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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس رضا عباسى

اتحاديه مرغداران گوشتى استان همدان 

اكنــون كــه بــه افتخــار بازنشســتگى نائــل 
ــغ،  ــات بى دري ــت از زحم ــته اس ــد شايس آمده اي
ــى  ــژه حضرتعال ــام وي ــمند و اهتم ــاعى ارزش مس
ــه  ــان ك ــت صادقانه ت ــه خدم ــه ده ــول س در ط
در راه اعتــالى تشــكل هاى بخــش كشــاورزى 
ــد  ــام داده اي ــا آن انج ــط ب ــاى مرتب و مجموعه ه
،تشــكر و قدردانــى نمائيــم. اميــد اســت در پرتــو 
عنايــت حــق همــواره در تمامــى شــئونات زندگــى 

ــيد. ــالمت باش ــد و س ــق، موي موف

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مجيد مسلمى راد

اتحاديه مرغداران گوشتى استان همدان 

مدير سازمان تعاون روستايى استان همدان 
كارآمــدى و توانمنــدى مديــران هــر مجموعه 
پيشــرفت و آبادانــى جامعــه را رقــم خواهــد 

زد.
انتصــاب شايســته حضرتعالــى كــه نشــان از 
ــى دارد را  ــدى كارى جنابعال ــت و توانمن دراي
ــوده  ــرض نم ــت ع ــك و تهني ــه تبري صميمان
ــى در راه  ــاف اله ــايه الط ــت در س ــد اس امي

ــيد. ــربلند باش ــق و س ــت موف خدم

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مجيد مسلمى راد

هيأت مديره و مديرعامل شركت تعاونى گاوداران 
صنعتى تالشگران استان همدان 

ترديدى نيست كه تكيه بر توانمندى و تجارب ارزنده 
و سازنده مديران با تجربه در هر سازمان راه ترقى و 

پيشبرد اهداف آن سازمان را محقق مى نمايد.
سازمان  مدير  عنوان  به  جنابعالى  انتصاب  بدينوسيله 
تبريك  صميمانه  را  همدان  استان  روستايى  تعاون 
و  مداوم  خدمات  و  زحمات  و  نموده  عرض  تهنيت  و 
ارج  را  عباسى  رضا  مهندس  آقاى  جناب  دلسوزانه 
و  سالمتى  برايتان  متعال  خداوند  درگاه  از  مى نهيم 

موفقيت آرزمنديم.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مجيد مسلمى راد

رئيس هيأت مديره و مديرعامل تعاونى دامداران 
شهرستان بهار 

انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان
مدير سازمان تعاون روستايى 

استان همدان
 را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده 

اميد است در پناه الطاف الهى در راه 
خدمت همواره موفق و مويد باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس حامد صادقى

ميالد فضليان 

انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان 
دبير صحن شوراى اسالمى 

شهر همدان
 كه بيانگر تعهد، كارآمدى، لياقت، شايستگى هاى 
صحنه هاى خدمت  در  گرامى  برادر  آن  برجسته 
را  است  عزيزمان  شهر  و  كشور  به  صادقانه 
تبريك عرض نموده و سربلندى شما را از درگاه 

خداوند منان مسألت مى نمايم.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مجيد مسلمى راد

هيأت مديره، مدير عامل و كاركنان شركت تعاونى كشاورزى 
دامداران شهرستان اسدآباد - طهماسبى 

درايت و كاردانى خصلت مديران و مبناى انتخاب 
بزرگان براى نشاندن افراد اليق بر سند مديريت است.

بدينوسيله انتصاب جنابعالى به عنوان 
مدير سازمان تعاون روستايى استان همدان 

را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده و از زحمات 
و خدمات دلسوزانه جناب آقاى مهندس رضا عباسى 

در زمان تصدى اين سمت كمال تقدير و تشكر را 
داريم. اميد است در پناه الطاف الهى همواره سالمت 

و سربلند باشيد.

يكبار ديگر عمارت تاريخى  محور جلسه مسئوالن شهر شد 

از مقصرشدن رسانـه ها تا اولويت جنـانى در شورا

مديركل كار: فرصت ثبت نام وام يك ميليوني تمديد شد

پيامك همراه اول مردم را به صف كرد
وزير ارتباطات: آقاي اپراتور! سيم كارت ها را با پست 
به در خانه ها بفرستيد
نماينده مجلس: با اين روش تمام زحمات بهداشتي 
مردم و دولت هدر مي رود

فرماندار همدان:

اصناف پرخطر 
همچنان تعطيل هستند

686 مبتال به كرونا 
در همـدان

■  بيشترين آلودگى به نسبت جمعيت در نهاوند، اسدآباد و كبودرآهنگ
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بانوى كارآفرين از صنعت فرش در مادستان مى گويد

گره اى نقش آفرين در جهش توليد
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

از رونق توليد تا جهش توليد با 
برنامه محورى 

 مقام معظم رهبرى در حالى سال 99 را سال جهش توليد نامگذارى 
كردند كه از حركت ها و اقدامات انجام شده براى رونق توليد در سال 
گذشته ابراز رضايت و بر تداوم و توسعه اين فعاليت ها تأكيد كردند.

بر اين اساس مى توان گفت رونق توليد راهى ناتمام در جهت توسعه 
است كه با جهش توليد تكميل خواهد شد.

راهبرد اصلى جامعه تحقق شاخص هاى توسعه يافتگى است كه اقتصاد 
بخشــى مهم و كليدى از آن را تشــكيل مى دهد. محوريت مباحث 
اقتصادى در نامگذارى سال ها توسط رهبر معظم انقالب هم نشان از 

اهميت اين موضوع دارد.
تقويت توليد در اين مســير بســيار مهم است و به نوعى تكميل كننده 
بخش عمده اى از پازل هاى توســعه است. رونق توليد در همين راستا 
مورد تأكيد قرار گرفت و حاال ضرورتى به نام جهش توليد پيش روى 

ماست تا بتوانيم گام هاى مؤثرترى در اين مسير برداريم.
اســتفاده از اين عنوان توســط رهبرى به آن معناســت كه حركت ها 
و اقداماتى كه در راســتاى توليد شــكل  گرفته است، بايد هم شتاب 
بيشــترى به خود بگيرد و هم گسترده تر گردد تا جامعه از آثار آن در 
حوزه هاى مختلف از جمله اشتغال، رشد اقتصادى و... بهره مند شود.

تحقــق اين مهم در گرو برنامه ريزى خوب و به دنبال آن اقدام و عمل 
هدفمند است تا با تقويت توليد، مسير توسعه هموار گردد.

اهميــت موضوع ايجاب مى كند كه دســتگاه هاى مختلف به فراخور 
وظايف و رســالت هاى خود و متناسب با ظرفيت ها و امكانات براى 
تحقق شعار ســال برنامه اى دقيق و كاربردى داشته باشند.امروز زمان 
برنامه ريزى براى اقداماتى اســت كه فردا بايد انجام شــود؛ پس اگر 
مى خواهيم توليد جهش پيدا كند و جامعه را به جايگاه مطلوب توسعه 

برساند، بايد برنامه محور حركت كنيم.
در حال حاضر گزارشــى از تدوين چنين برنامه مشــخصى در استان 
ارائه نشــده و نوع حركت مجموعه استان براى افكار عمومى تقريبا 

مبهم است.
البته در شــرايط حســاس كنونى كه مقابله با ويــروس كرونا و مهار 
آن دغدغه اصلى ما به حســاب مى آيد، شايسته است از جهش توليد 
به عنوان اولويت كشور در سالجارى غافل نشويم و براى تحقق آن در 

ابعاد مختلف تالش كنيم.

سايت ثبت پيام 137 در حال ارتقاست
 ســايت ثبت پيام ســامانه 137 از لحاظ نرم افزارى و ســخت افزارى در حال ارتقا و 

به روزرسانى است كه متأسفانه با موج شيوع كرونا كار تاكنون به نتيجه نرسيده است.
سرپرست سامانه 137 شهردارى همدان گفت: از طريق تماس تلفنى، شهروندان همدانى 

مى توانند مشكالت شهرى خود را با اين سامانه در ميان بگذارند.
سعيد خوشبخت با بيان اينكه شركت پيمانكار سامانه اينترنتى و سايت ثبت پيام مركز 
137 در تهران مســتقر است، افزود: اين ســايت از لحاظ نرم افزارى و سخت افزارى 
در حال ارتقا و به روزرســانى اســت كه متأسفانه با موج شــيوع كرونا كار تاكنون به 

نتيجه نرسيده است.

وى با اشــاره به اينكه اميدواريم در اســرع وقت اين امكان براى رفاه حال شهروندان نيز 
برقرار شــود، تصريح كرد: در حال حاضر قابليت هاى موجود در سايت در حال توسعه و 

گسترش است تا كيفيت و كميت دسترسى شهروندان نيز ارتقا يابد.
خوشبخت ادامه داد: از تيرماه سال 98 تاكنون 180 هزار ارتباط با سامانه 137 برقرار شده 

كه از اين ميزان بيش از 32 هزار و 390 پيام ورودى ثبت شده است.
وى با تأكيد بر اينكه از 32 هزار و 390 پيام تاكنون 27 هزار و 730 پيام به نتيجه رسيده و 
2 هزار و 573 پيام در حال انجام و پيگيرى است، خاطرنشان كرد: به طور كلى 67 درصد 
پيام ها در حوزه خدمات شهرى، مانند بارندگى هاى اخير، ساخت وساز غيرمجاز، سقوط 

درخت و سدمعبر اصناف بوده است.

پيشرفت 90 درصدى پروژه هدايت آب هاى 
سطحى در تقاطع رسالت همدان

 مدير منطقه 2 شــهردارى همدان از پيشرفت 90 درصدى پروژه 
هدايت آب هاى سطحى در تقاطع رسالت همدان خبر داد.

آب گرفتگى تقاطع رسالت همدان در پى بارش هاى شديد مشكالتى 
را براى شهروندان و ساكنان اين منطقه به وجود مى آورد كه شهردارى 
همدان پروژه جمع آورى و هدايت آب هاى ســطحى در اين منطقه را 

با هدف كاهش مشكالت و خدمات رسانى به شهروندان كليد زد.
مديــر منطقه 2 شــهردارى همدان در اين باره گفــت: ارتقاى كيفيت 
زندگى شهرى يكى از شاخص هاى رضايتمندى شهروندان از مديريت 
شهرى اســت كه در اين بين هدايت آب هاى سطحى از اولويت هاى 

مهم محسوب مى شود.
بــه گزارش مهر، حامد جليلوند تصريح كرد: تســهيل عبور و مرور، 
ارتقاى ســطح ايمنى معابر، مديريت به هنگام بحران در شرايط جوى 
نامناسب، دفع آب هاى سطحى به منظور ايمن سازى مناطق مسكونى از 
خطر وقوع ســيالب، رفع خسارت هاى احتمالى به تأسيسات شهرى 
و پروژه هاى عمرانى نظير آســفالت معابر، جداول و درختان از جمله 
اهداف شــهردارى منطقه 2 در اجراى پروژه هدايت آب هاى سطحى 

به شمار مى رود.
جليلوند با بيان اينكه براى اجراى اين پروژه نســبت به لوله گذارى و 
هدايت آب هاى ســطحى در تقاطع رســالت اقدام شده است، گفت: 
جمع آورى و هدايت آب هاى ســطحى محدوده بلوار رسالت، كوى 
نايب احمد، بلوار 9 دى و پيشگيرى از مشكالت آب گرفتگى در زمان 

بارش در حال انجام است.
وى افــزود: در اجــراى اين پروژه مهم شــهرى 20 هــزار متر مربع 
خاك بردارى انجام شــده و پروژه تاكنون 90 درصد پيشرفت فيزيكى 

داشته است.

آغاز فعاليت رسمى شبكه آموزش 
دانش آموزى «شاد» در استان 

 همزمان با سراسر كشور فعاليت رسمى شبكه آموزش دانش آموزى 
«شاد» براى دوره ابتدايى در استان همدان آغاز شد.

 به گزارش اداره اطالع رسانى و روابط عمومى آموزش وپرورش استان، 
افتتاح نمادين شبكه آموزش دانش آموزى «شاد» با حضور مسئوالن، در 

مدرسه ابتدايى راه نور همدان انجام شد.
 معاون آموزش ابتدايى استان در حاشيه افتتاح اين شبكه گفت: ورود 
به پلت فرم اختصاصى آموزش وپرورش از 21 فروردين ماه آغاز شــد 
و در حال حاضر مديران، معلمان و دانش آموزان دوره ابتدايى اســتان 
اپليكيشــن شاد را نصب كرده اند و آموزش ها در فضاى ايمن مجازى 

شكل گرفته است.
 ياســر نانكلى افزود: اين شبكه زيرساختى است كه فضاى يادگيرى 

را براى تمامى دانش آموزان بدون هيچ محدوديتى فراهم كرده است.
 گفتنى است ثبت نام دانش آموزان، معلمان و مديران دوره متوسطه اول 

و دوم در شبكه شاد نيز از هفته گذشته آغاز شده است.

مهدى ناصرنژاد »
  تحريم ها و جلوگيرى از ورود و خروج 
اقتصادى ايران به چرخــه اقتصاد جهانى در 
دهه هاى اخير توســط دولت هــاى آمريكا و 
متحــدان جهانى او، اگرچــه موانع زيادى بر 
سر راه پيشرفت متوازن كشورمان ايجاد كرده 
است، اما از آنجا كه استخوان بندى اقتصادى 
جامعه ما در ابعاد مختلف تفاوت هاى فاحشى 
با وضعيت اغلب كشورهاى به ظاهر پيشرفته 

دارد.
 بنابراين جامعه اقتصادى ما در هر شــرايطى 
راه خــود را مــى رود و اگــر دشــمنى ها و 
تحريم هاى طوالنى مدت تاكنون توانسته است 
پيكره اقتصادى جامعه ما را در مواردى چون 
مو باريك كند، وليكن اين پيكره ريشــه دار و 
برخوردار از پشتوانه هاى اصيل ملى، هرگز از 
هم نگسسته است و چون درختى هرس شده 
شاخســارهاى نورسته اى روى تنه خود براى 
مردم خودمان و جهانيان نمايان ساخته است. 
واقعيت اين اســت كه تحريم هاى استكبارى 
براى هر كشور مستقلى كه مى خواهد روى پاى 
خودش بايستد، مى تواند يك نعمت و فرصت 
بزرگ باشــد و به همين معنا چون شالوده هاى 
اقتصادى ايران سواى ابعاد سنتى آن در بسيارى 
جهات نيز متفاوت از غربى ها و شرقى هاست، 
چنانچه نفت را هم كنار بگذاريم، مردم ايران با 
پشتوانه هوش و استعدادهاى ذاتى كه نمونه هاى 
بسيار آن در تاريخ اين سرزمين نام برده مى شود 

و از سويى نيز به مدد دانش نوين و تحصيالت 
تكميلى جوان هاى نســتوه و همچنين وجود 
منابع و ذخاير عظيم ملى در اعماق خشكى ها و 
درياها، توانسته است راه هاى صدساله پيشرفت 
و نوآورى ها را بيشــتر از هر زمانى در دهه هاى 
پس از پيروزى انقالب اســالمى كه دولت ها و 
مــردم ما راه خود را از دولت هاى اســتعمارى 
و زياده خواه جدا ســاخته است، بپيمايد و هيچ 
جاى مبالغه، حدس و گمان هاى خودفريبانه هم 

وجود ندارد. 
و  خودكفايــى  بســترهاى  در  هم اينــك 
خودباورى هاى قشــرهاى مــردم پرتالش در 
صنعــت و توليد و حضور جوان هاى پرتالش 
و تحصيلكــرده ايرانــى هر طــرح و پروژه 
بــزرگ و زيربنايى و به اصطــالح طرح مادر 
در تمــام حوزه هــاى صنعــت، آب و خاك، 
جاده و راه آهن، علوم پزشــكى، داروســازى، 
پتروشيمى، هوا و فضا، دريانوردى، تسليحات 
جديد نظامى و نفت و گاز، صددرصد اراده و 
دســت نيروهاى توانمند داخلى در كار است 
و خارجى هــا و بيگانگان به ندرت در اجراى 
پروژه هــاى بزرگ در ايران مشــاركت دارند. 
به طــور يقين نتايــج تمــام خوداتكايى ها و 
خودكفايى ها و استقالل انديشه و عمل جامعه 
امروز ايران بيشــتر از اينكه براى نســل هاى 
حاضر مشــهود باشد، براى نســل هاى آينده 

درخشنده و ثمربخش خواهد بود. 
در همين حال و در چنين گيرودارى در شرايط 

اجتماعى ايران و جهان، فاجعه كرونا كه سرزده 
وارد شد، تاكنون آثار و پيامدهاى غم انگيزى در 
كره خاكى بر جاى گذاشته است. آثار ظاهرى 
ايــن فاجعه تاريخى، مرگ و مير و صدمه هاى 
روحى بين ملت هاى جهان است كه به طريقى 
تمام شده و تمام مى شود، اما پيامدهاى غيرقابل 
جبران و ويران كننده كرونا كه در سال هاى آينده 
كام ملت هــاى جهان را تلخ خواهد كرد همانا 
شكاف هاى عميق اقتصادى است، با وجود اين 
نكته اى كه خيلى با اطمينان مى توان بر آن تأكيد 
كرد، به خاطر همان ويژگى هايى كه اشاره شد، 
آثار سوء كم اقتصادى كرونا در جامعه خودمان 
خواهــد بود. در واقع در دنياى پســاكرونا آن 
چيزى كه در اغلب كشورهاى به ظاهر پيشرفته 
اروپايى و آمريكا، ســيل بنيان كن مى باشد در 
جامعه ايران به مدد و اتكاى تجربه هاى فراوان 
و آمادگى هايى كه در طول 40 ســال گذشته 
مردم كشــورمان بدان تن داده اند، رگبار تند و 

