورى 
كشتى هاى خوبى گرفت و ترديد كميته فنى را 

براى انتخاب از بين برد؛ قپانورى ابتدا 17 بر 6
محمدامين خسروى از كرمانشاه را برد و سپس 
10 بر صفر مقابل اميرحسين دهقان از كردستان 
به برترى رسيد؛ در كشتى سوم قپانورى موفق 
شد با اجراى فنون زيبا 12 بر 2 متين زارعى از 
كرمانشاه را از سر راه بردارد و در آخرين كشتى 
در مصاف با ديگر كشتى گير استان محمد جواد 
غالم طجر 10 بر صفر پيروز شــد و با اقتدار 

روى سكوى نخست ايستاد. 
در وزن 65 كيلوگرم ايمان محمدحســينى از 
ســوى كميته فنى انتخاب شد، محمدحسينى 
در جام شهيد سليمانى نمايش خوبى نداشت و 
نتوانست حتى در بين 4 نفر جايى داشته باشد. 
در 70 كيلوگرم علــى كريمى حضور دارد در 
اين وزن نيكزاد عليزاده نيز حضور داشت؛ در 
دور نخســت نيكزاد عليزاده 5 بر صفر مقابل 
فرشيد فروغ به پيروزى رسيد. در دور دوم على 
كريمى و نيكزاد عليزاده 2 كشــتى گير استان با 
هم سرشــاخ شدند كه با برترى 3 بر يك على 
كريمى به پايان رســيد. نيكزاد در كشتى آخر 
مقابل پيام نظرى شكست خورد و عنوان پنجم 
را به دست آورد. على كريمى در كشتى پايانى 
موفق شــد پيام نظرى از كرمانشاه را شكست 
دهد و با كســب مقام نخست به عضويت تيم 

جوانان استان نيز درآيد. 
در 74 كيلوگــرم، محمدرضا شــاه محمدى و 
اميرمهدى اصغرى كشتى گيران استان بودند كه 
شاه محمدى نمايش خوبى داشت و با غلبه بر 

تمام حريفان قهرمان شد. 
در دور نخست اين رقابت ها شاه محمدى مقابل 
مهران عسگرى در يك كشتى پر تنش برنده شد 
اما اعتراض استان مركزى موجب شد تا داوران 

رأى خود را برگردانند؛ اميرمهدى اصغرى نيز 
مقابل همين كشتى گير مركزى تن به شكست 
12 بر 2 داد. در دور دوم 2 كشــتى گير استان 
با هم سرشــاخ شدند كه شاه محمدى با اقتدار 
درحالى كه 12 بــر يك پيش بود حريف خود 
را ضربــه كرد و دوباره به مصاف كشــتى گير 
مركزى رفت اما عســگرى مقابل كشــتى گير 
همدانى حاضر نشــد تا شاه محمدى در فينال 
به مصاف محمدحسين نوروزيان از كردستان 
برود. كشــتى گير همدانى در اين كشتى 5 بر 2
به پيروزى رسيد و نفر نخست مسابقات شد. 

در 79 كيلوگرم حســين رســولى در ليست 
مربيان قرار گرفت. در اين وزن اســتان همدان 
2 كشتى گير حسين رســولى و محمدحسين 

صادقى را در تركيب خود داشت. 
در دور نخســت حســين رســولى 12 بر 2
عليرضا رستمى از البرز را از سر راه برداشت، 
محمدحسين صادقى نيز 13 بر 4 مقابل مهدى 
حسينى از كرمانشاه به برترى رسيد و در دور 
دوم 2 كشتى گير همدانى با هم سرشاخ شدند 
كه حسين رســولى با برترى قاطع به پيروزى 
رسيد.  در كشــتى آخر محمدحسين صادقى 
مقابل كشــتى گير البرز به برترى رسيد و مقام 
ســوم را كسب كرد و حســين رسولى نيز در 
كشتى آخر به مصاف هادى شرفبيانى رفت و با 

اقتدار 10 بر صفر به پيروزى رسيد. 
در 86 كيلوگرم آماده ترين كشــتى گير اســتان 
شــركت داشــت؛ مهدى حاجيلوئيان كه در 
رقابت هــاى انتخابى جام تختــى نيز خوش 
درخشــيده بود در اين رقابت ها كشــتى هاى 
خوبــى گرفت و تمام حريفان خود را با امتياز 
باال يكى پس از ديگرى از ســر راه برداشت تا 

اميدهاى استان در كشور به وى منتهى شود. 
حاجيلوييان در كشــتى نخست در عرض 40
ثانيــه با يك خاك و 4 فيتيله پيچ پى در پى 10

بر صفر برابر كشــتى گير كرمانشاه پيروز شد و 
آمادگى خود را به رخ حريفان كشيد ، در كشتى 
دوم حاجيلوييان، پوريا عزيزى از كرمانشاه را 
11 بر صفر برد و راهى فينال شــد. در كشتى 
پايانى رضا مجيدى مقدم كشتى گير كردستان را 