زودگذرى بيشترى نخواهد بود!
البته اعداد و ارقام كرونا در كشــورمان خيلى 
بزرگ هســتند و آثار ســوء حوادث قهرى و 
كمرشــكن حداقل 2 ســال اخير هم وجود 
دارد و از همه مهمتر و ســخت تر، حماقت و 
دشــمنى هاى كوكورانه امريــكا و دولت هاى 
متحــد او هــم بــراى اســتمرار تحريم هاى 
همه جانبه قوز باال قوز است، اما با وجود تمام 
سختى ها و مرارت ها، لذت استقامت، پايدارى 
و اتكا به همان خودباورى ها و خوداتكايى ها 

و ســربلندى ملت بزرگ ايران در اين برهه و 
آزمون دشــوار آن، چيزى است كه در تاريخ 
ايران براى همه نســل هاى آينــده اين مرز و 
بوم كهن باقى مى ماند و شــهد شيرين غرور، 
پايمردى و شرافت خاص ايرانى براى هميشه 
كام فرزندان ما را به مزه حيات واقعى آغشــته 

خواهد كرد. 
قطعاً اين كروناى لعنتــى هرگز مردم ايران را 
از تــالش براى حفظ اســتقالل و پيشــرفت 
خويش باز نخواهد داشت و هيچ ايده و تالش 
ميهن پرستانه اى براى جهش توليد و اقتصادى 
از قلم نخواهد افتاد. با وجوداختالف نظرهاى 
مختلف براى مقابله و متوقف ســازى كرونا، 
انصافاً اراده دولت مردان ايرانى براى به حركت 
درآوردن چرخ هاى اقتصادى و معيشتى كشور 
در اين شرايط بيم و اميد، ستودنى است. مردم 
را بايد همواره براى ادامه كار و تالش و از همه 
مهمتر خودآگاهى و خودمراقبتى در حوزه هاى 
بهداشــتى و بيمارى هاى واگيردار، اميدوار و 

آماده نگه داشت. 
انصافاً كه نبايد ما با ســهل انگارى و بى تفاوتى 
نســبت به هر اتفاقى فقط و فقط دولت ها را 
مســئول بدانيم و منتظر واكنــش بمانيم. راه 
صحيح اين است كه در هر واقعه و بحران هاى 
غيرقابل پيش بينى بتوانيم با احساس مسئوليت 
و نوع دوستى هر الگوى درستى كه براى مداوا 
و چاره به فكرمان مى رسد به طرق اولى معرفى 

كنيم!

1- منتخبان مجلس يازدهم يكم ارديبهشت نخستين جلسه خود را در 
تهران برگزار مى كنند. گويا در اين جلسه درباره اولويت هاى مجلس 
يازدهم تصميم گيرى خواهد شــد. گفتنى اســت وزن فراكسيون هاى 

اكثريت و اقليت مجلس نيز در اين جلسه مشخص مى شود.
2- شلوغى دفاتر پيشخوان دولت همچنان ادامه دارد. گويا اين شلوغى 
موجب شده دستورالعمل هاى بهداشتى رعايت نشود. گفتنى است با 
گذشت چند روز از مشــاهده اين شلوغى ها تا ديروز هيچ تصميمى 
براى كاستن از شلوغى، ازدحام و پيشگيرى از شيوع كرونا در همدان 

گرفته نشده است.
3- كشــتن عمــدى جوجه هاى يك روزه از ســوى مرغــداران با 
واكنش هاى گوناگونى مواجه شده است. گويا اين اقدام با توجيه نبود 
نهاده براى نگهدارى رخ داده است. گفتنى است دريافت زيان از بيمه 
و حفظ قيمت از داليل مطرح شــده ناظران براى اين اقدام غيرانسانى 

است.
4- احتمــال بازگشــايى حرم هــاى مطهر قوت گرفته اســت. گويا 
دســتور العمل بازگشــايى حرم ها با رعايت نكات بهداشتى تهيه و به 
وزارت بهداشت ارائه شده است. گفتنى است در صورت پذيرش اين 
دســتورالعمل ها از سوى دولت، احتماال حرم هاى مطهر كشور در ماه 

مبارك رمضان بازگشايى خواهد شد.
5- شركت هاى خدمات رسان به مرحله «خودت بنويس» براى صدور 
قبض مشتركان رســيده اند. گويا اين شركت ها كرونا را بهانه اى براى 
بيكار كردن كنتورنويسان و واگذارى وظيفه آنها به مشتركان كرده اند. 
گفتنى است واگذارى كارها به مردم معموال سريع ترين تصميمى است 
كه در بحران ها به ذهن مديران ايرانى مى رســد و آنها تمايلى به حل 
مسأله با تدوين دستورالعمل هاى جديد يا استفاده از تكنولوژى ها در 

چنين مواردى ندارند.

يادداشت 

كرونا را بايد در حوزه اقتصادى هم شكست دهيم

تخريب ساخت وسازهاى غيرمجاز 
در همدان

 عمليات تخريب ساخت وسازهاى غيرمجاز در اراضى كشاورزى 
حومه شهر همدان اجرا شد.

مدير پيشــگيرى و رفع تخلفات شــهرى همدان اظهار كرد: برخى 
افراد سودجو كه به ساخت و سازهاى غيرمجاز در اراضى كشاورزى 
واقع در شورين و رباط شورين اقدام كرده بودند، شناسايى شدند و 

با دريافت دستور قضايى، ساخت وسازهاى انجام شده تخريب شد.
محمدعلى گلشن افزود: اين عمليات در راستاى اجراى تبصره يك 
ماده 100 شــهردارى ها و تبصره 2 جهاد كشــاورزى مبنى بر قلع و 

قمع ساخت وسازهاى غيرمجاز و تغيير كاربرى اراضى انجام شد.
وى افزود: بر اين اســاس مديريت پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى 
با همكارى جهاد كشــاورزى بــه تخريب و قلــع و قمع 20 فقره 
ساخت وساز غيرمجاز در منطقه شورين و رباط شورين همدان اقدام 

كرد.
گلشن خاطرنشان كرد: مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى 
شهردارى همدان با هرگونه تخلف و ساخت وساز غيرمجاز در سطح 

مناطق 4گانه، شهردارى برخورد جدى خواهد داشت.
وى افــزود: شــهروندان همدانى پيــش از هرگونه ســاخت بنا و 
ديواركشى و ســاير اقدام ها پيرامون ساخت وســاز در امالك خود 
نســبت به دريافت مجوزهاى الزم از شهردارى و جهاد كشاورزى 

اقدام كنند.
مدير پيشگيرى و رفع تخلفات شــهرى همدان اظهار كرد: تيم هاى 
گشــتى حوزه اجرايى مديريت شهرى به صورت شبانه روزى مناطق 
4گانه شهر همدان را رصد و با متخلفان در امر ساخت وساز غيرمجاز 

برخورد مى كنند.
شورين از مناطق مستعد كشــاورزى و باغدارى حومه شهر همدان 

به شمار مى رود.

توقيف 40 تاكسى متخلف در همدان
 معاون نظارت و بازرسى سازمان تاكسيرانى همدان با بيان اينكه 
تمامى ناوگان تاكســى شــهر همدان فعال شــدند، گفت: 35 تا 40 
تاكســى متخلف به دليل رعايت نكردن تعداد سرنشــينان و افزايش 

خودسرانه كرايه توقيف و به پاركينگ منتقل شده است.
محمدى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در هفته هاى گذشته به دليل 
بحث كرونا فقط 20 درصد از تاكسى هاى شهر همدان فعال بودند كه 
اين موضوع از امروز حل شده و تاكسى ها به فعاليت خود پرداختند.

وى تصريح كرد: تمامى تاكسى هايى كه در گذشته 4 سرنشين سوار 
مى كردند در شــرايط فعلى بايد 3 سرنشين ســوار كنند در غير اين 
صورت با رانندگان خاطى برخورد مى شــود و تاكســى آنها بدون 

تعارف توقيف خواهد شد.
محمدى ادامه داد: در روزهاى گذشــته نيز حدود 40 تاكسى به دليل 

رعايت نكردن قانون و افزايش خودسرانه كرايه توقيف شده  است.
وى بــا بيان اينكه ون هاى شــهر همدان نيز پــس از يك ماه تعطيلى 
كار خود را آغاز كرده اند، گفت: خوشــبختانه ون هاى همدان نكات 
بهداشتى را رعايت كرده اند و در حال حاضر هر ون با 7 سرنشين به 

جابه جايى مسافر اقدام مى كند.
محمــدى از احتمــال افزايش نــرخ كرايه هاى تاكســى خبر داد و 
خاطرنشــان كرد: احتمــال دارد در روزهاى آينده نــرخ كرايه هاى 

تاكسى 35 درصد افزايش يابد.
وى از شــهروندان همدانى درخواســت كرد تا درصورت مشاهده 
هرگونه تخلف از سوى رانندگان تاكسى بالفاصله با واحد شكايات 

تاكسيرانى همدان به شماره تلفن 32514242 تماس بگيرند.

 هفته گذشــته فرماندار همدان اسامى 57 
دســته از واحدهاى صنفى را كــه مى توانند 
فعاليت داشته  باشند، اعالم كرد؛ همچنين گفته 
شد پاســاژها براســاس مصوبه يادشده جزو 
مجموعه هاى پرخطر محســوب مى شوند و تا 

پايان فروردين ماه اجازه فعاليت ندارند.
با رســيدن 31 فروردين ماه برخى واحدهاى 
صنفى، از جمله پاســاژها منتظرند تكليفشان 

مشخص شود.
فرمانــدار همدان در گفت وگــو با همدان پيام 
گفت: از اصناف و بازاريان شــريف شهرستان 
همدان كه در هفته هاى اخير بيشترين همكارى 
را نسبت به رعايت موازين بهداشتى و تعطيلى 
واحدهاى پرخطر باهدف كاهش شيوع بيمارى 
كرونا و حفظ سالمت خود و ساير همشهريان 

و مشتريان معمول داشته اند، تشكر مى كنم.

حســين 
درباره  افشارى 

افزود:  كم خطر  صنفى  واحدهاى  بازگشــايى 
كنترل  پيشگيرى،  ســتادملى  مصوبه  براساس 
و مقابله با كرونا در كشــور، واحدهاى صنفى 
كم خطر كه فهرســت آن ها هفته گذشــته در 
ادامه اعالم مى شــود، منوط به اينكه صاحبان 
مشــاغل و كارفرمايان به بارگذارى اطالعات 
SALAMAT. واحد صنفى خود در سايت
GOV.IR با دريافت مجوز فعاليت و رعايت 
پروتكل بهداشــتى از شــنبه 23 فروردين ماه 
توانستند نســبت به بازگشايى واحد صنفى و 

ارائه خدمات به مشتريان اقدام كنند.
وى ادامه داد: واحدهايى كه تاكنون به ثبت نام 
در سايت مذكور موفق نشدند 2 روز فرصت 
دارند كد فعاليت را دريافت كنند؛ اگر كسى به 

هر دليلى ثبت نام نكرده اســت بايد در 2 روز 
آينــده اقدام كند، در غير ايــن صورت واحد 
صنفى توسط مأموران بهداشتى به مدت يك ماه 

پلمب خواهد شد. 
سالن هاى  رســتوران ها،  پاســاژها،  همچنين 
پذيرايــى، آريشــگاه هاى زنانــه و مردانــه، 
استخرها، ســونا و جكوزى كه جزو 7 دسته 
از مشاغل پرخطر هستند و در اطالعيه پيشين 
هم اعالم شــده، فعال مشمول تعطيلى هستند 
تا امروز كه در ســتاد ملى مقابله با كرونا اگر 
تصميم جديدى گرفته شــود، اطالع رســانى 

مى كنيم.
افشارى درباره نظارت بر واحدهاى صنفى هم 
گفت: در ارزيابى صــورت گرفته 75 درصد 

كســب وكارها رعايت كردند، مردم هم عمدتا 
رعايت مى كنند و تنها درصد ناچيزى توصيه ها 

را جدى نمى گيرند.
البته اگر در اســتان همدان ميزان شيوع كم تر 
است، به اين دليل است كه مردم به توصيه هاى 
متخصصان مبنى بر اينكه در خانه بمانند، توجه 

مى كنند. 
افشــارى در ادامه، عملكرد دولت، حاكميت 
و همراهــى مردم را مطلــوب ارزيابى كرد و 
گفت: براى مثال اگــر نظارت قدرى ضعيف 
بود و دستفروشان و بساط گستران، بازار روزها 
و ســاير صنوف پرخطر فعال مى شدند، حتما 
ميزان شيوع گسترده مى شد و چه بسا با بحران 

بزرگترى مواجه مى شديم.

كاهش نرخ 
بيكارى همدان 
در سال گذشته
 اين اســتان پس از خراسان جنوبى دومين 
اســتان با كمترين نرخ بيكارى در سال 1398

اســت كه نرخ بيكارى آن يك درصد كاهش 
يافته است.

معاون كارآفرينى و اشتغال اداره كل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى همدان گفت: بر اساس اعالم 
مركز آمار ايران، يافته ها و نتايج طرح آمارگيرى 
نيروى كار اســتان هاى كشور نشان مى دهد در 
سال گذشته، استان هاى خراسان جنوبى با 6/9، 
همــدان با 7/4 و فارس با 7/9 درصد كمترين 
نــرخ بيكارى را در بين اســتان هاى كشــور 

داشته اند.
مصطفــى قربانفر كاهش حدود يك درصدى 
نرخ بيكارى در ســال 98 نســبت به ســال 
گذشــته و افزايــش نرخ مشــاركت اعالمى 
توســط مركز آمار ايران را حركت در مســير 
ايجاد و توســعه اشــتغال توسط دستگاه هاى 
اجرايى استان دانســت و گفت: برخى افراد 

بدون درنظر گرفتن آمار اعالمى توسط مركز 
آمــار ايران و بدون ارائه نظر علمى و فقط بر 
اساس گمانه زنى هاى ذهنى، آمار نرخ بيكارى 
را اعــالم مى كنند در حالى كه مركز آمار ايران 
به عنوان تنها مرجع رسمى ارائه آمار محسوب 

مى شود.
وى افزود: بر اســاس اين آمار، نرخ مشاركت 
استان خراســان جنوبى43/7 درصد و استان 
فارس 41/1 درصد بوده و اين در حالى اســت 
كه اســتان همدان داراى نرخ مشاركت حدود 
45/5 درصد و نيز باالتر از ميانگين كشــورى 

است.
قربانفر گفــت: طرح آمارگيــرى نيروى كار 
به صورت همزمان در كل كشــور توسط مركز 
آمار استان بدون دخالت استان ها اجرا و تجزيه 
و تحليل مى شــود كه بر اين اساس در استان 
همدان نرخ بيكارى نســبت به ســال گذشته 
0/9 درصد كاهش داشــته است كه اين بيانگر 
تالش مســئوالن و بخش هاى اقتصادى استان 
و حركت آنان در مسير اهداف سند راهبردى 
استان است. وى درباره اهميت برنامه محورى و 
سند توسعه و اشتغال استان گفت: در نيمه دوم 
ســال 97 به منظور تهيه سند توسعه راهبردى 
استان با تأكيد استاندار پس از برگزارى چندين 

نشست با هدف رســيدن نرخ بيكارى به 7/1 
درصد در پايان برنامه ششم توسعه اقتصادى و 
بر اساس ظرفيت هاى هر شهرستان و دستگاه، 
تعهد ايجاد اشــتغال براى 3 سال باقى مانده از 
برنامه مشخص شد و بر اين اساس تعهد سال 
98 به تعداد 19 هزار و 200 نفر بوده اســت. 
وى آمار اشتغال هاى ايجاد شده از دستگاه هاى 
اجرايى اســتان در سال 98 را برابر با 25 هزار 
و 32 نفــر اعالم كــرد و گفت: 4 هزار و 279

نفر اشتغال بخش مسكن بر اساس هر 65 متر 
ساخت وساز مازاد بر ساخت وسازهاى سال 97
كه در حوزه ساختمان هاى مسكونى كه توسط 
سازمان راه وشهرســازى و بنياد مسكن است، 

اعالم شده است.
قربانفر افزود: تعداد 20 هــزار و 753 نفر در 
بخش غير مسكن، توســط ساير دستگاه هاى 
اجرايى اعالم شده اســت و مشخصات افراد 
و محل اشــتغال آنها نزد دستگاه هاى اجرايى 

موجود است.
وى گفت: سهميه اعتبارات و تسهيالت استان ها 
بر اســاس شــاخص ها از جمله ظرفيت هاى 
منطقه اى، جمعيت روســتايى و شهرى توزيع 
مى شــود و نرخ بيكارى پايين اســتان نه تنها 
ســبب كاهش اعتبارات و تسهيالت در استان 

نشــده است بلكه با عملكرد كمى و كيفى تيم 
اقتصادى استان و هم افزايى مديران اجرايى و 
نمايندگان استان، اعتبارات و تسهيالت مناسبى 

براى استان جذب شده است.
قربانفر ادامه داد: به عنوان مثال اعتبار تسهيالت 
اشــتغال پايدار روســتايى براى استان 3/11
درصــد درنظر گرفته شــد در حالى كه تعداد 
بيكاران اســتان حدود 1/5 درصد بيكاران كل 
كشور بوده و مســاحت و جمعيت استان نيز 

حدود 2 درصد كشور است.
وى خاطرنشــان كرد: بــا تدابير و كار جمعى 
مديران اســتان و بانك ها به ميزان 3/5 درصد 
اعتبارات روســتايى كشــور در استان همدان 

جذب شد.
به گفته وى نرخ بيكارى يكى از شاخص هايى 
است كه براى ارزيابى شرايط اقتصادى كشور 
مورد اســتفاده قرار مى گيرد، به همين منظور 
عالوه بر نتايج سرشمارى نفوس و مسكن كه 
هر 5 سال يكبار انجام مى شود، طرح آمارگيرى 
نيروى كار به صورت فصلى كه نخستين بار در 
ســال 1384 آغاز شد و از آن زمان تاكنون در 
ماه ميانى هر فصل توسط مركز آمار ايران اجرا 
شده اســت و آخرين آمارگيرى بهمن ماه سال 

گذشته انجام شد.