نيز شكست داد و مقام نخست را كسب كرد. 
مربيــان  انتخــاب  كيلوگــرم   92 وزن  در 
جوانان اميرحســين حبيبى بــود كه در اين 
رقابت هــا جايگاه ســوم را به دســت آورد. 
حبيبى در كشــتى نخســت مقابل هم استانى 
خود مهدى زرينى 12 بر 2 پيروز شــد، در 
كشتى دوم اميرحسين حبيبى 9 بر يك مقابل 
سيداسماعيل حســينى به پيروزى رسيد، در 
كشتى سوم مقابل ســعيد اميرى از كرمانشاه 
تن به شكســت داد و در كشتى پايانى نيز با 

غلبه بر كشتى گير كردستان سوم شد. 
در 97 كيلوگــرم تنهــا 3 كشــتى گير در اين 
رقابت ها حضور داشتند كه اميرعلى پناه با يك 
باخت و يك برد دوم شد، على پناه كشتى گير 
حريف كرمانشــاهى خود  را 4 بر يك برد و 
در مصاف با آرمين فتحى از كردســتان تن به 

شكست داد. 
و ســرانجام در وزن 125 كيلوگرم ابوالفضل 
ايمانى و عرفان خدارحمى از اســتان شركت 
داشــتند، در دور نخســت ايمانى 12 بر صفر 
مقابل كشتى گير البرز شكست خورد و عرفان 
خدارحمــى 5 بر 4 اميرحســين جانجانى از 
كرمانشاه را ضربه كرد و در كشتى بعد شكست 

خورد و سوم شد. 

به جا مانده از كشتى جوانان 
در جام سليمانى 

■ ولى زاده، قپانورى، كريمى، شاه محمدى و حاجيلوئيان اميدهاى استان در كشور هستند

بهمن طهماسبى: در همدان هيچ كس به فكر 
«پاس» نيست

 تيم فوتبال پاس به رغم كسب نتايج خوب و مدعى صعود بودن 
در ليگ دسته دوم كشور متأسفانه در استان كسى به فكر پاس نيست 

و به سختى اموراتش را مى گذراند.
مربى تيم فوتبال پاس همدان با اعالم اين مطلب درباره وضعيت اين 
تيم بيان كرد: از مسئوالن ورزش همدان گاليه هاى زيادى داريم، تيم 
ما مدعى صعود به ليگ دســته يك است اما اينجا هيچكس به فكر 
آن نيســت؛ ما هفته هاى زيادى است كه بازى هاى خود را مى بريم 
و شــانس خوبى براى صعود داريــم اما يك نفر نمى آيد پس از اين 

پيروزى ها به ما بگويد خسته نباشيد. 
بهمن طهماســبى تأكيد كرد: به نظرم نمى آيد در اين اســتان عزم و 
اراده اى براى صعود پاس وجود داشــته باشــد. چون اگر اين طور 
بود حتمًا مســئوالن ســرى به ما مى زدند و از حال و روز ما باخبر 

مى شدند. 
وى با اشاره به نزديكى پايان فصل ليگ دسته دوم گفت: درحالى كه 
چند بازى بيشــتر به پايان اين رقابت هــا نمانده اعضاى كادر فنى و 
بازيكنــان درصدهاى زيادى از قراردادهايشــان را مطالبه دارند و ما 
انتظار داريم حداقل خواســته ما كه پرداخت دســتمزدهايمان است 
را لحاظ كنند؛ مــا همه تالش مى كنيم اين تيم صعود كند اما صعود 

منوط به حمايت است. 

 هفته بيســتم ليگ برتر امــروز با انجام 3 
مســابقه به پايان مى رســد و پرسپوليس و 
استقالل به مصاف تيم هاى اصفهانى مى روند. 
3 مســابقه پايانى هفته بيستم ليگ برتر كشور 
امروز برگزار مى شود و پرسپوليس و استقالل 
به مصــاف تيم هاى اصفهانــى ذوب آهن و 
ســپاهان مى روند. شهرخودرو نيز ميزبان تيم 

نفت مسجدسليمان خواهد بود. 
 شــهر خودرو پس از 2 باخــت متوالى در 
ليگ قهرمانان آســيا به ليگ برتر بازگشــته 
و ميزبان ســلطان تســاوى هاى ليگ است. 
نفت مسجدسليمان 12 تســاوى در كارنامه 
دارد و فقــط 10 گل خــورده اســت. تيمى 
كه با هدايت مهــدى تارتار فوتبال اقتصادى 
را به خوبى بازى مى كند. شــاگردان تارتار با 
28 امتياز روى پله هشــتم ايستاده اند و شهر 
خودرو 32 امتيازى در رده پنجم است. نفت 
مسجدسليمان براى اين مسابقه به اندازه كافى 
اســتراحت كرده ولى شهر خودرو خسته از 
سفرهاى طوالنى در آســيا به ميدان مى رود. 
احتمال تســاوى شدن اين مســابقه هم زياد 

است. هرچند شــهرخودرو براى پيروزى در 
اين بازى خانگى بى تاب است. 