فرماندار همدان:

اصناف پرخطر اصناف پرخطر 
همچنان تعطيل هستندهمچنان تعطيل هستند
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بخشدار مركزى كبودراهنگ:
55روستاى بخش مركزى كبودراهنگ 

گندزدايى و ضدعفونى شده اند
55 روستاى بخش مركزى كبودراهنگ، بر اساس دستورالعمل ستاد 
ملى پيشــگيرى، كنترل و مقابله با بيمارى ويروس كرونا و تصميمات 
ستاد شهرستانى به صورت مستمر و دوره اى با كمك دهيارى و شوراى 
اسالمى روستا، نيروهاى بسيج و مردمى، خيران و پدافند هوايى غرب 
كشــور (شهداى سوباشــى) به صورت چندين نوبت با نظارت شبكه 

بهداشت و درمان شهرستان گندزدايى و ضدعفونى شده اند. 
بابك جهانگيرى در گفت وگو با همدان پيام و با اشاره به اينكه تا شكست 
كامل كرونا در كنار مردم شهرستان كبودرآهنگ خواهيم بود، اظهار كرد: 
بديهى اســت ادامه همكارى مردم در طــرح فاصله گذارى اجتماعى و 
رعايت مسائل پيشگيرانه قطعا ما را در رسيدن به اهدافمان يارى خواهد 
كرد از زحمات اصحاب رسانه كه در اين برهه حساس همچون هميشه 

در كنار مردم و مسئوالن هستند، نهايت قدردانى را داريم. 

پيش بينى برداشت 105 هزار تن غالت پاييزه 
از مزارع اسدآباد

  در ســال زراعى 99-98 ســطح زيركشت غالت پاييزه شهرستان 
افــزون بر 32 هزار هكتار بوده كه از اين ميزان كشــت ميزان 18 هزار 
هكتــار به گندم آبى و ديم و 14 هــزار و 500 هكتار به جو آبى و ديم 
اختصاص دارد كه پيش بينى مى شود 105 هزار تن غالت پاييزه گندم و 

جو از مزارع شهرستان در سالجارى برداشت مى شود. 
مدير جهادكشاورزى اسدآباد با اشاره به بارش هاى متناوب تگرگ در 21 
فرودين ماه افزود: بر اثر اين بارش هاى متناوب تگرگ، مساحتى افزون 
بر 8 هزار هكتار از اين سطح دچار خسارت شده كه البته اين خسارت ها 

با تغذيه مناسب تا حد بسيارى قابل جبران خواهد بود. 
سقراط بيرنگ تصريح كرد: از سطوح كشت غالت پاييزه شهرستان 
افزون بر 60 هزار تن برداشــت گندم و 45 هزار تن برداشــت جو 
پيش بينى مى شــود كه براى تحقق اين پيش بينى الزم اســت كنترل 
ســن غالت و علف هاى هرز در ســطح مزارع به صورت مطلوب 

صورت گيرد. 
به گزارش روابط عمومى جهاد كشاورزى شهرستان اسدآباد، در همين 
راستا تاكنون در بيش از 2 هزار و 500 هكتار از مزارع غالت شهرستان 
عمليات كنترل و مبارزه با علف هاى هرز صورت گرفته و الزم است در 
فرصت محدود باقى مانده تمامى گندم كاران و جوكاران شهرستان نسبت 

به كنترل علف هاى هرز مزارع خود اقدام كنند. 
بيرنگ افزود: علف هاى هرز در جذب آب و عناصر غذايى با گياه زراعى 
داراى رقابت بوده و اين امر موجب كاهش قابل توجه كميت محصول 
مى شود كه در همين راستا كنترل به موقع و مناسب موجب افزايش توليد 

در واحد سطح خواهد بود.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه سن غالت يكى از آفات كليدى و مهم 
در توليد غالت است كه در صورت كنترل نشدن مى تواند از نظر كمى 
و كيفى موجب كاهش توليد محصول شــود، گفت: تاكنون در سطحى 
افزون بر هزار و 200 هكتار از مزارع غالت پاييزه شهرســتان مبارزه با 

سن غالت انجام گرفته است. 
مدير جهاد كشاورزى شهرستان اسدآباد با بيان اينكه براساس بازديدهاى 
ميدانى صورت گرفته و رصد رويدادهاى زيستى سن غالت، زمان آغاز 
مبارزه با ســن مادر در تاريخ 23 فرودين ماه در سطح شهرستان اعالم 
شــد، از تمامى كشاورزان درخواست كرد كه نسبت به سم پاشى مزارع 

خود عليه آفت سن غالت اقدام كنند. 

ارائه بسته هاى حمايتى در ماه رمضان
 مؤسسه ميقات با كمك خيران، حدود 53 بسته غذايى و بهداشتى به 
ارزش 32 ميليون ريال جمع آورى و به نيازمندان شهرستان فامنين اهدا 
كرد و براى ماه مبارك رمضان هم بسته هاى حمايتى ويژه اى براى اهدا 

به نيازمندان در نظر گرفته است. 
رئيس مؤسســه ميقات فامنين بــا بيان اين مطلــب و درگفت وگو با 
همدان پيام تصريح كرد: اين مؤسســه از سال 1397 با هدف پيشگيرى 
از طالق و سبك ســالم زندگى تأسيس شد. نشريه در مسير آرامش و 
نشريه ميقات به صورت ماهيانه براى مدارس و خانواده ها توليد مى شود. 
محمد قره باغى ادامه داد: بسته هاى اهدايى شامل 300 عدد ماسك، 35 عدد 
مايع ضدعفونى كننده سطوح، 35 بسته دستكش يكبار مصرف به همراه يك 
جلد كتاب «زندگى شيرين» است كه به خانواده هاى مبتال به ويروس كرونا به 

شبكه بهداشت و درمان شهرستان فامنين تحويل داده شد. 

يك بام و دو هواى دولت در تضمين سالمت مردم
دفاتر پيشخوان خدمات دولت در نهاوند 

موقت تعطيل شد
 معصومه كمالونــد- نهاوند- خبرنگار همدان پيام: با اعالم دولت 
مبنى بر ارائه ســيم كارت رايــگان به سرپرســت هاى خانوار براى 
دريافت وام يك ميليون تومانى، با مراجعه مردم براى تهيه سيم كارت 
به دفاتر پيشخوان، شلوغى و ازدحام قابل توجهى آن هم در شرايطى 
كه مدام بر رعايت فاصله گذارى اجتماعى تأكيد مى شــود، به وجود 
آمد. روز گذشته دفاتر پيشخوان دولت در نهاوند همچون ساير مراكز 
در شهرستان هاى ديگر، سر ريز از جمعيتى بود كه مقابل دفاتر بدون 
رعايت موارد بهداشــتى و توجه به فاصله گذارى هوشمند، ايستاده 

بودند.
مردمــى كه اين روزها غم نان نمى گذارد فكر سالمتشــان باشــند و 
همچنان بى توجه به توصيه هاى ســتاد پيشــگيرى در خيابان و مراكز 
خريد دنبال انجام امور روزمره خود هســتند، روز گذشــته هم مقابل 
دفاتر پيشــخوان حضور يافته و براى تهيه سيم كارت، سالمتى خود و 
خطر ابتال به ويروس كرونا را فراموش كردند. با اقدام ستاد پيشگيرى 
شهرستان نهاوند، اين دفاتر موقت تعطيل شد تا بلكه فكرى براى نحوه 
ارائه اين ســيم كارت ها به مردم آن هم بــا توجه به حجم قابل توجه 

مراجعه كنندگان، ارائه شود.
معاون سياسى فرماندار نهاوند گفت: باتوجه به اجراى گشت و بازديد 
2 ســاعته از خدمات دهى تاكسيرانى شــهرى، مراكز عرضه موبايل، 
بانك ها و دفاتر پيشخوان دولت، اين مراكز به عنوان شلوغ ترين مراكز 

خدمات دهى در شهر شناسايى شده است. 
مهدى جالل وند ادامه داد: بر اســاس مصوبه ستاد پيشگيرى كرونا، 
دفاتر پيشــخوان و اصناف اگر فاصله گذارى اجتماعى هوشــمند را 
رعايت نكنند، متخلف شــناخته شده و برخورد جدى با آنها خواهد 

شد. 
رئيس شــبكه بهداشــت و درمان نهاوند هم از تعطيلى موقت دفاتر 
پيشخوان خدمات دولت در نهاوند به دليل رعايت نكردن مصوبه ستاد 
پيشگيرى، كنترل و مقابله با كرونا و طرح فاصله گذارى اجتماعى خبر 

داد. 

دانشگاه آزاد براى چه خدماتى شهريه مى گيرد؟
از دانشگاه آزاد به دانشجوها پيامك زدند كه بايد شهريه ارائه خدمات 
را پرداخت كنند دانشــجويان اجازه حذف تــرم را ندارند و موظف 
هســتند در صــورت حذف ترم شــهريه را پرداخت كننــد، در اين 
شرايط ما نياز به حمايت داريم نه اينكه بار مضاعفى بر گردن خود و 

خانواده هايمان اضافه شود. 

يك ميليون وامى كه موجب ســود دولت و زيان مردم شده 
است

 اين چه قانونى است كه براى وام يك ميليون تومانى بايد سيم كارت به 
اسم سرپرست خانوار باشد و فقط 2 روز فرصت براى ارسال پيامك 
گذاشــتند؟ همين موضوع موجب تجمع مردم در پست بانك ها براى 

خريد سيم كارت شده و احتمال شيوع كرونا را افزايش داده است. 

به فكر كارگران ساختمان هم كه بيمه آزاد دارند، باشيد
من 2 ماه است كه به دليل بيمارى كرونا بيكارم و بيمه تأمين اجتماعى 
را آزاد مى ريزم. قرار بر اين بوده كه 200 تا 600 هزار تومان بســته 
حمايتى پرداخت كنند كه از هر كســى مى پرســيم، مى گويند به ما 
پرداخت نشده اســت. با وضعيت قيمت محصوالت با يك ميليون 
تومان چه كار كنيم؟ پيامك هم كه ارســال مى كنيم ناموفق اســت. 
براى كارگران ساختمانى كه خودشــان بيمه آزاد پرداخت مى كنند، 

فكرى بكنيد. 

وضعيت آسفالت ورودى شهرماشــين همدان بسيار نامناسب و 
داراى چاله هاى بســيار است، لطفا مســئوالن نظارت كنند و هرچه 

سريعتر نسبت به آسفالت كردن اين منطقه اقدام كنند. 

كشف 46 رأس دام قاچاق در رزن 
 فرمانده انتظامى شهرستان رزن از كشف 46 رأس گوسفند قاچاق و بدون مجوز از 2 دستگاه خودرو در اين شهرستان خبر داد و 
گفت: مأموران مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى شهرستان رزن با هدف اجراى طرح مبارزه با ورود كاالى قاچاق و ارز و كسب 

خبرى مبنى بر حمل احشام قاچاق، با استقرار ايست و بازرسى مقطعى به كنترل خودرو هاى عبورى پرداختند.
على زنگنه افزود: در اين عمليات يك دســتگاه خودروى بارى و يك دستگاه نيسان متوقف و در بازرسى از آنها، 46 رأس گوسفند 
قاچاق و بدون مجوز كشــف شد، ارزش احشام كشف شده بر اساس نظر كارشناسان، يك ميليارد و 150 ميليون ريال ارزيابى شده 

است در اين باره 2 متهم دستگير و پس از تشكيل پرونده تحويل مرجع قضائى شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان رزن با تأكيد بر مقابله پليس با ورود هرگونه كاالى قاچاق، از مردم خواست درصورت هرگونه اطالع درباره 

اماكن توزيع قاچاق كاال، مراتب را از طريق تماس با مركز فوريت هاى پليس 110 گزارش كنند.

كشف لوازم خانگى قاچاق در بهار 
 فرمانده انتظامى شهرستان بهار از كشف لوازم خانگى قاچاق و بدون مجوز به ارزش 400 ميليون ريال در اين شهرستان خبر داد و 
گفت: مأموران مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى شهرستان بهار حين گشت زنى در محور اصلى همدان - سنندج به يك دستگاه 

خودروى وانت پيكان مشكوك شدند و آن را متوقف كردند. 
بزرگعلى نورى افزود: در بازرسى از اين خودرو، 2 دستگاه ماشين لباسشويى، يك دستگاه تلويزيون و يك دستگاه ماشين ظرفشويى 

قاچاق و بدون مجوز كشف و يك متهم با تشكيل پرونده به مرجع قضائى معرفى شد.
نورى با بيان اينكه در بررسى ها مشخص شد، اين محموله در يكى از استان هاى جنوبى كشور بارگيرى و به قصد انتقال به استان هاى 
غربى حمل مى شد، گفت: ارزش كاالى قاچاق كشف شده 400 ميليون ريال برآورد شده است و يك متهم در اين باره پس از تشكيل 

پرونده، تحويل مرجع قضايى شد.

آگهي مزايده عمومى

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان

دانشگاه آزاد اسالمي تويسركان در نظر دارد از طريق 
به  را  خود  زعفران  مزرعه  عمومي  مزايده  برگزارى 
وسعت يك ونيم هكتار با قيمت پايه 220,000,00 ريال در 

سال به افراد واجد شرايط واگذار نمايد. 
متقاضيان محترم مي توانند جهت خريد اسناد مزايده و 
از  پس  ادارى  روز  تا  10  حداكثر  پيشنهادي  قيمت  ارائه 
انتشار آگهي به دبير خانه دانشگاه واقع در: تويسركان، 
بلوار حيقوق نبي(ع) طبقه سوم ساختمان فني و مهندسي 

مراجعه نمايند. 
دانشگاه در قبول يا رد پيشنهادها مختار است.

هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
(م الف221)

آگهي حصر وراثت

خانــم ناهيــد فرخــى داراى شــماره شناســنامه  6486 بــه شــرح دادخواســت 
كالســه 99/ش از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن 
ــه شــماره شناســنامه  66 در  ــه شــادروان ســيف اله فرجــى ب ــح داده ك توضي
ــه  ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 1389/10/11 در اقامت تاري

ــه:  ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي حين الف
1- متقاضى گواهى حصر وراثت با مشخصات فوق الذكر دختر متوفى

ــادره  ــنامه 65 ص ــماره شناس ــه ش ــيف اله ب ــد س ــى فرزن ــه فرج  2- عزيزال
ــي  ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب ــى اين ــر متوف ــد 1342 پس ــار متول از به
درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي 
دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي 

ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 35)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي 
حل اختالف صالح آباد

آگهي فقدان سند مالكيت 
خانــم طاهــره فيضــى بــا ارائــه دو بــرگ استشــهاد محلــي مصــدق بــه مهــر 
دفترخانــه 102 اســدآباد همــدان مدعــي اســت كــه يــك جلــد ســند مالكيــت 
تــك بــرگ ششــدانگ يــك دســتگاه آپارتمــان بــه شــماره پــالك ثبتــى 30 
فرعــى از 632/21 اصلــى واقــع در شهرســتان اســدآباد بخــش شــش همــدان 
ــه شــماره چاپــى692600 ســرى  ذيــل ثبــت 41450 دفتــر 289 صفحــه 163 ب
ــماره 1394/7/16-10728  ــند ش ــر س ــت دارد و براب ــابقه ثب ــال 93 س ب س
ــدت 120  ــه م ــال ب ــغ 829191947 ري ــال مبل ــدآباد در قب ــه 102 اس دفترخان
ــود شــدن اصــل  ــل مفق ــه دلي ــه مى باشــد ب ــك مســكن وثيق ــزد بان ــاده ن م
ــت  ــوده اس ــى نم ــاى المثن ــى تقاض ــن جابجاي ــه در حي ــت اولي ــند مالكي س
لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــي بــه مــاده 120 آيين نامــه قانــون ثبــت بديــن 
ــود  ــا وج ــه و ي ــام معامل ــي انج ــر كــس مدع ــا ه ــود ت ــي مي ش ــيله آگه وس
ــزد خــود باشــد از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي طــي مــدت  ســند مالكيــت ن
ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك اســدآباد مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل 
ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه اعتراضــي كتبــي خــود را تســليم نمايــد در 
صــورت انقضــا مــدت واخواهــي و نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض 
چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود ســند المثنــي بــه نــام متقاضــي 

صــادر و تســليم خواهــد شــد. (م الــف 12)
كامران متقى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

بيمه نامه رازى خودرو پرايد به شماره بيمه نامه 31221620/98/0000054 
شماره پالك 447/ط65ايران 28 شماره موتور 01092915 شماره شاسى 
S 1412284470620 به نام على اصغر قادرى والى فرزند ولى اله به شماره 
شناسنامه 4040258053 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

 درابتدا بيوگرافى كوتاهى از خود و 
سوابق خود در صنعت فرش بگوييد.