اســتقالل تهران پس از باخــت ناجوانمردانه 
مقابل االهلى عربســتان به ليگ برتر بازگشته 
است. آبى پوشــان با وجود ارائه بازى خوب 
نتوانستند در اين بازى به حق خود برسند و 
داور سر استقالل را بريد و 3 امتياز را تقديم 
به حريف سعودى كرد. اكنون آبى پوشان در 
ليگ ميزبان ذوب آهن اصفهان هستند. تيمى 
كه ديگر در آن عليرضــا منصوريان حضور 
نــدارد و يك مربــى مونته نگرويى هدايتش 
را برعهــده گرفته اســت. ذوب آهن به دنبال 
تك رقمى شــدن در جدول ليگ برتر است و 
در صورت پيروزى به رده نهم صعود خواهد 

كرد و يك پله در جدول باال مى آيد. 
اســتقالل هم نمى خواهد به هيــچ عنوان از 
كــورس مدعيان عقب بمانــد و در صورت 
شكســت دادن ذوب آهن به رده سوم جدول 
ليگ مى رســد آن هــم با يك بــازى كمتر. 
استقالل همچنان ساختار خوب و منسجمى 
در زمينه فنى دارد و فوتبال را زيبا و تماشاگر 

پســند ارائه مى كند و ارسالن مطهرى مهاجم 
سابق ذوب هم موتور گلزنى جديد آبى پوشان 
اســت كه به خوبى دياباتــه گل مى زند. تنها 
مشكل اســتقالل خستگى ناشى از 2 مسابقه 

آسيايى و سفر در ليگ قهرمانان است. 
ديدار 2 تيم ســپاهان اصفهان و پرسپوليس 
را مى توان نبرد آســيايى فوتبال ايران ناميد. 
مســابقه اى كه قطعا جذابيت هــاى فنى و 
فقط  داشت.  خواهد  بســيارى  حاشــيه اى 
اميدواريم حواشــى مسابقه بر متن آن غلبه 
نكند و خبرنگاران و عكاســان به سالمت 
از ورزشــگاه برگردند! هردو تيم جمعى از 
بهترين بازيكنان ايــران را در اختيار دارند 
و هردو تيم در ليگ قهرمانان آســيا حضور 
دارند. هردو تيم هم اين هفته در آسيا ناكام 

بوده اند. پرســپوليس حتــى اگر بازى را به 
سپاهان ببازد بازهم صدرنشين خواهد ماند 
اما براى حفظ صدر جــدول در هفته هاى 
آينده مشــكل خواهد داشــت. سپاهان هم 
براى رســيدن به رتبه دومى تالش مى كند. 
نبــرد قهرمان 3 دوره ليگ برتر با ســپاهان 
هميشــه مدعى بســيار جذاب خواهد شد. 
در ســپاهان مثلــث مغضوب پرســپوليس 
حضور دارند. سروش رفيعى، شايان مصلح 
و محســن مســلمان كه البته مسلمان كمتر 
در تركيب اصلى ســپاهان ديده مى شود اما 
2 بازيكن ديگر انگيزه هاى بســيارى براى 

درخشش مقابل تيم سابق خود دارند. 
برنده اين مسابقه تلخى و ناكامى هفته گذشته 
خود در آسيا را تا حدى فراموش خواهد كرد. 

تأكيد بر همكارى متقابل براى ارتقاى 
اسكواش استان 

 در نشســت مشــترك جبارى مشاور فدراســيون اسكواش 
كشــور با ربانى مهر رئيس هيأت اســكواش اســتان همدان بر 
تعامــل و همكارى بيشــتر هيأت اســكواش اســتان همدان با 

شد.  تأكيد  اسكواش  فدراسيون 
مشاور فدراسيون اســكواش در اين جلسه گفت: فدراسيون آمادگى 
دارد از هيأت هاى اســتانى حمايت كند و استان همدان ظرفيت انجام 
برنامه هــاى خوب در ورزش اســكواش را دارد و بايد براى به نتيجه 

رسيدن برنامه ها تالش كرد. 
ربانى مهر رئيس هيأت اســكواش اســتان در اين جلســه با اشاره به 
برنامه هاى آينده اين هيأت در استان همدان گفت: ارتقاى جايگاه فعلى 
هيأت استان از طريق تعامل با مجموعه هاى مختلف در اولويت است 
و در همين زمان اندك اقدامات خوبى شــروع شد كه در اوايل سال 
آينده شــاهد تغييرات اساسى در اين ورزش در استان همدان خواهيم 
بود و در آينده همدان مى تواند در ورزش اسكواش از استان هاى فعال 

كشور باشد. 

كارگاه آموزشى كوهنوردى عمومى 
در نهاوند

 به منظور آشنايى عالقه مندان به رشته كوهنوردى يك دوره كارگاه 
آموزشى كوهنوردى عمومى در شهرستان نهاوند برگزار شد. 

اين كارگاه آموزشى با حضور 30 نفر از عالقه مندان مرد و زن توسط 
يك نفر از مدرسان رسمى فدراسيون كوهنوردى جمهورى اسالمى در 

محل تپه ابوذر اين شهرستان برگزار شد. 
در اين دوره شركت كنندگان با مبانى اوليه كوهنوردى، اصول صعود و 
كوهپيمايى و نكات ايمنى هنگام صعود به صورت رايگان آشنا شدند 

كه به تمام آنها گواهينامه داده شد. 

جدال آسيايى هاى كشور 
درهفته بيستم ليگ برتر
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توليد دوربينى كه از درون اشيا 
عكس مى گيرد

 محققان دانشگاه ساسكس انگليس براى نخستين بار موفق به توليد 
دوربينى شــده اند كه مى تواند با استفاده از اشعه ليزر از جزئيات درون 
اشــيا عكس بگيرد. به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از اينترستينگ 
اينجينيرينگ، اين دوربين مى تواند تصاوير فوق دقيقى را از درون اشياى 
جامد تهيه كند و براى اين كار از تاباندن ليزر در طول موج چند تراهرتز 
اســتفاده مى كند.تصاويرى كه با استفاده از اين دوربين تهيه مى شوند، 
ابرطيفى نام گرفته اند. زيرا متشكل از پيكسل هايى هستند كه در درون 
هر يك از آنها امضاى الكترومغناطيســى اشــياى مختلف با دقت باال 
مشــاهده مى شود. تا به حال از اين روش براى تصويربردارى عمقى از 

انواع كاغذ، البسه، پالستيك و غيره استفاده شده است.

آموزش كدنويسى به كودكان 4 ساله با بازى
 در شــرايطى كه بســيارى تصور مى كنند كودكان 4 ساله قادر به 
يادگيرى برنامه نويســى نيستند، يك شــركت رباتيك با استفاده از 

بازى هاى رايانه اى اين امر را ممكن كرده است.
به گزارش ايسنا، شركت رباتيك ماتاتالب در شنزن چين، ربات هايى 
براى بازى و تفريح بچه هاى كم ســن توليد كرده اســت كه ضمن 
ارتقاى توانايى هاى شناختى كودكان به طور غيرمستقيم برنامه نويسى 

را هم به بچه ها ياد مى دهند.
اين ربات هاى كوچك كه به شــكل نيــم دايره هاى متحرك طراحى 
شده اند بدون اســتفاده از نمايشــگر يا حتى هرگونه نشانگر يا كد 
برنامه نويسى درك و فهم كودكان را به گونه اى شكل مى دهند تا آنها 

ذهنيتى مشابه با يك برنامه نويس ورزيده را در خود پرورش دهند.

ادرار انسان به رشد گياهان 
در ماه و مريخ كمك مى كند

 تحقيقى نشان داده فسفات آمونيوم منيزيم به پرورش گياهان در 
خاك شبيه ســازى شــده ماه و مريخ كمك مى كند. اين ماده از ادرار 

انسان در واحدهاى تصفيه فاضالب به دست آمده است.
به گزارش ايســنا، ارسال كود به شــهرك ها روى مريخ كار مشكلى 
است. البته اگر ساكنان مريخ بتوانند محصوالت كشاورزى را با كمك 
آنچه در دسترس شــان است، توليد كنند، اين مشكل برطرف خواهد 

شد.
در سال 2016 نخستين بار محققان دانشگاه «واگنينگن» در هلند اعالم 
كردند، ســعى دارند در فرايندهايى شبيه ســازى شده در خاك ماه و 

مريخ گياه پرورش دهند. 

ماهواره ناهيد 2 در 3 ماهه دوم سال 99 
تكميل مى شود

 رئيــس پژوهشــگاه فضايــى ايــران درباره آخريــن وضعيت 
ماهواره هــاى مخابراتى ناهيد 1 و 2 گفت: ماهواره ناهيد 2 كه نمونه 
عملياتى ماهواره ناهيد يك اســت در 3 ماهه دوم ســال 99 تحويل 

پرتابگر مى شود.
حســين صميمى با بيــان اينكه ماهــواره ناهيد يــك، ماهواره اى 
تحقيقاتى با طول عمر 2 ماه است، اظهاركرد: اين ماهواره يك بستر 
آزمايشى محســوب مى شود كه يك سرى فناورى هايى را در داخل 
خود توسعه داده است. از جمله اين فناورى ها مى توان به ارسال و 
دريافت در باند KU، پنل خورشيدى بازشونده و كنترل وضعيت3

محوره اشاره كرد.

آمازون كاالهاى مدعى درمان كرونا را 
حذف مى كند

 آمازون فهرست كاالهايى كه ادعاى جلوگيرى از ابتال به ويروس 
كرونا يا درمان آن را دارند از پلتفرم خود حذف مى كند.

به گزارش ايســنا، شــركت آمازون فهرســت كاالهايى كه با ادعاى 
جلوگيــرى از ابتال به ويروس كرونا يا درمان آن در اين پلتفرم عرضه 
شده اند را حذف مى كند.  اين شركت تغيير مذكور را در هفته جارى به 
فروشندگان طرف سوم اعالم كرده است. همچنين چنانچه فروشندگان 
«ادعاهاى پزشــكى ممنوعه» را حذف كنند، آمــازون حذف آن را از 
فهرست فروشندگان برچسب دار (مشخص شده) در نظر مى گيرد.اين 
درحالى است كه بسيارى از افراد سعى دارند با ادعاهاى واهى درباره 

درمان ويروس كرونا يا «كوويد -19» كاالهاى خود را بفروشند. 