بنــده عصمت مرادى، كارشــناس رشــته 
قالى،  شكل  مربى  به عنوان  و  صنايع دســتى 
گليم، گبه و تحت نظر مجموعه قاليبافى از 
سال 75 و بالغ بر27 سال است كه مشغول 
تدريــس در اين زمينه هســتم، به مدت 8

ســال نايب رئيس اتحاديه فرش شهرستان 
اســدآباد بودم، از ســال 75 بــه مدت 4

دوره هيأت رئيســه شــركت تعاونى فرش 
دســتباف و 2 دوره به عنوان بازرس تعاونى 
فرش شهرســتان اســدآباد بودم. همكارى 
به عنــوان مربى و ناظر فنــى فرش با اداره 
جهاد كشــاورزى (جهاد سازندگى اسبق)، 
اجــراى طرح هاى كوتاه مــدت بهبافى زير 
نظر اداره بازرگانى ســابق (ســمت فعلى)، 
همكارى بــا اداره ميراث فرهنگى در زمينه 
در2 مرحله  كيف دوزى  و  گليم بافى  آموزش 
بافنــده  به عنــوان  اســتان،  و  شهرســتان 
صادركننــده و كارآفرين نمونه شهرســتان 

شدم.
 چطور شــد كه به فكر توليد فرش 

افتاديد؟
از زمانى كــه به يــاد دارم و از همــان دوران 
كودكى مى ديدم كه مادرم با عشق گره مى زند، 
در واقع با صداى نقش بستن تاروپود قالى بر 
دار از خواب بيدار مى شدم و مى ديدم كه مدام 
در حال بافتن فرش اســت، بنده هم كم كم به 
اين حرفه عالقه مند شــدم و از سن 10 تا  13

سالگى با كمك مادرم وارد اين حرفه شدم، در 
اين مدت 3 ســاله تقريبا در حال يادگيرى و 
آموزش بودم، از 13 سالگى به بعد به صورت 
مســتقل و همزمان با ادامــه تحصيل به كار 
فرش بافى مشغول شدم. چون با فرش بزرگ 

شــدم در حال حاضر فرش جزئى از وجود و 
زندگى من است. 

 آيا شــما پــس از گذراندن دوره 
توليدى  كارگاه  توانســتيد  آموزشــى 

راه اندازى كنيد؟
از سال 85 توليد فرش به صورت غيرمتمركز 
را در خانه آغاز كردم، سفارشات را به صورت 
غيرحضورى تا سال93 انجام مى دادم. از سال 
93 تا آخر سال 97 به صورت كارگاه دائمى و 
غير متمركز با كمترين نيرو كارگاه را راه اندازى 

كردم.
توليد  كارگاه  راه انــدازى  از  هدف   

فرش چه بود؟
بيشــتر هدفم از كار توليد، ايجاد اشتغال براى 
خانواده هاى بى سرپرســت، بد سرپرســت و 
آسيب پذير بود كه ســرمايه اوليه براى انجام 
هيچ نوع كارى را نداشــتند و بيشتر در حرفه 
قاليبافــى ماهر يا نيمه ماهر بودند. حتى بعضى 
از اين بافندگان كه ســابقه بافندگى نداشتند، 
پس از گذراندن دوره آموزشــى در كارگاه يا 
منزل مشغول به فعاليت مى شدند. در مجموع 
براى 80 نفر اشــتغالزايى مستقيم و براى 20
نفر اشتغالزايى غيرمستقيم داشتم كه با حمايت 

بيشتر مى توان نيروهاى بيشترى جذب كرد.
 چند درصــد از توليدات به داخل و 
كشور  از  خارج  به  توليدات  درصد  چند 

صادر مى شود؟
تا 2 سال گذشته به كشور آمريكا و كشورهاى 
عربى حوزه خليج فارس صادرات داشتيم، در 
گذشته سفارشــات خارجى بيشتر از داخلى 
بــود، به طورى كه در كنــار توليدات خارجى 
در داخل كشــور از بيشتر استان ها با شناختى 
كه نســبت به من داشتند يا طرح مورد نظر را 
ارسال مى كردند يا به سليقه بافندگان فرش و 

تابلو فرش بافته مى شــد و پــس از اتمام كار 
تســويه و تحويل مشترى مى شــد، گروهى 
از مشــتريان نيز از توليــدات خودمان به طور 
مستقيم و غيرمستقيم خريد مى كردند، اما پس 

از تحريم ها توليدات بيشتر داخلى شد. 
در حال حاضر  توليد  كارگاه  وضعيت   

چگونه است؟
در 2 سال گذشته به دليل نوسانات قيمت مواد 
مصرفى و نبود ســرمايه كافى براى پرداخت 
دســتمزد بافندگان توليد كم و كم تر شــد و 
درحال حاضر تقريبا يك سال است كه به دليل 
تحريم ها كارگاه تعطيل است و فقط سفارشات 
متفرقه را بافندگان قبــول مى كنند و فعال در 

منزل مشغول به كار هستند.
 آينده اين حرفــه را چطور ارزيابى 

مى كنيد؟
اگــر مواد مصرفى با كيفيــت خوب و قيمت 
مناسب باشد و توليدكننده و كارآفرين حمايت 
مســئوالن را داشــته باشــد هيچ وقت انگيزه 
توليدكننــده و بافنده براى ادامــه كار از بين 
نمــى رود، در غير اين صورت نيروى جوان و 
جوياى كار به دليل مشكالت وارد اين حرفه 

نمى شود.
 نقش خانــواده را در موفقيت خود 

چطور مى بينيد؟
اگــر درحال حاضر توانســتم در جامعه روى 
پاى خود بايســتم و به ديگر بافندگان در اين 
زمينه كمك كنم، فقط و فقط مديون حمايت و 
دعاى خير پدر و مادر و تشويق هاى خواهران 
و برادرانــم هســتم كه جــا دارد از تك تك 
اعضاى خانواده ام تشكر ويژه داشته باشم، اما 
فكــر مى كنم هنوز تا موفقيت راه زيادى پيش 

رو دارم.
 يك فرش دســتبافت خوب داراى 

چه ويژگى هايى است؟
رجشمار فرش دســتبافت هرچه باالتر باشد 
از  اســتفاده  مى شــود،  محســوب  ريزبافت 
رنگرزى گياهى كه تعداد رنگ بيشترى داشته 
و از پشــم طبيعى استفاده شود البته بستگى به 
منطقه توليد دارد، گره تركى (متقارن) داشــته 
باشــد و از جنس چله يا تار پنبه اى در فرش 
استفاده شود، فرش كيفيت بهترى دارد. سبك 
كار بنده فرش هاى ريزبافت  اســت كه شامل 
فرش زيرپايى و تابلوفرش است، اما در زمينه 
فرش هاى گل درشــت هم آمــوزش و توليد 
داشــته ايم. واقعا فرش دســت بافت از لحاظ 
سختى كار و زمان برى به «با سوزن چاه كندن» 

تشبيه شده است.
 چالش ها و مشكالت در اين زمينه 

را توضيح دهيد.
متأسفانه قيمت هاى نجومى مواد مصرفى ادامه 
كار را مشكل كرده است، همچنين نبود سرمايه 
كافى تهديدى در اين زمينه اســت. بنده اعتقاد 
دارم هر كارگاه قاليبافى فعال مثل يك پااليشگاه 
هســت. اميدوارم مســئوالن، ســرمايه داران، 
دوستداران و دلســوزان اين هنر اصيل ايرانى 
و آبا و اجدادى ما توليدكنندگان و بافندگان را 
حمايت كنند تا اين ميراث و فرهنگ تحت تأثير 
شرايط موجود كم كم در بين نسل جوان و آينده 

به فراموشى سپرده نشود.
 در پايــان اگــر صحبتــى داريد، 

بفرماييد.
اميــدوارم در ســال جهــش توليــد از مــا 
توليدكنندگان بيشــتر حمايــت كنند تا بتوان 
با اميد و انگيزه بيشــترى ادامــه داد و عالوه 
بر توليد داخلى براى صادرات هم بيشــترين 
ارزآورى را داشته باشــيم و از نيروى انسانى 

جوان و متخصص بهره مند شويم.

بانوى كارآفرين از صنعت فرش 
در مادستان مى گويد

گره اى نقش آفرين 
در جهش توليد
■ توليد در باالى دار

سپيده راشدى »
 مهم نيســت دار عمودى باشد، افقى يا هوشمند؟ مهم اين است كه دار پايدار بماند. 
مادســتان از ديرباز عرصه جوالن قالى بافانى قهار بوده و هست. تابلوفرش و فرش هاى 
نفيس ابريشم بافته دست است و تافته هنر. گره پشت گره زده مى شود تا تار و پودها رج 
رج قد بكشــند و باالى دار نقشى چشم نواز از فرش توليد شود. عصمت مرادى بانويى 
صنعتگر از اين نوع صنعت اســت كه سالهاست گره افتاده در كارش. گره اى از جنس 
فرش، گره اى كه با زدن آن كسب وكارى راه انداخته و توليداتش داراى خواهان زيادى 
از داخل و خارج كشور است. در گذشته دارهاى قالى زينت بخش خانه هاى روستايى و 
مختص زنان و دخترانى بود كه هنوز رد سال ها گره زنى تار و پود بر چهره شان نقش بسته 
و زخم هاى دســتان هنرمندان قاليباف سال هاست كه با تاروپود فرش گره خورده است. 
همدان پيام گفت و گويى با اين هنرمند كارآفرين اسدآبادى داشته كه در ادامه مى خوانيد.

سومين كارخانه 
كنستانتره شهرستان 

اسدآباد راه اندازى 
مى شود

 فرماندار شهرســتان اســدآباد از افتتاح 
و بهره بردارى ســومين كارخانه كنســتانتره 

شهرســتان در ســالجارى خبر داد و گفت: 
سومين  به عنوان  گلدره  كنســتانتره  كارخانه 
كارخانه كنســتانتره شهرســتان با پيشرفت 
فيزيكــى 95 درصد و ســرمايه گذارى 30

ميليــارد تومان افتتاح شــد و بــراى 70 نفر 
بــه صورت مســتقيم و 100 نفر به صورت 

غيرمستقيم اشتغال خواهد داشت. 
ــان اينكــه در ســند  ــا بي ــد درويشــى ب مجي

ــر  ــرح در نظ ــن ط ــتان اي ــردى شهرس راهب
ــردارى اســت،  ــاده بهره ب ــه شــده و آم گرفت
اظهــار كــرد: ايــن كارخانــه ظــرف 3 ماهــه 
دوم در هفتــه دولــت افتتــاح خواهــد شــد، 
كارخانــه  واحــد  يــك  درحال حاضــر 
ــام  ــه حســن آباد ام ــز در منطق كنســتانتره ني
ــك  ــن و ي ــزار ت ــاالنه 600 ه ــد س ــا تولي ب
واحــد كارخانــه كنســتانتره ديگــر در بهمــن 

ــتند.  ــت هس ــال فعالي ــتان در ح دره شهرس
كنسانتره  كارخانه  به  اشــاره  با  درويشــى 
كارخانه هاى  بهمــن دره،  امام،  حســن آباد 
گندله ســازى فرومنگنــز و نيــز كارخانه 
درحال راه اندازى كنستانتره گلدره تصريح 
كرد: اين كارخانه هاى صنعتى نقش مؤثرى 
در تبديل شهرستان به قطب صنعتى خواهد 

داشت. 

گزارش ويژه
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مجلس دهم 175 قانون تصويب كرده است
 از مجموع 716 طرح و اليحه كه به مجلس دهم براى بررسى ارائه 
شد، 175 قانون در مجلس تصويب و براى اجرا به دولت ابالغ شد. 

يكى از اعضا هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با مهر، 
در تشــريح عملكرد مجلس دهم در امور قانون گذارى، گفت: در اين 
دوره نمايندگان مجلس 483 طرح را تهيه كردند، دولت 221 اليحه و 

شوراى عالى استان ها 12 طرح به مجلس ارائه كردند. 
على اصغر يوســف نژاد با بيان اينكه بر اين اساس دركل 716 طرح و 
اليحه براى بررسى در مجلس دهم به هيأت رئيسه ارائه شد، افزود: از 
اين مجموع، 628 طرح و اليحه به صورت عادى، 70 مورد به صورت 
يك فوريتى، 17 مورد به صورت دو فوريتى و يك مورد به صورت 3

فوريتى در دستور كار مجلس قرار گرفت. 
وى تصريح كرد: مجلس نخست 384، مجلس دوم 323، مجلس سوم 
236، مجلــس چهارم 349، مجلس پنجم 361، مجلس ششــم 398، 
مجلس هفتم 341، مجلس هشــتم 352، مجلس نهم 209 و مجلس 

دهم 175 قانون را به تصويب رساندند. 

پاسخ ربيعى به انعكاس نادرست يك خبر
 با جعــل كردن اين مصاحبــه مى خواهند روابط همســايگى را 
مخدوش كنند. طبق دستورالعمل هاى بهداشتى با كشورهاى همسايه 

در ارتباط هستيم. 
سخنگوى دولت در گفت وگو با ايسنا، در ارتباط با شيطنت هاى خبرى 
كه پيرامون ممانعت ورود اتباع كشــورهاى همسايه از جمله پاكستان 
و افغانستان صورت گرفت، اظهار كرد: متأسفانه انعكاس صحبت هاى 
دوســت ما در كميته امنيتى و اجتماعى وزارت كشــور در اين زمينه، 

نادرست بوده و موجب القاهاى خاصى شده است. 
على ربيعى ادامه داد: آنچه كه قابل توضيح است اين است كه مرزهاى 
كشورها با همسايگان به ويژه پاكستان و افغانستان را ما نبستيم. پس از 
30 بهمن اين همسايگان بودند كه مرزهايشان با ايران را با اين تصور 
كه ويروس كرونا در ايران آمده اســت، بستند؛ پس ما مرزهاى خود 

را نبستيم؛ اين موضوع نخستين پاسخ صريح به اين موضوع است. 
وى گفت: ما سه جور مراوده با كشورهاى همسايه داريم، يكى مراوده 
تجارى با آمد و شــد تجار است، يكى ترانزيت كاال و سوم تردد افراد 

است. 

آمريكا براى بهره بردارى سياسى، كمك هاى 
مالى به سازمان بهداشت جهانى را قطع كرد

 در شــرايطى كه مبارزه با كرونا به اتحاد كشورها نياز دارد، رئيس 
جمهور آمريكا كمك هاى مالى به سازمان بهداشت جهانى را با هدف 
پرونده ســازى عليه چين متوقف كرده كــه البته به نتيجه هم نخواهد 

رسيد. 
يك عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجــى مجلس در 
گفت وگو با ايســنا اظهــار كرد: ترامپ با راه انداختــن اين بازى هاى 
سياسى به دنبال پرونده ســازى عليه چين است تا با اين جوسازى در 

سطح جهانى از چين خسارت بگيرد. 
شــهروز برزگر با تأكيد بر اينكه آمريكا مى خواهد انگشــت اتهام را 
به ســمت چين برگرداند، گفت: مقامات آمريكايى در همين راســتا 
كمك هاى مالى به سازمان بهداشت جهانى را قطع كرده تا بهره بردارى 
سياسى كنند؛ آن ها بار ديگر يكجانبه گرايى خود را نشان دادند، چون 
مى دانند چين كشورى است كه مى تواند در پساكرونا با آمريكا از لحاظ 

اقتصادى رقابت كند. 

دستگاه ها در رزمايش كمك به نيازمندان
 با يكديگر هماهنگ باشند

 براى موفقيت در رزمايش كمك به نيازمندان و پويش كمك مؤمنانه 
بايد هماهنگى بين نهادهاى مختلف وجود داشته باشد. 

يك عضو كميسيون بهداشــت و درمان مجلس در گفت  وگو با ايسنا 
گفت: بايد همه در يك مســير حركت كرده و از موازى كارى پرهيز 
شود تا اين كار تبعاتى نداشته باشد. بايد همه دستگاه ها در كنار هم و 

در يك محور كار را انجام دهند. 
عباســعلى پوربافرانــى افــزود: از طــرف ديگــر پــس از جمــع آورى 
كمك هــا، نحــوه توزيــع آن بــه خانواده هــاى نيازمنــد بســيار مهــم 
ــا بازشناســايى  ــن خانواده ه ــد پيــش از آن، اي ــن باي اســت؛ بنابراي
شــده تــا بــه همــه آن هــا كمــك شــود نــه اينكــه بــه يــك خانــواده 
هيــچ كمكــى نشــده و از آن طــرف بــه خانــواده ديگــرى از طــرف 

دو نهــاد كمــك شــود. 