«نخستين جشنواره ادبى 
آفتابگردان» برگزار مى شود

 بنياد فرهنگ سالمندى با همكارى موسسه خانه 
كتاب «نخستين جشنواره ادبى آفتابگردان» را برگزار 

مى كند
به گــزارش روابط عمومى معاونــت امور فرهنگى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، «نخستين جشنواره 
ادبى آفتابگردان» در 2 بخش آثار با موضوع سالمندى 
و خاطره نويســى ســالمندان (خودنوشت) با هدف 
اصــالح نگرش به ســالمند و ســالمندى و ترويج 
فرهنگ بهره بردارى از توانايى هاى سالمندان برگزار 

مى شود. 
ترويج فعاليت اجتماعى با رويكرد نگاه به سالمندان 
در بين عموم مردم، تشــويق داستان نويسان حرفه اى 
و اصحاب قلم براى پرداختن به توليد آثار داســتانى 
با موضوعات مختلف دوران سالمندى، شناسايى و 
تبيين موضوعات و آســيب هاى ناشى از بى توجهى 
به زواياى مختلف دوران زندگى سالمندان به وسيله 
ابزار هنر در بين آحاد جامعه با رويكرد سالمت پايدار 
جامعه، شناســايى و جذب نويسندگان اين حوزه با 
رويكرد گسترش ســرانه مطالعه و جريان سازى در 
ادبيات داســتانى به عنوان يكى از حوزه هاى مغفول 
ادبيات كشور از ديگر اهداف برگزارى اين جشنواره 

ادبى است. 
«نخستين جشــنواره ادبى آفتابگردان» در قالب هاى 
داســتانك (حداكثر 3 اثر)، داســتان كوتــاه 3 هزار 
كلمه اى (حداكثر 2 اثر)، كاريكلماتور (حداكثر3  اثر) 
و خاطره نويسى (4 هزار كلمه يك اثر) آثار مى پذيرد. 
 عالقمندان مى توانند از ابتداى اســفندماه 1398 تا 
15ارديبهشت 1399 آثار خود را در قالب word به 
ايميل aftab@salmandiran.ir ارسال كنند.

مرورى بر كتاب عيبى ندارد 
اگر حالت خوش نيست

 مرورى بر كتــاب عيبى ندارد اگر حالت خوش 
نيســت و گپ و گفــت پيرامون ســوگ و فقدان، 
دوشنبه5 اسفند ساعت 18 در شهر كتاب الف برگزار 

مى شود.
به گزارش ايلنا، در اين نشســت سيدمهدى يوسفى 
(جامعه شناس)، سعيد صدقى (روان شناس) و سيده 
سارا ضرغامى و آرزو موميوند مترجمان اثر حضور 
دارند. از دســت دادن عزيزان، فقــدان و رويارويى 
با آن، از مسائلى اســت كه خواه ناخواه با آن درگير 

مى شويم. 
هرچند گاه حجم اين نبودن و اندوه، مى تواند چنان 
گسترده باشد كه به يك فقدان و سوگ جمعى بدل 
شود اما باز مواجه فردى با آن و عبور از سوگ مسأله 

مهمى است.
كتاب حاضر كه توســط نشــر ميلكان منتشر شده، 
تجربيات شــخصى مگان ديواين، پس از درگذشت 
ناگهانى همسرش است. نويســنده كه خود سال ها 
به عنوان درمانگر فعاليت داشته و در حل مشكالت 
ديگران كمك مى كرد، متوجه مى شود تمام راهنمايى 
و نصايح در سوگ و فقدان، كارآمد نيست. وى شيوه 
صحيح عبور فردى از ســوگ و ديگرانى كه در كنار 

شخص سوگوار هستند را به چالش مى كشد.
كتاب عيبى ندارد اگر حالت خوش نيست ديدگاه هاى 
متفاوتى ارائه مى كند و مخاطب را تشويق مى كند در 
ارتباط با عشق، فقدان، دل شكستگى و جامعه تجديد 

نظر كند.

شبى با شايعات تلخ از شجريان 
استفاده از صندلى خالى شايعه براى 

خبرهاى مهم

 انتشــار اخبار ضد و نقيض درباره وضعيت ســالمتى محمدرضا 
شــجريان و تب تند رقابت ميان برخى از رســانه ها، موجب شد تا 
درنهايت خبر درگذشــت اين هنرمند پيشكسوت به اشتباه در برخى 
رســانه هاى رسمى منتشر شــود. اگرچه اين خبر به سرعت از سوى 
همايون شجريان تكذيب شد، اما سردرگمى عالقه مندان محمدرضا 
شــجريان موجب شد تا آنها به بيمارســتان محل بسترى اين هنرمند 

مراجعه و اين موضوع را بدون واسطه و مستقيم پيگيرى كنند.
البته اين نخســتين بار نبود كه برخى رســانه ها بــا بى دقتى و ارجح 
دانستن سرعت بر دقت، خبر فوت يك چهره نامى را منتشر مى كنند؛ 
موضوعــى كه سال هاســت بر تن رنجور رســانه هاى داخلى چنگ 
مى اندازد و بند نازك اعتماد عمومى به رسانه ها را بيش از پيش نازك 

مى كند. 
محمد ســلطانى فر ـ استاد دانشگاه و معاون ســابق مطبوعاتى ـ در 
گفت وگويى با ايســنا در اين زمينه اظهــار مى كند: براى چندمين بار 
اســت كه به شــخصه خبر دروغ فوت آقاى شــجريان را در فضاى 
مجازى رؤيت كرده ام! متأسفانه اخبارى كه براى مردم داراى اهميت 
بااليى هســتند، بــدون هيچ گونه تحقيقى در فضاى مجازى منتشــر 