آسمان ايران با «ابابيل» و «كرار» امن تر مى شود
 آســمان ايران با تحويــل هواپيماهاى بدون سرنشــين چندمنظوره رزمى، 
شناســايى و هدف همزمان ابابيل 3 و كــرار و جت به نيروى هوايى و پدافند 

هوايى كشور امن تر مى شود. 
به گزارش تســنيم، وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح روز گذشته اظهار 
كرد: اين محصوالتى كه امروز تحويل ارتش جمهورى اســالمى ايران مى شود 
با اســتفاده از توان صنايع دفاعى، دانشگاه هاى كشور و شركت هاى دانش بنيان 
آماده شده كه داراى ويژگى هاى قابل توجهى است و امروز 3 محصول تحويل 
ارتش مى شــود كه كاربردهاى عملياتى اين محصوالت توسط فرماندهان بيان 
خواهد شد.  امير حاتمى افزود: پهپادهايى كه به نيروى هوايى تحويل مى شود، 
مى توانند به عنوان هواپيماى شناســايى در فاصله قابل توجه تحركات دشمنان 

جمهورى اسالمى ايران را در اطراف مرزهاى كشور رصد مى كنند.

ديوان محاسبات براى رسيدگى دولت به گزارش 
تفريغ ضرب االجل تعيين كند

 ديوان محاسبات براى رسيدگى دولت به گزارش تفريغ ضرب االجل تعيين 
كند، كميسيون اصل 90 شــكايت از دولت در موضوع تخلفات تفريغ بودجه 

97 را بررسى كند. 
به گزارش فارس، عضو كميسيون صنايع مجلس افزود: من و ديگر نمايندگان 
قطعا روز سه شنبه (دوم ارديبهشت) و در جلسه مجلس از هيأت رئيسه مجلس 
مى خواهيم كه كميســيون برنامه و بودجه كه مرتبط با ديوان محاسبات است با 
تعيين ضرب االجل از دستگاه هاى اجرايى بخواهند سريعا موارد مندرج در اين 
گزارش را رفع كنند.  محسن كوهكن گفت: از تعيين 2 شعبه ويژه براى بررسى 
تخلفات مندرج در گزارش تفريغ بودجه 97 در قوه قضائيه و دســتور ســريع 

آيت ا... رئيسى براى رسيدگى به اين موضوع قدردانى مى كنم. 

حفاظت از جان مردم اولويت نخست دولت است
 كســانى كه امروز بــا رويكردى غيرمنصفانه بــه بهانه هاى مختلف دولت 
را تخريب مى كنند، بعضاً همان افرادى هســتند كه در ســال هاى گذشــته از 
ســرمايه گذارى دولت در طرح تحول ســالمت انتقــاد مى كردند.  به گزارش 
ايسنا، رئيس دفتر رئيس جمهور در حساب كاربرى خود در اينستاگرام نوشت: 
آمارهاى سازمان بهداشت جهانى مبنايى پذيرفته شده در سراسر دنياست و به 
گواه اين آمارها، كشور ما عملكرد قابل قبولى را در مقابله با پاندومى كرونا به 
ثبت رســانده اســت. دولت حفاظت از جان مردم را وظيفه و اولويت نخست 
خود مى دانــد.  محمود واعظى ادامه داد: تاب آورى نظام ســالمت و مواجهه 
نكردن با كمبود ظرفيت بيمارستانى حتى در روزهاى اوج بحران كرونا، نتيجه 
اقدامات زيربنايــى دولت درباره طرح بيش 31 هــزار تخت فعال به ظرفيت 

بيمارستانى كشور در سال هاى گذشته بوده است.

 مقرر شــد وزارت بهداشت و درمان 
با همــكارى كميته امنيتــى و اجتماعى 
ســتاد ملى مقابله با كرونا شرايط شروع 
به كار كســب وكارهاى با ريسك متوسط 
را بررسى و آن را به ستاد ملى ارائه كند. 
رئيس جمهورى در جلســه با رؤســاى 
آموزشــى،  امنيتى،  اجتماعى،  كميته هاى 
عالــى،  آمــوزش  بهداشــتى،  ادارى، 
پشــتيبانى، اصناف و اقتصادى ستاد ملى 
مقابله با كرونا روز گذشــته با بيان اينكه 
جمله  از  مرتبط  دستگاه هاى  ارزيابى هاى 

وزارت بهداشــت و درمان از اجراى يك 
هوشــمند  فاصله گذارى  طــرح  هفته اى 
در اســتان ها حكايــت از همراهــى و 
همكارى نسبتا رضايت بخش مردم دارد، 
گفت: همــكارى مردم بــا اجراى طرح 
كاهش  موجب  هوشــمند  فاصله گذارى 
روند گسترش بيمارى در برخى  استان ها 
و ايجاد روند ثابت در ديگر استان ها شده 

است. 
اظهار  به گزارش ايرنا، حســن روحانى 
كــرد: اين وضعيــت براســاس برآورد 

دســتگاه ها و كميته هاى ستاد ملى مقابله 
بــا كرونا، حاصــل همراهــى و رعايت 
توســط  بهداشــتى  دســتورالعمل هاى 
صاحبان كســب وكارها و كسبه در هفته 
گذشــته بوده و البته بر اســاس آمار ذكر 
شــده بخش قابل مالحظــه اى از مردم 
بهداشتى  دستورالعمل هاى  رعايت  ضمن 
به شــكل مطلوبــى به شــعار «در خانه 
بمانيــم» متعهــد بوده و جز بــراى امور 

ضرورى از خانه خارج نشدند. 
وى خاطرنشان كرد: كميته اطالع رسانى و 

تبليغات ســتاد ملى مقابله با كرونا بايد با 
هماهنگى هــا و برنامه ريزى هايى كه براى 
رسانه هاى كشــور، فضاى مجازى و صدا 
و ســيما تعريف مى كنند با اطالع رسانى، 
آمــوزش و اقناع مردم نســبت به رعايت 
ضوابط و دستورالعمل هاى ابالغ شده براى 
كسب وكارهايى كه فعاليت خود را شروع 

كرده اند، اقدام مؤثر داشته باشند. 

كــرد:  خاطرنشــان  رئيس جمهــورى 
وزارت بهداشــت و درمان با همكارى 
كنار  در  بايــد  ذى ربــط  دســتگاه هاى 
آموزش و اقناع مــردم نظارت و كنترل 
دقيقى نســبت بــه رعايــت ضوابط و 

باشد.  داشته  بهداشتى  اصول 
ــه اينكــه  ــا اشــاره ب روحانــى همچنيــن ب
بازگشــايى مراكــز آموزشــى طبــق مصوبه 

ســتاد ملــى مقابلــه بــا كرونــا بســتگى بــه 
ــا در  ــى كرون ــت كنترل ــرايط و وضعي ش
ــن  ــت: بنابراي ــده دارد، گف ــاى آين هفته ه
وزارت بهداشــت و درمــان مى بايســت 
ــه  ــه آموزشــى و كميت ــا همــكارى كميت ب
ــاى  ــق معياره ــا تطبي ــى ب امنيتى- اجتماع
تعريــف شــده در ايــن بــاره پيشــنهاد خود 

را ارائــه كنــد. 

محمد ترابى»
 ايران كه در روند مبارزه با شيوع كرونا 
با تأثير منفى تحريم هاى اقتصادى آمريكا 
مواجه است، اواسط اسفندماه سال گذشته 
رئيس بانــك مركزى از ارســال نامه اى 
به عنوان درخواست وام 5 ميليارد دالرى 
صندول  رئيس  جيورجيوا  كريســتاليا  به 
بين المللى پول خبر داد. اين درخواســت 
وام بــر اســاس اعالم رســمى صندوق 
بين المللى پول براى پشتيبانى از اعضا، از 

جمله ايران بود.
به گزارش ايســنا، درخواست وام ايران 
از صنــدوق بين المللى پول از همان ابتدا 
مورد حمايت برخــى، از جمله حمايت 
جوزف بورل كميســر سياست خارجى 
اتحاديه اروپا و دايان فينشــتاين سناتور 
آمريكايى كه در صفحه توئيترش با انتشار 
تصويــر نامه اى به مايك پمپئو وزير امور 
خارجه آمريكا و استيومن منوچين، وزير 
خزانه دارى اين كشور كه در آن خواستار 
ممانعت نداشتن دولت آمريكا با دريافت 
وام ايران از صندوق بين المللى پول در پى 
شيوع ويروس كروناى جديد شده است، 
نوشــت: ويروس كرونا به شدت به ايران 
خسارت زده است و ظرفيت اين را  دارد 
كه به طور گسترده ترى در منطقه پراكنده 
شود. ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا بايد 
به خاطر منافع بين المللى، از درخواســت 
وام ايران از صندوق بين المللى پول براى 

كنترل اين ويروس حمايت كند.
با وجود ايــن به 2 دليل احتمال مى رفت 
كه درخواســت وام ايران روندى طوالنى 

داشته باشد.
تحريم هاى  كه  آمريكا  موضع  نخســت، 
شــديدى بر ضد ايران وضع كرده است 
و از آنجــا كــه در حال حاضر نزديك به 
17 درصد از سهام رأى دهى در صندوق 
بين المللى پول در اختيار آمريكا اســت، 
ســهام دار  بزرگ ترين  به عنــوان  آمريكا 
صنــدوق بين المللى پول نيز محســوب 
مى شود از حق وتو در اين نهاد برخوردار 
است و بزرگ ترين سهام داران بعدى ژاپن 
و چين هســتند كه ســهم هر يك از آنها 
6 درصــد اســت. دوم، تصميم كارگروه 
ويژه اقدام مالىFATF براى بازگرداندن 
اقدامات تقابلى عليه ايــران در بهمن ماه 
سال گذشته كه همين مســأله كارِ يافتن 

بانك هاى مناسب براى انجام تراكنش هاى 
مالى مربوطه را دشوار مى كند.

پس از اعالم فهرســت ليست كشورهاى 
دريافت كننــده وام از صندوق بين المللى 
پــول و قــرار نگرفتن نــام ايــران در 
اين فهرســت گمانه زنى هايــى مبنى بر 
مانع تراشــى هاى آمريكا صــورت گرفته 

است. 
2 منبع مطلع به اطالع خبرگزارى رويترز 
رســانده اند كه دولت ترامپ نمى خواهد 

ميلياردها دالر بدون هيچ شرايطى به دست 
ايــران و چين برســد. آمريــكا مخالف 
استفاده سازمان بهداشت جهانى از «حق 
برداشت ويژه» است كه مى تواند در مواقع 
نياز 500  ميليــارد دالر را در اختيار 189

كشور عضو بگذارد.
ايــن  منابع به اطــالع ايــن خبرگزارى 
رســانده اند كه دولت ترامپ مايل است 
ســازمان بهداشت جهانى از يك تريليون 
منابــع موجود خود اعــم از 100 ميليارد 
دالر كه به وام هــاى ضرورى اختصاص 
داده شده اســت، براى كمك به سالمت 
ديگر كشورها در اين بحران استفاده كند.

به گــزارش فارس، هفته گذشــته وزير 
امور خارجه آمريكا از تالش كشــورش 
براى ســنگ اندازى در اعطاى وام توسط 
صندوق بين المللى پول به ايران دفاع كرد.

مايك پامپئو با اشاره به درخواست ايران 
بــراى دريافت وام 5 ميليــارد دالرى از 
صنــدوق بين المللى پــول گفت: «اكنون 

وقت رساندن پول نقد به دست رژيم ايران 
نيست. فايده اى نخواهد داشت.»

با اين حال، تحليلگــران در گفت  وگو با 
وبگاه شــبكه خبرى «الجزيــره» تصريح 
 (IMF) كرده اند، صندوق بين المللى پول
راه هايى براى عبور از ســنگ اندازى هاى 
آمريــكا و اعطاى وام 5 ميليارد دالرى به 

ايران دارد.
 شــبكه خبــرى الجزيــره با اشــاره به 
درخواســت ايران از صندوق بين المللى 

پول بــراى دريافت 5 ميليــارد دالر وام 
براى مبارزه با شــيوع كرونا نوشته است: 
«اما درخواست اين وام به معنى به دست 

آوردن آن نيست.»
طبق اين گزارش، يكــى از راه هاى غلبه 
بر رأى آمريكا اين اســت كه گروهى از 
كشــورها با يكديگر همــكارى كرده و 
از رأى مخالــف آمريكا عبــور كنند، اما 
تحليلگران بــه الجزيــره مى گويند اين 

سناريويى بعيد است.
اما يكى ديگر از روش هايى كه در اختيار 
اين نهاد بين المللى قرار دارد، اســتفاده از 
مكانيســمى به نام «حق برداشــت ويژه» 

(SDR) است. 
«حق برداشت ويژه» نوعى پول بين المللى 
اســت كه صندوق بين المللى پول براى 
تخصيص به كشورهاى عضو ايجاد كرده 
است. خبرگزارى رويترز، اين نوع پول را 
معادل «چاپ» پول جديد توســط بانك 

مركزى دانسته است.

SDR مى توانــد تــا 500 ميليارد دالر 
نقدينگى مورد نياز در مواقع اضطرارى را 
براى 189 كشور عضو صندوق بين المللى 

پول تأمين كند.
 طبق نوشته الجزيره، ايران در حال حاضر 
2/1 ميلياد دالر حق برداشت ويژه نزد اين 
صندوق دارد. يك تحليلگر به اين رسانه 
مى تواند  پــول  بين المللى  صندوق  گفته 
فروش بخشى از اين سهم به يك خريدار 
را تســهيل كند. پول اين معامله را پس از 

تبديل به ارز قابل اســتفاده اى مثل يورو 
مى توان بــه يكى از حســاب هاى بانك 
مركزى ايــران در خارج از اين كشــور 

انتقال داد.
ايــن نوع ســوآپ مى توانــد به صورت 
مســتقيم و بدون نياز بــه رأى گيرى بين 
اعضــاى صندوق بين المللــى پول اتفاق 

بيفتد.
از زمان درخواســت وام ايــران تاكنون 
مقامات صندوق بين المللى پول اظهار به 
اين داشته اند كه درخواست وام ايران در 

حال بررسى است.
از ايــن رو با وجود مشــكالت پيرامون 
دريافت اين وام از صنــدوق بين المللى 
پول و ســنگ اندازى هاى آمريكا مى توان 
گفت كه دريافت وام ايران در اين شرايط 
اضطرارى از صندوق بين المللى پول قابل 

اجرا خواهد بود. 
به گزارش ايسنا، از آخرين اظهارنظر هاى 
در اين بــاره، يــك مقام ارشــد صندوق 

بين المللى پول گفته اســت كه اين نهاد 
هنــوز در حال ارزيابى درخواســت وام 
اضطرارى ايران به مبلــغ 5 ميليارد دالر 

است.
جهــاد آژور، مديــر بخــش خاورميانه 
صندوق بين المللى پول در اين باره گفت: 
ما [از ايران] درخواســت كمك دريافت 
كرده ايم و به دليل اين كه به تازگى تعامل 
محدودى با ايران داشــته ايم، روند كسب 
اطالعاتى كه براى ارزيابى اين درخواست 

نياز داريم زمان بر است.
وى افزود: هر يك از كشــورهاى عضو 
صندوق از حقوق برابرى براى دست يابى 
به دارايى و منابع صندوق بين المللى پول 
برخوردارند كه مرتبط با قوانين صندوق و 

تأييد هيأت مديره است.
اكنون در تحليل و بررسى هايى كه به عمل 
آمده و همچنيــن در حمايت هايى كه از 
لغو تحريم هــا و دريافت وام از صندوق 
بين المللى مى شود، مى توان گفت از اين 
صندوق انتظار مــى رود كه اقدامات الزم 
را انجام دهد و رونــد دريافت وام ايران 

را تسهيل كند. 
از اين رو، به گزارش مهر، رئيس كل بانك 
مركزى در برنامه گفت وگوى ويژه خبرى 
درباره درخواست كمك 5 ميليارد دالرى 
صندوق بين المللى به اقتصاد ايران، گفت: 
نوعى از تسهيالتى كه صندوق بين المللى 
پــول مى دهد، تنها براى كرونا اســت و 
هيچ شــرطى هم ندارد؛ يك ضمانت از 
ما گرفته مى شــود كه چند ساله و چطور 
پرداخت مى شــود. اين وام حق ما است 
و 2/1 ميليــارد دالر پول بانك مركزى در 
صندوق اســت و 60 سال است كه ما از 
اين صندوق، حتى يــك وام نگرفته ايم؛ 
پس اكنون وقت آن است كه از حق خود 

استفاده كنيم.
عبدالناصر همتى افــزود: اگر از اين حق 
اســتفاده نكنيم، ممكن است از ما خرده 
بگيرند؛ ما هم مى خواهيم كه ماهيت آنها 
روشن شود كه بدانيم آيا آنها در خدمت 
آمريكا هســتند يا در خدمت اقتصاد دنيا. 
اگر به ما اين وام را بدهند، ممكن اســت 
بتوان نتيجه گرفت كه آنها كمى صداقت 
دارنــد؛ پس ما در داخل نيــز قانون نياز 
نداريم و حتــى اگر هم مجوز بخواهد و 
كار نهايى شود، درخواست قانونى آن را 

از دولت و مجلس انجام خواهيم داد.
وى گفــت: آنها مى تواننــد و بايد اين 5
ميليارد دالر را به ما بدهند. اكنون اجالس 
بهاره صندوق است و 2 هفته فعاليت هاى 
خود را متوقف كرده اند؛ اگر به برد برود 
آمريــكا 17 درصد رأى دارد و اروپايى ها 
در آن حاضر هستند و بنابراين اگر اروپا 
حمايت كند وام به ما تعلق مى گيرد؛ اين 
در حالى اســت كه اگر به برد نرود يعنى 
صنــدوق بين المللى بى طرف نيســت و 

متعلق به آمريكا است.
همتى افزود: اميدواريم صندوق بين المللى 

ثابت نكند كه بى طرف نيست.
از سوى ديگر ايران كه روز جمعه  گذشته 
(99/1/29) نايــب رئيــس اول گروه 24

صنــدوق بين المللى پول شــد و معاون 
اقتصادى بانك مركزى در جلسه مجازى 

اين گروه شركت و سخنرانى كرد.
به گزارش ايســنا، پيمــان قربانى در اين 
جلســه مجازى گفت: مقامات ايرانى از 
هيچ تالشى براى نجات زندگى انسان ها 
فروگذار نكرده و با اتخاذ اقدامات مالى، 
پولــى و بودجــه اى ضربتى، ســعى در 
مديريت خدمات بهداشــتى و اضطرارى 
در راســتاى مهار مرگ ومير ناشى از اين 
بيمــارى و كاهش آثار منفــى اقتصادى، 
اجتماعى و انسانى آن، به ويژه بر خانوارها 

و كسب وكارهاى آسيب پذير داشته اند.
وى همچنين اظهــار كرد: به دليل تحميل 
مالى  يك جانبه  و  ناعادالنــه  تحريم هاى 
و تجــارى بــر ايــران، واردات و تأمين 
محصوالت پزشــكى حياتى و موردنياز 
و ساير ملزومات به شدت تحت تأثير قرار 

گرفته است.
معاون اقتصــادى بانك مركزى خطاب به 
رئيس جلســه با اشــاره به واكنش سريع 
صنــدوق بين المللى پول و گــروه بانك 
جهانــى در قبــال اين موقعيــت وخيم 
و ملتهب، به ويــژه در قالب ارائه بســته 
اضطــرارى بانــك جهانى و تســهيالت 
صنــدوق   CCRT و    RFI،RCF
بين المللى پول، ادامه داد: ما اعتقاد داريم كه 
در اين مســير، تقويت چارچوب وام دهى 
متعارف صندوق  بين المللى پول، استفاده 
از تخصيص حق برداشــت و تسريع در 
روند مذاكرات در شانزدهمين دور بررسى 

عمومى سهميه ها مفيد خواهد بود.