مى شوند.
وى بــا تأكيد بر نقش 2 عنصر «اهميت» و «ابهام» در شايعه ســازى، 
خاطرنشــان مى كند: عنصر ابهام به دليل اينكه مراجع رســمى يا نزد 
افــكار عمومى بى اعتبار شــده اند يا به اين دليل كــه با فاصله زمانى 
بسيار زياد اطالع رسانى مى كنند، شكل مى گيرد؛ به عنوان مثال به دليل 
اتفاقاتى كه پس از ســانحه سقوط هواپيماى اوكراينى رخ داد، فضاى 
بى اعتمادى به رسانه هاى رســمى بيشتر شده است. طبيعى است كه 
در خالء رســانه هاى رسمى متأسفانه فضاى شــايعه در رسانه هاى 
غيررسمى و شبكه هاى اجتماعى افزايش پيدا مى كند و نتيجه هم اين 

مى شود كه مردم خيلى سريع اخبار را بازنشر مى دهند. 
اين اســتاد علوم ارتباطات يادآور مى شود: اگر رسانه هاى رسمى به 
ســرعت و جداى از مســائلى همانند روزهاى تعطيل، انتخابات و 
... در اين موارد ورود كنند، شــايد در آينده كمتر شــاهد اين اخبار 
شايعه اى باشيم؛ اما متاسفأنه خواب آلودگى، تأخير و گاهى بى تفاوتى 
رســانه هاى رسمى موجب شــده كه اخبار مهم با شايعه هاى زيادى 

همراه شوند. 
ســلطانى فر با بيان اينكه «متأســفانه در بلندمدت شاهد كاسته شدن 
اعتبار رســانه هاى رسمى هســتيم»، اظهار كرد: اگر اين شرايط ادامه 
پيدا كند شــايد در آينده به جايى برســيم كه ديگر از اعتبار رسانه ها 
چيزى باقى نماند. شــايعه در جايى شــكل مى گيرد كه خبر نباشد و 
طبيعتا زمانى كه اطالع رســانى درست نباشد، از صندلى خالى شايعه 
براى اعالم اخبار مهم اســتفاده مى شــود؛ به عنوان مثال شب گذشته 
در فضاى انتخاباتى، راديو و تلويزيون از پاســخگويى و تكذيب اين 

خبر مغفول ماند.

■ دوبيتى باباطاهر 
بهار آيو به صحرا و در و دشت                                 جوانى هم بهارى بود و بگذشت
سر قبر جوانان الله رويه                                       دمى كه گلرخان آيند به گلگشت

■ حديث:
امام على(ع):

بهترين بزرگوارى ، ايثار است.   
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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

 بــا باال رفتن قيمــت بنزين هزينه ســفر براى 
خانوارها افزايش قابل توجهى يافته است زيرا براى 
سفر به نزديك ترين شــهر از محل سكونت خود، 
در چنين شرايطى بايد حداقل دوبرابر سال گذشته 

هزينه سوخت كنند. 
عالوه بــر آن با وجود اينكه قرار بود افزايش قيمتى 
را پس از گرانى بنزين در كشــور شاهد نباشيم؛ اما 
با روندى آهســته قيمت اغلــب كاالها و خدمات 
دســتخوش افزايش شــده كه در اين ميــان بازار 
گردشگرى نيز مســتثنى نبوده است و حوزه هايى 
همچون اقامتگاه، رستوران، اتوبوس و... با افزايش 

قيمت مواجه شده است. 
بنابراين تمامى اين افزايش قيمت ها بى رغبتى افراد 
براى سفر كردن را به دنبال داشت و اغلب خانوارها 
سفر با خودروى شخصى را از سبد خانوار حذف 
كرده اند. در همين ميان متوليان گردشــگرى بر اين 
باور بوده اند كه گردشــگران سفرهاى گروهى و با 
تور را جايگزين ســفر با خودروى شخصى خود 

خواهند كرد. 
اما در حال حاضر مطابق آنچــه تورگردان ها آن را 
اتفاقى كم ســابقه عنوان مى كنند، نه تنها ســفرهاى 
خودرويى به گروهى تبديل نشــده بلكه سفرهاى 

گروهى نيز افت قابل توجهى داشته است. 
اين وضعيت بيانگر حذف ســفر از ســبد مصرفى 
خانوارهــا اســت. «دنياى اقتصاد» نيز به بررســى 
وضعيت موجود تورهاى مســافرتى پرداخته و با 

تعدادى از فعاالن اين حوزه مصاحبه كرده است.
هادى شــمس فعال تورهاى مسافرتى عنوان كرد: 
ميزان مســافرانى كه با تور سفر مى كنند نسبت به 
ســال گذشــته حدود 40 درصد كاهش يافته؛ اين 
امر پــس از افزايش قيمت بنزين رخ داده اســت. 
درصورتى كــه تصور مى كرديم بــا افزايش قيمت 
بنزين مــردم براى مســافرت از تورها اســتقبال 
خواهنــد كرد امــا افزايش قيمــت بنزين موجب 
افزايش قيمت اغلب كاالها و خدمات شد و همين، 
كاهــش نقدينگى در ميان مــردم را به وجود آورده 
اســت. درواقع مردم از نظر اقتصادى در شــرايط 

مناسبى براى سفر قرار ندارند.
 به همين دليل ميزان ســفرهاى آنها روندى كاهشى 
به خود گرفته است.شــمس گفــت: هزينه اجاره 
ماشــين، اقامتگاه، رســتوران و ... امسال نسبت به 
سال گذشــته افزايش يافته است؛ اما با اين شرايط 
قيمت تورهاى خود را افزايش نداده ايم تا مشتريان 

مؤثر را از دست ندهيم. 
حسين مســكين نواز يكى از فعاالن حوزه تورهاى 
مسافربرى نيز در اين باره عنوان كرد: پس از افزايش 
قيمت بنزين حدود 10 درصد ميزان مسافران تورها 
افزايش يافته اما با اين حال تعداد تورها را افزايش 
نداده ايــم؛ بلكه با ظرفيت تكميل اتوبوس ها تور را 
برگزار كرده ايم و اين افزايش حجم مسافران صرفا 
به دليل افزايش قيمت بنزين نيســت، بلكه افزايش 
كلى هزينه هاى ســفر نيز بر اين امر تأثيرگذار بوده 

است.
ســينا ذوالقدر يكى ديگر از فعــاالن برگزار كننده 
تورهاى داخلى عنوان كرد: در 10 ماه ابتداى امسال 
نسبت به مدت زمان مشــابه در سال گذشته تعداد 
گردشــگرانى كه با تور مسافرت مى كردند كاهش 
قابل توجهى داشته به طورى كه امسال تعداد مسافران 
تورها تقريبا به كمتر از نصف مسافران سال گذشته 

رسيده است. 
بــا وجود اينكــه قيمــت اســكان در اقامتگاه ها، 
رســتوران، اتوبوس و.... نســبت به ســال گذشته 
حــدود 2 برابر افزايش داشــته امــا در قيمت تور 
تغييرى ايجاد نكــرده و گران تــر نكرده ايم؛ بلكه 

حاشيه سود خود را كاهش داده ايم.
نگين ســعيدى از فعاالن بازار تورهاى مســافرتى 
گفت: وضعيت حضور مســافرانى كه با تور سفر 
مى كنند در 10 ماه ابتداى امســال نســبت به زمان 
مشابه در سال گذشــته با افت 70 درصدى مواجه 
بوده  اســت به طورى كه در تابســتان امسال تنها 
نصف مســافران سال گذشــته در همين فصل در 
تورها حضور داشــته اند. راميــن نصيرى فعال در 
تورهاى مسافرتى نيز در گفت وگو با «دنياى اقتصاد» 
عنوان كرد: ميزان مســافران تورهاى داخلى نسبت 

به ســال گذشــته با 30 درصد كاهش مواجه بوده 
اســت و تا انتهاى سال نيز قيمت تورها را افزايش 
نخواهيــم داد، اما از ابتداى ســال جديد و در ايام 
عيد به دليل اينكه قيمــت هتل، اقامتگاه و اتوبوس 
افزايش خواهد داشــت ما نيز قيمــت تورها را تا 
40 درصد افزايش مى دهيــم. على دلجوان يكى از 
برگزاركنندگان تورهاى مســافرتى گفت: با وجود 
اينكــه قيمت تورها را افزايــش نداده ايم اما ميزان 
مســافران تورهاى ما نسبت به ســال گذشته 50

درصد كاهش داشته اســت. همچنين براى جذب 
بيشــتر مسافران جهت ســفر با تور، امسال قيمت 
تورهاى خود را براى مدتــى كاهش نيز داديم اما 

تأثيرى نداشت. 
در حال حاضــر اميدواريم تعطيــالت عيد موجب 
جبران كمبود مســافر شــود. همچنيــن وضعيت 
درآمدى كســب و كار ما نيز نسبت به سال گذشته 
نصف شــده اســت؛ به گونه  اى كــه در زمان فصل 
افول گردشــگرى درآمدى بالغ بر 8 ميليون تومان 
داشــته ايم، اين در حالى است كه امسال اين درآمد 
به 4 ميليون تومان هم نرســيده است. بررسى هاى 
«دنياى اقتصاد» نشــان مى دهد ميزان مســافرانى كه 
با تور سفر مى كنند امســال نسبت به سال گذشته 
نه تنها افزايش نداشــته؛ بلكه به صورت ميانگين با 
كاهش حدود 50 درصدى در 10 ماه ابتداى امسال 

مواجه بوده است. 
درواقــع گردشــگران عالوه بر اينكه بــا تورهاى 
مسافرتى ســفر نكرده اند، ســفر را از سبد خانوار 
خود حذف كرده اند. اگــر اين روند ادامه پيدا كند 
بازار گردشــگرى كه شامل اقامتگاه ها، رستوران ها، 
صنايع دستى و... مى شود با مشكالت جبران ناپذيرى 

مواجه خواهد شد.
 حذف «گردش و سفر» از سبد خانوار

حرمت ا... رفيعى رئيس هيأت مديره انجمن صنفى 
دفاتــر خدمات مســافرت هوايــى و جهانگردى 
ايــران در گفت وگو با «دنياى اقتصــاد» اعالم كرد: 
سفر با تورهاى مســافرتى داخلى در كشور پس از 
افزايش قيمــت بنزين حداقــل 35 درصد كاهش 