رئيس جمهور:

وزارت  بهداشت شرايط فعاليت 
كسب وكارها با ريسك متوسط

را مشخص  كند

راه هاى دريافت وام ايران از صندوق 
بين المللى پول با وجود ممانعت هاى آمريكا

صندوق صندوق 
بين المللى پول بين المللى پول 
در خدمت آمريكا در خدمت آمريكا 
يا اقتصاد دنيايا اقتصاد دنيا

پاسخ دادستانى تهران 
به گزارش ديوان 
محاسبات كشور

 دادستانى تهران به گزارش ديوان محاسبات كشور 
با موضوع تخلفات صورت گرفته در تأمين ارز به نرخ 

دولتى، پاسخ داد. 
ــرد  ــالم ك ــران اع ــتانى ته ــنا، دادس ــزارش ايس ــه گ ب
ــور  ــبات كل كش ــوان محاس ــزارش دي ــاره گ ــه درب ك
بــا موضــوع تخلفــات صــورت گرفتــه در تأميــن ارز 
ــى  ــاى اساس ــراى واردات كااله ــى ب ــرخ دولت ــه ن ب
ــران در  ــتانى ته ــال 1397 ،دادس ــى در س و غيراساس

ــى دارد: ــالم م ــور اع ــزارش مذك ــه گ ــخ ب پاس
اوالً: گزارش ديوان محاســبات كل كشــور به محض 

وصول توسط رياســت محترم قوه قضاييه به دادستانى 
عمومى و انقالب تهران ارجاع و دستور بررسى و انجام 
تحقيقات با دقت وســرعت الزم صادر و پيرو سوابق 
قبلى از ســوى دادســتان عمومى تهران نيز موضوع به 
شعبه بازپرســى ويژه ارجاع و تحقيقات در اين زمينه 

آغاز شده است. 
ــوان  ــزارش دي ــه گ ــى دارد درحالى ك ــالم م ــًا: اع ثاني
محاســبات كل كشــور در روزهــاى اخيــر منتشــر 
ــى مطابــق ســوابق و پرونده هــاى  ــده اســت، ول گردي
ــال 1397 و  ــر س ــران از اواخ ــتانى ته ــود دادس موج
به ويــژه پيگيرى هــاى ويــژه در ســال 1398 امــر 
ــص  ــوه تخصي ــه نح ــبت ب ــرى نس ــارت و پيگي نظ
ــازمان هاى  ــا همــكارى ضابطــان و س ــى را ب ارز دولت
نظارتــى از جملــه ســازمان بازرســى كل كشــور 
در دســتور كار قــرار داده و دربــاره انحرافــات و 

پرونده هــاى  زمينــه،  ايــن  در  داده  رخ  فســادهاى 
ــن  ــه برخــى از اي ــده، ك ــكيل ش ــى تش ــدد قضائ متع
ــه  ــال ب ــا صــدور كيفرخواســت و ارس ــاى ب پرونده ه
ــده و  ــى گردي ــم قطع ــه صــدور حك ــى ب دادگاه منته
برخــى ديگــر همچنــان در حــال رســيدگى و انجــام 
تحقيــق اســت، كــه صــدور احــكام قاطــع محكوميــت 
بعضــًا تــا 20 ســال حبــس، و نيــز اســترداد امــوال و 
ــا نتيجــه  ــن ارزه ــده از محــل اي ــل ش ــوه تحصي وج
ايــن رســيدگى هاى قضايــى اســت كــه مصداقــًا 
ــز  ــده ني ــادر ش ــى ص ــى از آراء قطع ــه برخ خالص

اعــالم مى گــردد. 
ثالثًا: در گزارش ديوان محاســبات اعالم شده است كه 
970/ 640/ 171/ 8 دالر بابــت كاالهاى غيراساســى 
تخصيص يافته است، اعالم مى دارد كه حسب بررسى 
ســوابق و مصوبات دولت، پــس از تصويب مصوبه 

22 /01 /1397 تا تصويب مصوبه 16 /05 /1397 براى 
واردات تمامــى كاالها، صرفًا يك ارز با نرخ 4 هزار و 
200 تومان وجود داشــته و تا تاريــخ 16/ 05/ 1397

هيچگونه تفكيكى بين كاالهاى اساســى و غيراساسى 
نبوده است، كه ضمن وارد دانستن اشكاالت و ايرادات 
اساســى به مصوبه 22/ 01/ 1397 دولت، كه از سوى 
كارشناسان و صاحبنظران اقتصادى هم بارها مطرح شده 
اســت، اعالم مى دارد آنچه كه در اين باره از سوى بانك 
مركــزى اختصاص يافته مطابق با مصوبه 22/ 01/ 1397

بوده، كه بــا اين وجود دســتورات قضائى الزم براى 
بررســى دقيق تر موضوع به مراجع ذى ربط صادر شده 

است. 
رابعــًا: يكى ديگــر از موضوعات مطرح شــده در 
گــزارش ديوان محاســبات وصول نشــدن مبلغ در 
حــدود 12/500/000/000/000 تومــان وجه بابت 

مابه التفاوت ارز دولتــى تخصيص يافته به كاالهاى 
غيراساســى تا تاريخ 16/ 05/ 1397 است، كه طبق 
مصوبه هيأت دولت، بانك مركزى مكلف بوده است 
كه اين مابه التفاوت را ظرف مهلت 6 ماه از بانك هاى 
عامــل وصول كنــد كه در اين رابطه از ســوى اين 
دادستانى و شــعبه بازپرسى دستورات الزم به بانك 
مركزى و بانك هاى عامل صادر شــده و پيگيرى ها 

ادامه دارد. 
خامسًا: يكى ديگر از موضوعات مطرح شده در گزارش 
ديوان محاســبات موضوع ورود نكــردن كاال در قبال 
تخصيص 4/800/000/000 دالر به اشخاص است، كه 
در اين باره همانگونه كه فوقًا اعالم گرديد از همان ابتدا 
اين موضوع در دستور كار بوده و فهرست شركت هاى 
دريافــت كننده ارز مطالبه و فرايند فعاليت هاى تجارى 
آنها مورد بررسى قرار گرفته كه مواردى واردات كاالها 

انجام و رفع تعهدات ارزى صورت پذيرفته و نسبت به 
باقى مانده يا واردات در حال انجام بوده كه به اقتضاى 
كاالهاى ســفارش داده شده و يا شــرايط تحريم، امر 
واردات با مشــكالت، موانع و تأخير مواجه اســت و 
يا متأسفانه اشــخاص دريافت كننده مرتكب تخلف و 
جرم شــده اند و ارز دريافتى را در بــازار آزاد فروخته 
و كااليــى را وارد كشــور نكرده اند كه اين اشــخاص 
شناســايى، تعقيب قضائى آنها انجام شــده و در حال 

رسيدگى است. 
در پايان قابل ذكر اســت كه گزارش ارسالى از ديوان 
محاسبات كل كشــور، مجموعه تحقيقات آن مرجع تا 
تاريخ 1398/9/12 را شامل مى شود كه گزارش مورخ 
98/11/5 رئيس كل بانك مركــزى و تحقيقات انجام 
شــده در دادســرا، حكايت از تكميل گزارش و رفع 

برخى مغايرت ها دارد. 
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خبر

بهداشتنكتهدانشگاه
آغاز مهلت مجدد ثبت نام كنكور ارشد از ابتداى 

ارديبهشت
 ســخنگوى سازمان سنجش آموزش كشور از آغاز مهلت مجدد ثبت نام كنكور 

كارشناسى ارشد 99 از ابتداى ارديبهشت ماه خبر داد.
ــه 19 ــال اطالعي ــرد: به دنب ــار ك ــر اظه ــا مه ــو ب ــزى در گفت وگ ــه زرين آمي فاطم

ــى  ــون كارشناس ــزارى آزم ــخ برگ ــر تاري ــه تغيي ــه ب ــا توج ــاه 99 و ب فروردين م
ــش  ــام و ويراي ــراى ثبت ن ــددى ب ــت مج ــال 1399، فرص ــته س ــد ناپيوس ارش

ــه شــد. ــان در نظــر گرفت اطالعــات داوطلب
وى افزود: تمامى داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون كارشناســى ارشد ناپيوسته سال 
1399 براى پذيرش در رشــته هاى دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالى دولتى و 
غيردولتــى و همچنين دانشــگاه آزاد اســالمى و بيســت وپنجمين المپياد علمى- 
دانشجويى كشور مى توانند در اين فرصت مجدد نسبت به ثبت نام جديد و يا ويرايش 

اطالعات خود اقدام كنند.

مراقب پمادهاى پوستى باشيد
 حساسيت و خارش پوست در دوران باردارى امرى طبيعى است و نبايد به دليل 

قرنطينه خانگى دست به اقدامات خودسرانه درمانى زد.
يــك متخصص پوســت گفت: در زمان بــاردارى به ويژه در ماه هــاى پايانى، 
تغييرات هورمونى زيادى در بدن اتفاق مى افتد كه مى تواند به پوســت آســيب 
برســاند ولى به دليل بيمارى كرونا كه توصيه مى شود زنان باردار جز در شرايط 
اورژانسى از منزل خارج نشوند برخى با مشاهده اگزما، جوش و خارش اقدام 
به درمان هاى خودســرانه خانگى مى كنند كه همين امر مشكالت جدى ترى را 

به همراه مى آورد.
فاطمه اكبــرى در گفت وگو با مهر، تصريح كرد: لكه هاى پوســتى، آكنه و جوش، 
ترك هاى پوســتى يا اســتريا، اگزما، كهير، خارش و تيره شدن خال هاى پوستى از 
جمله آســيب هايى هســتند كه در دوران باردارى رخ مى دهند و اين پديده در اين 

مدت طبيعى است.

بيماران بهبوديافته كرونا پالسماى خون خود 
را اهدا كنند

 سازمان غذا و داروى آمريكا، بيماران بهبوديافته از بيمارى كوويد 19 را به اهداى 
پالسما براى گسترش درمان هاى مرتبط با خون ترغيب مى كند.

به گزارش مهر، طبق اعالم سازمان غذا و داروى آمريكا، افراد بهبوديافته از كوويد 19
مى توانند تأثير فورى در كمك به ساير افراد بيمار داشته باشند. با اهداى پالسما يك 
نفر، احتمال كمك به بالغ بر 4 نفر وجود دارد. همچنين گفته شــده است، پالسماى 
hyper فــرد بهبوديافته مى تواند براى ســاخت محصول بيولوژيكى موســوم به
immune globulin استفاده شود؛ اين محصول هم مى تواند براى درمان بيماران 
مبتال به كوويد 19 استفاده شود. اين سازمان از افرادى كه حداقل 2 هفته از بهبودى 
كامل شان از بيمارى كوويد 19 گذشــته است، درخواست كرده كه به مراكز اهداى 
خون يا پالســما مراجعه كنند. پالســماى بيمار بهبوديافته، يك محصول سرشار از 

آنتى بادى است كه از خون بيمار بهبوديافته از بيمارى ويروسى ساخته مى شود.

رانندگان تاكسى در فهرست مشموالن دريافت بسته 
حمايتى هستند

 مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى شهرى كشــور با بيان اينكه دولت قبول دارد كه 
حمل ونقل عمومى به عنوان يك بخش اولويت دار بايد ديده شود و بر اين اساس رانندگان 
تاكســى در فهرست مشموالن دريافت بسته حمايتى هستند، گفت: يك فهرست شامل 
715 هزار نفر در حوزه بار و مسافر آماده و به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى تحويل 
داده شــده اســت.مرتضى ضامنى در گفت وگو با ايرنا افزود: رانندگان تاكسى از اقشار 
آسيب پذير جامعه هستند و پس از شيوع ويروس كرونا حدود 70 درصد از فعاليت آنها 
كاسته شده و پس از فعاليت مجدد هم فعاليت آنها به 60 درصد رسيده و در عمل بخشى 

از فعاليت آنها خالى است و با مشكالت معيشتى مواجه مى شوند.

60 درصد بازنشستگان تأمين اجتماعى 
حداقل بگير هستند

 متأسفانه 60 درصد از بازنشستگان تأمين اجتماعى حداقل بگير هستند يعنى با تمامى 
مشكالت اقتصادى و با افزايش حقوق يك ميليون و 900 هزار تومان دريافت مى كنند.

رئيس كانون بازنشســتگان و مســتمرى بگيران تأمين اجتماعى درباره افزايش حقوق 
بازنشســتگان اين ســازمان اظهار كرد: هفته گذشته جلســه اى درباره افزايش حقوق 

بازنشستگان برگزار شد ولى مصوبات آن به نفع اين قشر نبوده است.
على دهقان كيا در گفت وگو با فارس، خاطرنشان كرد: در اين جلسه مباحثى درباره حق 
مسكن و بن كارگرى مطرح شد و درنهايت آنچه ابالغ شده است افزايش 21 درصدى 

حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران تأمين اجتماعى بوده است.

امتحانات دانش آموزان پس از اتمام دوره آموزشى 
برگزار مى شود

 وزير آموزش وپرورش با بيان اينكه مصمم هســتيم محتواى پيش بينى شــده براى 
هر پايه تحصيلى آموزش داده شــود و امتحانات پس از اتمام دوره آموزشــى، برگزار 
خواهد شــد اظهار كرد: امكان فاصله گذارى اجتماعــى وجود دارد بنابراين امتحانات 
نهايى به صــورت حضورى برگزار مى شــود مگر اينكه مجددا وزارت بهداشــت و 
آموزش پزشكى پروتكل سختگيرانه ترى را ضرورى بداند. به گزارش فارس، محسن 
حاجى ميرزايى، افزود: براى پايه دوازدهم به دليل شــركت در كنكور تمهيداتى درنظر 
گرفته شده است و به اين علت كه امتحانات نهايى حدود 3 هفته طول مى كشد، 3 هفته 

پس از پايان امتحانات نهايى پايه دوازدهم، كنكور برگزار خواهد شد.

قربانى ويروس كرونا از مرگى مختوم 
تا اسمى بدنام

 در خبرهــاى روزهاى اخير آمده بود كه در پى مرگ يك پدر بر 
اثر ابتال به ويروس كرونا، همسر و تنها فرزند پسر اين خانواده نيز با 
اقدام به خودكشــى به زندگى خود پايان داده اند. اين حادثه دردناك 
در يكى از محالت تهران اتفاق افتاده و موجى از تأثر و اندوه در بين 

هموطنان ايرانى به وجود آورده است.
منابع مطلع ملت خودكشــى اعضاء اين خانــواده را ابتدا ناراحتى و 
افسردگى پســر به دليل خوددارى و اجتناب بســتگان و آشنايان از 
شركت در مراسم كفن و دفن پدر و احساس تنهايى شديد ناشى از 
مرگ مختوم ايــن قربانى كرونا اعالم كرده اند و در همين حال مادر 
خانواده نيز از تألم شــديد ناشى از مرگ همســر و فرزند اقدام به 

خودكشى و پايان دادن به تمام ماجراها كرده است.
اين حادثه ناگوار بخشــى از پيامدهاى پاندومى ويروس كرونا در 
جامعــه ايران و ديگر جوامع جهانى اســت، درحالى كه واژگونى 
ماشــين اقتصاد جهانى، بيكارى هاى رو بــه افزايش نيروهاى كار 
و اشــتغال و توليد در تمام عرصه هــاى اقتصادى و زندگى و از 
همه بدتر تعطيلى و ركود نظام آموزشــى در اقصى نقاط جهان و 
ســكوت و رخوت در فضاى تحرك، شــور و نشاط مردم نيز از 
عواقب ويرانگر اين ويروس مرموز و مرگبار اســت و معلوم هم 
نيست موعد خالصى جهان از چنگال اين عفونت هولناك از كى، 

كجا و چگونه خواهد بود؟!
و اقليت اين اســت كه بر اســاس نظريه هاى جوامع پزشكى، كرونا 
حاال حاالهــا با مردم جهان كار دارد و به بــازى مرگبار خود ادامه 

خواهد داد. 
ــور  ــه ط ــا ب ــروس كرون ــه وي ــودى ك ــا وج ــال و ب ــن ح در همي
ميانگيــن روزانــه افــزون بــر صــد نفــر قربانــى از بيــن هموطنــان 
ــن  ــا اي ــش را ب ــف خوي ــوز تكلي ــران هن ــه اي ــرد، جامع ــا مى گي م
پديــده شــوم مشــخص نكــرده اســت و البتــه كــه تعييــن تكليــف 
ــرگ  ــم يــك م ــر لحظــه بي ــه هــم ه ــى ك ــردم در شــرايط كنون م
مختــوم از كرونــا بــراى هــر كــس متصــور اســت و هــم دغدغــه 
ــه  ــوار و آميخت ــس دش ــود دارد، كارى ب ــردم وج ــراى م ــاش ب مع
ــرم و  ــه لطــف، ك ــا همــه ب ــد و اميده ــون و خطــا مى نماي ــا آزم ب
ــراى  ــد اســت كــه چــه عرصــه اى از امتحــان الهــى ب اراده خداون

بشــريت گشــوده اســت! 
يكى ديگر از دشوارى ها و تلخى هاى شرنگ بالى كرونا همانا شيوه 
دفع و كفن و دفن مردگان كرونا اســت كه بــا توجه به اعتقادهاى 
ضرورى و پسنديده جوامع مســلمان و شيعه در حق در گذشتگان 
خود، به خودى خود كار را براى ما مسلمين سخت تر كرده است كه 
البته تمام اين ســختى ها با توجه به اعتقادات درست و خداپسندانه 

مردمان مسلمان قابل تحمل و ضرورى است.
اما بايد به اين نكته حســاس در اين شرايط دشوار توجه داشت كه 
اگرچه كرونا بسيار بى رحم، خطرناك و مرگ آور است، وليكن نظير 
بسيارى از ويروس هاى شناخته شده و خطرناك بدنام و رسوا نيست 
و كمتر انسانى به لحاظ غفلت و وسوسه و انتخاب غلط بر دام كرونا 
مى افتد و بيشتر از هر عاملى ناشناخته بودن و شدت غافلگيرى كرونا 

است كه در بين ملت هاى جهان شيوع يافته است.
ــل  ــم پزشــكى ناق ــر عل ــه از نظ ــا وجــود اينك ــا ب ــان كرون  قرباني
ويــروس و عامــل گســترش ويــروس محســوب مى شــوند، 
وليكــن بــه نوعــى خــود را قربانــى قــرار مى دهنــد و جــان 
ــراى  ــى ب ــا بشــريت فرصــت كاف ــد ت ــدا مى كنن ــز خــود را ف عزي
شــناختن و پــى بــردن بــه ماهيــت كوويــد 19 بــه دســت آورنــد 
و نســل هاى آينــده را از شــر ايــن بــالى هولنــاك نجــات دهنــد. 
به همين لحاظ اگرچه احتياط از شــر كرونا شــرط الزم براى حفظ 
كردن جــان ديگر از خطر مى باشــد، وليكن به هــر طريق ممكن 
شــدت همدردى با بازماندگان و خانواده هــاى قربانيان كرونا، اوج 
جوانمردى، ادب و همدردى مواقع شــر، گرفتــارى، اوج تنهايى و 

درماندگى همنوعان است!!!

تســنيم: 2500 پروژه بزرگ آب و برق در كشــور سالجارى افتتاح و 
كلنگ زنى مى شود

 مگه كلنگ ها رو ضدعفونى كرديد؟
ايران ورزشى: از حذف وزير تا اضافه شدن زنان و فوتبالى ها به هيأت 

رئيسه 
 توپ چه هياهويى به راه انداخته؟

اعتماد: ايران پساكرونايى
 احتماال مى خوان دست مردمشو بگيرن ببرن چين صرفه جويى 

ياد بدن!!
جوان: كرونا نادانى ما را به رخ كشيد 

 بدون شرح!!
خراسان: آيا پرونده 48 ميليارد دالرى مسأله اصلى اين روزهاست؟

 مسأله مشخص نيســت ولى مردم تو منظومه شمسى پى دالر 
مى گردن!!

دنياى اقتصاد: ثبت دو عدد تاريخى در بورس 
 پيشاكرونا يا پساكرونا؟؟

شرق: خطر ظهور احمدى نژاديسم در استقالل
 چرا از كاه كوه كرونا مى سازيد؟؟

اصالحات: ارزيابى درخواست وام جهانى ايران نياز به زمان دارد
 و همچنين شانس لوك خوش شانس!!

كيهان: بازگشايى صنوف به معناى عادى شدن شرايط نيست 
 راست مى گه به معناى يه ُقل دو ُقل كروناييه!!

همشهرى: جزئيات وام كسب وكارهاى كرونازده 
 يه سود قبلش، يه سود وسطش، يه سود هم آخرش!!

ابرار ورزشى: دست فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش در يك كاسه است
 مگه نمى دونى توكاســه الكل ريختن دستاشــونو ضدعفونى 

كنن؟؟
مهر: سازهايى كه در قرنطينه كوك شد 

 به اين مى گن ويروس استعداديابى!!
شهروند: كرونا دوباره در تهران جان گرفت 

 ايام عيد آجيل زياد خورده!!

1374 ابتال و 73 فوتى جديد كرونا در كشور
686 مبتال به كرونا در همدان

■  بيشترين آلودگى به نسبت جمعيت در نهاوند، 
اسدآباد و كبودرآهنگ 

 معاون امور بهداشتى علوم پزشكى ابن سينا، جمعيت مبتاليان قطعى 
به كرونا در اســتان را 686 نفر اعالم كرد كه از اين تعداد تاكنون 535

نفر بهبود يافته  اند.
منوچهر كرمى با بيان اينكه مطالعات سرو اپيدميولوژى با هدف تعيين 
ميزان حساســيت عموم جامعه در استان همدان در حال انجام است، 
توضيــح داد: موارد ابتالى قطعى به ويــروس كرونا به ازاى هر 100

هزار نفر در:
اسدآباد 48/5، بهار 43/1، تويسركان 37/4، رزن 37/3، فامنين 28/7، 

كبودراهنگ 44/1، مالير 29/5، نهاوند52/9 و همدان41/5 نفر است.
سخنگوى وزارت بهداشت از شناســايى 1374 بيمار جديد مبتال به 

كوويد19 در كشور خبر داد.
به گزارش ايســنا، از جمعه تا ظهر روز شنبه 30 فروردين 1399 و بر 
اســاس معيارهاى قطعى، 1374 بيمار جديد مبتال به كوويد در كشور 

شناسايى شد.
وى افزود: بر اين اســاس مجموع بيماران كوويد19 در كشور به 80

هزار و 868 نفر رسيد.
به گفته ســخنگوى وزارت بهداشت، متأســفانه در طول 48 ساعت 
گذشــته، 73 بيمــار كوويد19 جان خود را از دســت دادند و تا روز 
گذشــته 5 هــزار و 31 نفر از بيماران، جان باختــه و ديگر در بين ما 

نيستند.
وى ادامه داد: تا روز گذشته 55 هزار و 987 نفر از بيماران، بهبوديافته 

و ترخيص شده اند.
جهانپــور گفت: 3 هزار و 513 نفر از بيمــاران مبتال به كوويد19 در 

وضعيت شديد اين بيمارى تحت مراقبت قرار دارند.
وى افزود: تاكنون 330 هزار و 137 آزمايش تشــخيص كوويد19 در 

كشور انجام شده است.

چك هاى مهربانى در همدان
 كمك اتحاديه طالفروشان

 به نيازمندان
 حاميــان ترنــم بــازار و اعضــاى اتحاديــه طالفروشــان بــا 
ــامل  ــى ش ــته هاى غذاي ــار، بس ــن آبش ــگاه آنالي ــكارى فروش هم
مــرغ و گوشــت گــرم بــه ارزش 200 هــزار تومــان تهيــه كرده انــد 
ــع شــده اســت، ايــن  ــوار توزي ــون بيــن بيــش از 400 خان كــه تاكن
ــون  ــغ 80 ميلي ــا ملب ــى» ب ــاى مهربان ــب «چك ه ــا در قال كمك ه
ــى باشــند  ــا مأمن ــازار طــال جمــع آورى شــده ت ــان از ســوى ب توم

ــى. ــخت كروناي ــاى س ــراى روزه ب
ــاز هــم  ــارس، صنــف طالفــروش همــدان ب ــه گــزارش ف  ب
ــن  ــود را در اي ــوع خ ــواى هم ن ــا ه ــد ت ــدان آمدن ــه مي ب
ــته  ــن رو بس ــند، از همي ــته باش ــر داش ــدر و دلگي ــواى ك ه
غذايــى ويــژه مشــاغل آســيب پذير در شــرايط بحرانــى 
ــن  ــه اي ــى ك ــا پدران ــد ت ــاده كردن ــى آم ــاى كروناي و روزه
روزهــا ميــزان درآمدشــان كاهــش يافتــه، شــرمنده فرزنــدان 

ــند. ــود نباش خ

 چيزى نمانده كه بشــود 2 مــاه! 2 ماه از 
نخســتين روزى كه قرنطينه يا فاصله گذارى 
اجتماعى در كشورمان جدى شد و ما بايد در 
خانه مى مانديم. 2 ماه بدون ديدن عزيزانمان، 
بدون تفريحات اجتماعــى، لذت ورزش در 

فضاى عمومى و خيلى چيزهاى ديگر.
شــايد اولش اين خانه نشينى ناخواسته خيلى 
برايمان دشــوار بود اما كم كم ياد گرفتيم در 
خانه هايمان متفاوت زندگى كنيم. مثال اينكه 
بيشتر براى آشــپزى كردن وقت بگذاريم، در 
خانه هايمان ورزش كنيم، در كنار خانواده فيلم 
ببينيم و دست كم تالش كنيم اين روزهايى را 

كه در خواب هم نمى ديديمشان، بگذرانيم.
اما موضوع اينجاســت كه 2 ماه، زمان بسيار 
مناســبى براى خرق عادت هاى زندگى است 
و اصال بعيد نيســت كه تغيير رفتار و عاداتى 
كه در اين دو ماه داشتيم در ما تداوم پيدا كند 
و در خلق و خويمان تثبيت شود. «ترندهاى» 
جهانى مى گويند كه ما در اين مدت نه چندان 
كوتاه تغييراتى در سبك زندگيمان داشته ايم كه 
البته لزوما همه اين تغييرات هم مثبت نبوده اند.

آشــپزى در خانه يكى از ترندهاى اين روزها 
بود. خيلى ها براى داشــتن غذايى ســالم و 
خيلى ها هم صرفا براى ســرگرمى دست به 
نانوايى، قنادى و آشپزى زدند. مصرف كيك، 
شــيرينى، پيتزا و انواع اســنك ها در بسيارى 
از خانواده ها باال رفت. تــا جايى كه يكى از 
مســئوالن يك شــركت صنايع غذايى بزرگ 
در توييتى بــه كنايه نوشــت: «اتفاقى افتاده 
اينقــدر پيتزا مى خوريد؟ با اينكه فروشــمان 
در فست فودها صفر شــده، انقدر فروش در 
فروشگاه ها زياد شده كه مجموع فروش پنير 
پيتزا در تاريخ شــركت بى سابقه بوده و توان 

توليد به اندازه درخواست ها نداريم.»
فارغ از جنبه تبليغاتى اين نوشته اما نمى توان 

منكر تغييرات تغذيه مردم در اين مدت شد.
يكى از اعضاى هيأت علمى انستيتو تحقيقات 
تغذيه اى و صنايع غذايى كشور در تحليل اين 
موضوع مى گويــد: تغيير رفتار مردم در زمينه 
غذا در دوران قرنطينه بايد در دو وجه بررسى 
شود كه يكى تغذيه مردم در منازل و ديگرى 
رفتار مسئوالن صنعت غذا محسوب مى شود 
و اينكه آيا اين تغيير رفتار تداوم خواهد داشت 
يا خير. اين تغييرات در درجه اول در مصرف 
آرد براى ما محسوس بوده؛ زيرا تناسب نسبت 
عرضه آرد بــه كارخانجات و نانوايى ها تغيير 

كرده است.
عزيزا... زرگران در گفت وگو با ايســنا ادامه 
داد: «ما در كشورى زندگى مى كنيم كه از نظر 
تغذيه، «چاقى افزا» محسوب مى شود و نداشتن 
فعاليــت بدنى هــم اين موضوع را تشــديد 
مى كند. البته يك پژوهش نشــان مى دهد كه 
در 30 سال گذشــته ميانگين كالرى دريافتى 
بشــر 500 كالرى افزايش داشــته است. حاال 
چرا اين اتفاق افتاده؟ عامل نخســت، افزايش 
سهم صنعت غذا در سفره خانواده هاست كه 

در كشورهاى درحال توسعه كامال محسوس 
است. براى مثال شــما چند سال پيش ساالد 
الويه را از سوپرماركت خريدارى نمى كرديد 
و بايد در خانه آن را درست مى كرديد، اما در 
ســال هاى اخير، صنعت غذا بسيارى از مواد 
غذايى را بــه صورت آمــاده و نيمه آماده در 

اختيار ما قرار داده است.»
وى معتقد اســت: «مردم كشــور ما حدود 2
ماه به دليل شــيوع ويروس كرونا در قرنطينه 
بوده اند و قطعا در اين مدت يكى از مهم ترين 
ســرگرمى هاى آنها مربوط به غذا بوده است. 
در بســيارى از كشــورها مردم در قرنطينه از 
سيستم «دليورى» اســتفاده مى كنند و غذا را 
در منزل تحويــل مى گيرند، اما مشــاهدات 
در كشــور ما نشــان مى دهد كه مردم در اين 
مدت دوســت داشته اند خودشــان در خانه 
آشــپزى كنند. در شــبكه هاى اجتماعى هم 
از  تصاويــرى  اشتراك گذاشــتن  به  شــاهد 
پخت نــان در منــازل بوده ايــم و آنقدر كه 
مردم از آشپزى هايشــان تصوير منتشر كردند 
از ورزش كردنشــان تصويــرى به اشــتراك 
نگذاشــتند. حاال اين ســبك زندگى در چه 
شرايطى مى تواند خطرناك باشد؟ اينكه مردم 
از مصرف روزانه نمك، قند و چربى در رژيم 

غذايى شان آگاه نباشند.»
زرگران براى اينكه مردم در اين مدت انتخاب 
بهترى درباره تغذيه خود داشته باشند، تأكيد 
مى كند: «از مردم تقاضــا دارم كه زمان خريد 
محصوالت غذايى به نشانگرهاى رنگى روى 
بسته بندى دقت داشته باشند. يعنى هم ارزش 
غذايى را بسنجند و هم عوامل خطر مثل نمك 
و چربــى را در نظر بگيرند. در اين روزها كه 
خريد اينترنتى بســيار گســترش پيدا كرده و 
نرم افزارهاى مختلف در حال خدمات رسانى 
هســتند، مــردم از اطالعاتى كــه درباره غذا 
ارائه مى شــود، حتما اســتفاده كنند. يكى از 
نگرانى هاى ديگر ما مصرف نمك مردم است. 
آمارى داريم كه نشان مى دهد 40 درصد نمك 

در اختيار صنعت غذاست و 60 درصد نمك 
مصرفى را مردم خودشان اضافه مى كنند.»