داشــته اســت كه دليل اصلى آن وضعيت معيشتى 
و اقتصــادى مردم اســت. پــس از افزايش قيمت 
بنزين قيمت كاالها و خدماتى همچون گوشــت، 
مــرغ، برنج، لبنيــات، صيفى ها و ... نيــز افزايش 
يافته اســت، به دليل اينكــه اولويت مردم خوراك، 
پوشاك، مســكن و حمل ونقل اســت و مسافرت 
كردن در اولويت آخر آنها جاى گرفته است. رئيس 
هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرت 
هوايــى و جهانگردى ايران گفت: با توجه به اينكه 
ويروس كرونا وارد برخى از شهرهاى كشور شده 
است پيش بينى مى شود به همين دليل در تعطيالت 
عيد نيز سفرهاى داخلى دچار ركودى جدى شود؛ 
زيرا به احتمال خيلى زياد مردم به دليل شــيوع اين 
ويروس در كشور از سفر كردن صرف نظر مى كنند. 
محسن حاج سعيد رئيس كانون انجمن هاى صنفى 
راهنمايان گردشــگرى ايران نيز در اين باره عنوان 
كرد: تورهاى گروهى با تغيير فرهنگ رخ مى دهند، 
نه با افزايش قيمت بنزين؛ در واقع بايد در كشــور 
براى ســفر با تورهاى گروهى فرهنگ سازى انجام 
دهيم و افراد جامعه را از مزاياى آن آگاه ســازيم تا 

براى سفر با تور تشويق شوند. 
يكى از مزاياى مهم سفر با تورهاى گروهى مقرون 
به صرفه بــودن چنين ســفرهايى از نظر اقتصادى 
است، زيرا خانوارها با سفر با وسيله نقليه شخصى 
خود صرفا براى ســوخت هزينــه نمى كنند بلكه 
اگر ميزان اســتهالك خودرو، تصادفات، ترافيك، 
خســتگى رانندگى در جاده و... را محاســبه كنند 
متوجه مى شــوند كه اين هزينه هــا در كنار هزينه 
بنزين بســيار گران نيز هســت. بنابراين بايد تفكر 
حاكم در جامعه درباره سفر را دستخوش تغييرات 
كنيــم. در غيــر اين صــورت با ريــزش نيروى 
انسانى شــاغل در حوزه تورهاى مسافرتى و حتى 
خروج آنها از كشــور مواجه خواهيم شــد و تمام 
ســرمايه گذارى و هزينه اى كه بخش خصوصى و 
دولتى براى آمــوزش اين افراد خبــره كرده اند با 
خروج آنها از كشــور و ادامه فعاليتشــان در ساير 

كشورها از بين خواهد رفت.

سفـرسفـر
 اولويت آخـر شد اولويت آخـر شد

مهمترين مطالبه 
راهنمايان گردشگرى 
در سال 98 چيست؟
راهنمايان گردشگرى هر ساله مطالباتى را براى 
حفظ آثار باستانى دارند كه امسال هم در روز دوم 
اسفند و روز جهانى راهنمايان گردشگرى، مطالبه 

جديدى را مطرح مى كنند.
در سيزدهمين گردهمايى راهنمايان گردشگرى چه 

خواهد گذشت؟
آرش نورآقايى عضو هيأت مديره فدراسيون جهانى 
راهنمايان گردشــگرى و عضو هيأت مديره كانون 
انجمن هاى صنفى راهنمايان گردشــگرى سراسر 
كشور به خبرنگار حوزه ميراث و گردشگرى گروه 

فرهنگى باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: دوم اسفند 
روز جهانى راهنمايان گردشــگرى است. اعضاى 
كانــون انجمن هاى صنفى راهنمايان گردشــگرى 
امســال با شــعار«اين داستان؛ گلســتان» به استان 
گلستان مى روند و در اين استان عالوه بر بازديد از 
جاذبه هاى گردشگرى شهر گرگان، در گشت هايى 
به اطراف استان گلســتان، در كارگاه هاى آموزشى 
و مراســم افتتاحيه و اختتاميه شركت مى كنند. آنها 
مى توانند پــس از پايان مراســم اختتاميه در قالب 
گشت هاى بيشــتر با جاذبه هاى گردشگرى استان 

گلستان آشنا شوند.
وى افزود: مطالبه امسال اعضاى كانون انجمن هاى 
صنفى راهنمايان گردشــگرى، ثبت جهانى ديوار 

گرگان است.
نورآقايــى گفت: ما هر ســال به صــورت نمادين 

مطالبــه اى داريم، مثــال در ســومين گردهمايى 
راهنمايان گردشــگرى درخواست كرديم كه بازار 
تبريز ثبت جهانى شــود. در ششــمين جشن نيز 

خواستار حفاظت از درياچه اروميه بوديم. ما با اين 
مطالبات نمادين تالش مى كنيم توجه خبرنگاران و 
مسئوالن را به اتفاقات مهم و قابل توجه جلب كنيم.

تورگردان ها از اتفاقى كم سابقه تورگردان ها از اتفاقى كم سابقه 
در بازار گردشگرى خبر دادنددر بازار گردشگرى خبر دادند