پس از شــيوع ويروس كرونــا خريد ميوه و 
ســبزى كاهش پيدا كرد و مردم سعى كردند 
توصيه ها را درباره خام خوارى نكردن رعايت 
كنند. زرگران در اين باره هم توضيح مى دهد: 
«اين موضوع در راستاى توصيه هاى احتياطى 
پزشكان است. درباره انتقال ويروس كرونا از 
غذا گزارش مشــخص و دقيقى وجود ندارد 
مگر در مواقع خاص و تماس مستقيم شخص 
مبتال به ماده غذايى كه اينها صرفا توصيه هاى 

پيشگيرانه است.»
يكى ديگــر از تغييرات فرهنگى مردم در اين 
مدت، شست وشوى بسته بندى مواد غذايى در 
بدو ورود به خانه و سپس انتقال آن به يخچال 
و كابينت بوده اســت. اين در حالى است كه 
پيش از اين مردم موادغذايى را بالفاصله پس 
از خريد در يخچال قــرار مى دادند. زرگران 
ايــن كار را هــم يك تغييــر فرهنگى مثبت 
تلقى مى كنند و مى گويند: «پژوهشى در سال 
2016 روى 100 خانواده ايرانى انجام شد كه 
در نهايت نشــان داد، يخچــال 50 درصد از 
خانواده ها آلوده به حداقل يكى از پاتوژن هاى 
ليســتريا مونوســايتوژنز، اســتافيلوكوكوس 
اورئوس و ســالمونال بوده اند. درست است 
كه مردم درحال حاضر در مواجهه با ويروس 
كرونا اين شست وشــو را انجام مى دهند، اما 
اين بســته ها در تماس هاى متمادى با سطوح 
مختلــف بوده اند و به باكترى هاى ديگر آلوده 
هستند. اين يك رفتار خوب تغذيه اى است كه 

مردم در اين مدت رعايت كرده اند.»
وى در بخش ديگــرى از صحبت هايش نيز 
توضيح مى دهــد: «بايد اين موضــوع را در 
نظر داشــت كه ما با يك پديــده نوظهور در 
جهــان مواجهيم و مشــابه آن را نديده ايم. به 
پيامدهاى ايــن رخداد دقيقا آگاه نيســتيم و 
صرفــا حدس هايى بر مبناى وضعيت موجود 
مى زنيم. پيشنهاد من به مردم اين است كه در 

اين مدت به طور منظم پايش وزن داشته باشند. 
اين يك نكته ضرورى است و موضوع ديگر 
توجه به كودكان و نوجوانان است كه در اين 
مدت به مدرسه نمى روند و نظم خوابشان به 
هم ريخته اســت. در چنين شرايطى اهميت 
توجه به غذا دوچندان مى شود. والدين بايد به 
ارزش غذايى خوراكى ها توجه ويژه اى داشته 
باشند. در محصوالت بسته بندى اصطالحى به 
نام «ســيب سالمت» وجود دارد. اين نشان به 
كارخانجاتى تعلق مى گيرد كه كنترل بهداشتى 
بيشــترى روى محصوالتشــان دارند و مردم 
با اعتماد بيشــترى مى توانند اين محصوالت 
را تهيه كنند. درحال حاضر در شــرايطى قرار 
داريم كه همه جهان نسبت به آن بى تجربه اند 
و ما تصور روشــنى نســبت بــه آنچه پيش 
رويمان قــرار دارد، نداريم اما در اينكه برخى 
تغييرات رفتارى غذايــى مردم تداوم خواهد 
داشت، شكى نيست زيرا اين شرايط در حال 
تداوم بيشتر است و امكان اينكه عادات جديد 

در مردم نهادينه شود، خيلى زياد است.»
اين متخصــص تغذيه تأكيد مى كند: «از مردم 
مى خواهم براى انتخاب غذا و خريد محصول 
ســالم وقت بگذارند. دقــت در انتخاب غذا 
مهمترين كارى اســت كه بايد در اين روزها 
انجام دهيم. اگر مردم به ســالمتى خودشــان 
عالقه مندنــد، انتخاب آگاهانــه درباره غذاى 

روزانه شان داشته باشند.»
اما در كنار اهميــت دوچندان مردم به تغذيه، 
يكى ديگــر از ترندهاى روزهــاى قرنطينه، 
كالس هاى آموزشــى آناليــن و زمانى براى 
رونق نرم افزارهايى از اين دســت اســت. در 
اين ميان مردم به آموزش آنالين يوگا بيشترين 
توجه را نشــان داده اند؛ هرچنــد كه در اين 
روزها خيلى ها بــدون تبحر و تجربه كالس 
آنالين يوگا و مديتيشن برگزار مى كنند و اصال 
به اين موضوع كه ممكن است به مخاطبانشان 
آسيب جسمى جبران ناپذير وارد كنند، واقف 

نيستند.

كرونا چگونه زندگيمان را زير و رو كرد؟

آيا در ايام كرونا مى توان روزه گرفت؟ 
 بايد و نبايدهاى 

روزه دارى در ايام كرونا
 مديــر نظارت بر مــواد غذايى، آرايشــى و 
بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى همدان با اعالم 
اينكه افــراد داراى بيمارى هاى زمينه اى، مبتاليان 
به بيمارى هاى قلبى عروقى، فشارخون و بيماران 
سرطانى جزو گروه هاى پرخطرى هستند كه براى 
روزه دارى بايد با پزشــك معالج خود مشــورت 

كنند، توضيحاتــى را دربــاره روزه دارى در ايام 
كرونا ارائه كرد.

محمد كاظم زاده در گفت وگو با تسنيم در همدان، 
اظهار كرد: در اين روزها بســيارى از مردم سؤال 
مى كنند كه آيا با وجود تــرس از ابتال به ويروس 
كرونا مى توان روزه گرفت؟ در پاسخ به اين سؤال 
بايد بگويم كه افراد عادى و بدون بيمارى مى توانند 
با رعايت بهداشت فردى و حفظ رژيم غذايى سالم 

روزه بگيرند.
وى با بيان اينكه نخســتين عالمت خطر در ابتال 
به كرونا «مواجهه» اســت، ابراز كرد: يعنى هر فرد 

بايد بداند از نظر رفتارى و حضور در اجتماعات 
چقدر در معرض ابتال به اين ويروس قرار گرفته 

است.
مديــر اداره نظــارت بر مواد غذايى، آرايشــى و 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان با تأكيد بر 
اينكــه بيماران مبتال به نقص ايمنى و بيمارى هاى 
زمينه اى بيش از ديگران در معرض ابتال به ويروس 
كرونــا قرار دارند، تصريح كرد: قدم نخســت در 

پيشگيرى از كرونا، «رعايت» است.
كاظم زاده بااشــاره بر اينكه اگر بهداشــت فردى 
رعايت شــود و مردم در خانه بمانند خطر كرونا 

آن هــا را تهديد نمى كند، اظهــار كرد: روزه دارى 
سبب ابتال به كرونا نمى شــود بلكه سهل انگارى 
در رعايت پيام هاى بهداشــتى و بيرون رفتن هاى 
غيرضرورى خطر ابتال به اين ويروس را چندبرابر 

مى كند.
وى دربــاره مصرف مايعــات در ايام روزه دارى، 
ابراز كرد: بدن انســان روزانه بــه دريافت آب و 
مايعات نياز دارد كه اين نياز را در ايام روزه دارى 

مى توان در فاصله افطار تا سحر جبران كرد.
كاظــم زاده افزود: متأســفانه برخى مــردم براى 
رفع تشنگى در ســاعات روزه دارى و تأمين آب 

موردنياز بدن، به مصرف چاى در وعده ســحرى 
اقدام مى كنند، درحالى كه مصرف چاى سبب دفع 
ادرار بيشــتر و در نتيجه تشــنگى و كم آبى بدن 

مى شود.
كاظم زاده با تأكيد بر اينكه يك نسخه را نمى توان 
بــراى همه بيماران پيچيد، ابــراز كرد: با توجه به 
اينكه بيماران قلبى عروقى، فشارخون باال، بيماران 
ســرطانى، نقص ايمنى و ... كه بيش از ديگران در 
معــرض ابتال به بيمارى هاى ويروســى از جمله 
كرونا هستند، پيش از اقدام به روزه دارى با پزشك 

معالج خود مشورت كنند.
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مركز پژوهش ها منتشر كرد
بررسى اثرات كرونا بر بخش مسكن

 مركز پژوهش هاى مجلس شــوراى اســالمى در گزارشى ضمن 
بررســى تأثيرات ويروس كرونا بر بخش مســكن پيشنهاد داد كه وام 
استيجارى به مســتأجران داده شده و مدت قراردادهاى جارى امالك 
دولتــى و نهادهاى عمومى بدون افزايش اجاره بها 3 ماه ديگر تمديد 

شود.
به گزارش ايســنا، مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى در ادامه 
سلسله گزارش هايش درباره مقابله با شيوع ويروس كرونا اين بار ابعاد 

اثرات كرونا بر بخش مسكن را مورد بررسى قرار داده است.
در بخــش كليات با يادآورى اين كه كشــورمان در زمره 10 كشــور 
اصلى تأثيرپذير از شــيوع اين ويروس بوده به مشــكالت ايجادشده 
در ابعاد اقتصادى و اجتماعى پرداخته اســت؛ ســپس در قسمت آثار 
كرونا بر بخش مســكن آورده كه با گســترش اين ويروس در اسفند 
98 فعاليت هاى اقتصادى كاهش شديد پيدا كرد و به تعطيلى مشاغل 
و كاهش تعامالت اقتصادى منجر شد كه به طور مستقيم اثر خود را در 
كاهش 24 درصدى تعداد معامالت ماهيانه شهر تهران نسبت به بهمن 

98 و كاهش نسبت به اسفند 97 را نشان داد.
انتظار مى رود اين كاهش معامالت در فروردين هم ادامه داشته باشد. 
در حوزه اجاره بها، تثبيت اجاره بها در 2 ماه ابتدايى سالجارى متحمل 
است در ادامه سال احتمال روند افزايشى بين 20 تا 30 درصد خواهد 
بود. بنابراين با توجه به وضعيــت فعلى در پرداخت اجاره بها نياز به 

مداخله دولت وجود دارد.
در ادامه اين گزارش ضمن بررســى توليد و عرضه مســكن تقاضا و 
اشتغال ناشــى از آن به ارائه راهكارها و پيشــنهاداتى پرداخته كه از 
جمله آن پرداخت وام اســتيجارى به مستأجران و تمديد 3 ماه مدت 
قراردادهــاى جارى امالك دولتى و نهادهــاى عمومى بدون افزايش 

اجاره بها است.

عضو اتاق بازرگانى تهران پاسخ داد:
چرا ضدعفونى كننده هاى تقلبى 

وارد بازار شدند؟

 افزايش تقاضا براى مواد ضدعفونى كننده تحت تأثير شيوع كرونا، 
براى برخى سوءاســتفاده كنندگان، فضايى جديد براى توزيع كاالهاى 
تقلبى شــان به وجود آورد كه البته با افزايش توزيع كاالهاى استاندارد، 

بازار لطمه اى جدى نديده است.
عضو اتاق بازرگانى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: وزارت بهداشت 
چه در ايران و چه در ســاير كشورهاى جهان، تيم كارشناسى و فنى 
دارد كه كيفيت محصوالت بهداشــتى را رصــد مى كنند و وقتى اين 
وزارتخانــه به يك محصول مجوز مى دهد، يعنــى امكان پايين بودن 

كيفيت يا تقلبى بودن كاال به حداقل ممكن كاهش مى يابد.
بــه گفته  على نقيب، ضدعفونى كننده هاى مجاز در كشــور نيز كه از 
ســوى اين وزارتخانه تأييديه گرفته اند، هيچ مشكلى در زمينه كيفيت 

ندارند و نيازهاى مردم را پاسخ مى دهند.
نقيب درباره فروش برخى محصوالت تقلبى در بازار نيز گفت: وقتى 
تقاضا براى يك محصول باال مى رود، امكان سوءاستفاده از اين امر نيز 
فراهم مى شود. ما نيز در بازار محصوالتى بدون شناسنامه ديده ايم كه 
بعضا به فروش مى روند. مردم بايد توجه كنند كه مواد ضدعفونى كننده 
با تأييديه وزارت بهداشت مجاز به فروش هستند و درصورتى كه اين 
تأييديه بر روى كاال وجود نداشت، احتمال تقلبى بودن يا غيراستاندارد 

بودن محصول وجود دارد.
نقيــب درباره آخرين وضعيت بازار مــواد ضدعفونى كننده در ايران 
نيز اظهار كرد: در روزهاى ابتدايى شــيوع كرونا، همانطور كه از پيش 
نيز معلوم بود، ناگهان تقاضا در كشور براى كاالهاى ضدعفونى كننده 
افزايش چندبرابرى يافت و همين امر فاصله اى ميان توليد و نياز جامعه 

به وجود مى آورد كه جبران آن نياز به زمان داشت.
وى ادامــه داد: در روزهاى آينده با همت مشــتركى كه بين وزارت 
بهداشت و واحدهاى توليدى شــكل گرفت، تمام ظرفيت كشور در 
اين زمينه به كار افتاد و خوشــبختانه امروز مى بينيم كه تعادلى نسبى 
در بازار شــكل گرفته و اگر اتفاق خاصى رخ ندهد، نگرانى در تأمين 

نيازهاى مردم وجود ندارد.

وزارت تعاون خبر داد:
تمديد مجوزهاى مشاغل خانگى 

تا اطالع ثانوى
 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، از تمديد مجوزهاى مشــاغل 

خانگى كه تاريخ اعتبارشان به اتمام رسيده، خبر داد.
به گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، مهناز امامدادى، رئيس 
دبيرخانه ستاد ساماندهى حمايت از مشاغل خانگى وزارت تعاون كار 
و رفــاه اجتماعى، با تأكيد بر لزوم كاهش تردد و مراجعه متقاضيان به 
دســتگاه هاى اجرايى و ادارات كل تعــاون كار و رفاه اجتماعى براى 
تمديد اعتبار مشــاغل خانگى، اظهار كرد: با عنايت به شيوع ويروس 
كرونا، مجوزهاى مشاغل خانگى كه تاريخ اعتبارشان به اتمام رسيده تا 

اطالع ثانوى معتبر بوده و نياز به تمديد اعتبار ندارد.
وى يادآور شد: هرگونه اطالع رسانى در اين زمينه تنها از طريق پايگاه 

اطالع رسانى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى انجام مى شود.

مرغ در ماه رمضان گران نمى شود 

 در مــاه مبارك رمضان هيچ گونه افزايش قيمتى در زمينه مرغ گرم 
نخواهيم داشت.

رئيــس اتحاديه مرغ و ماهى همدان گفــت: در حال حاضر قيمت هر 
كيلوگــرم مرغ گرم در بازار همدان بيــن 9 تا حداكثر 11 هزار تومان 

است.
جواد عاشورى با بيان اينكه با هماهنگى سازمان صمت استان، قيمت 
مصوب هر كيلو مرغ را 11 هزار تومان اعالم كرديم، به تسنيم گفت: 
اين درحالى اســت كه در برخى فروشگاه ها با قيمتى كمتر از 10 هزار 

تومان هم فروخته مى شود.
وى با تاكيــد بر اينكه روزانه 70 الى 80 تن مــرغ وارد بازار همدان 
مى شــود، ابراز كرد: البته تمام مرغ هاى عرضه شده در بازار به فروش 
نمى رسد و بخشى از آن توسط نهادهاى مربوطه ذخيره سازى مى شود.
عاشورى با بيان اينكه اميدواريم با آغاز ماه رمضان تقاضاى خريد مرغ 
هم بيشتر شود، اظهار كرد: حتى اگر بازار مرغ در اين ايام رونق بگيرد 

باز هم هيچ گونه گرانى و افزايش قيمتى نخواهيم داشت.
وى قيمــت مرغ زنده را كيلويى 6 هزار و 800 تا 7 هزار تومان اعالم 
كرد و گفت: هر شــانه تخم مرغ نيز با قيمت 17 تا 20 هزار تومان به 

فروش مى رسد.
عاشورى با بيان اينكه مرغ منجمد نيز به اندازه كافى ذخيره سازى شده 
اســت، گفت: در شــرايط فعلى هيچ نيازى به تزريق مرغ منجمد در 

بازار وجود ندارد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس: 
سازوكارهاى اجرايى براى تحقق جهش 

توليد بايد شفاف باشد
 ســاز و كارهــاى اجرايى الزم بــراى تحقق جهــش توليد بايد 

كارشناسانه، دقيق و شفاف باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى گفت: جهش 
توليــد از زواياى مختلف، مهم ترين اولويت حوزه اقتصاد و مديريت 
كشور است كه با ايجاد فرصت هاى جديد شغلى و ارتقا سطح معيشت 

عمومى ارتباط مستقيم دارد.
محمد مهدى مفتح به تسنيم گفت: عالوه بر اينكه شعار جهش توليد 
بايد بــا توجه ويژه در رأس همه امور اجرايى و مديريتى قرار بگيرد، 
الزم اســت كه وظايف و كاركردهاى بخش هاى مختلف اجرايى در 
اين زمينه كامًال روشــن باشــد. نماينده مردم تويسركان در مجلس با 
اشــاره به اينكه براى چندمين ســال پياپى، رهبر معظم انقالب شعار 
ســال را اقتصادى ناميده اند، تأكيد كرد: اين جهت گيرى كارشناسانه 
نشان مى دهد كه در حال حاضر پويايى و رشد اقتصادى با هدف ايجاد 
درآمدزايى پايدار براى همه قشــرهاى جامعــه و برون رفت از ركود 

اقتصادى در اولويت همه امور قرار دارد.
مفتــح تصريح كــرد: البته با توجه به وقايعى ماننــد بالياى طبيعى و 
شــيوع ويروس كرونا الزم اســت كه بيش از پيــش در حوزه اقتصاد 
برنامه ريزى هاى كارشناســانه انجام شود تا عالوه بر مهار كرونا دچار 
بحران ركود اقتصادى نشويم. وى بر ضرورت حمايت دولت از اقشار 
محروم و كم درآمد به ويژه در ايام شيوع كرونا تأكيد كرد و گفت: بايد 
حمايت هاى الزم از افرادى كه در اين ايام بيكار و يا كم كار شده اند و 
به معيشت آنها آسيب هاى جدى وارد شده در قالب بسته هاى حمايتى، 
يارى رســاند. مفتح ابراز كرد: بايد ايــام كرونايى را از منظر اقتصادى 
به گونه اى مديريت كنيم كه در دوران پساكرونا امكان شتاب بخشى به 

جهش توليد فراهم باشد.

دليل گرانى حبوبات
 چندى پيش اخبارى منتشر شد كه افزايش قيمت حبوبات به ويژه لوبيا را در سال جديد 
خبر مى داد. موضوعى كــه دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايى دليل آن را نه كمبود بار 

بلكه سودجويى برخى افراد در فروش بارشان دانست.
قاسمعلى حسنى در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه در يكى دو ماه اخير در برخى غالت 
و حبوبات شــاهد افزايش قيمت غيرمنطقى و غيرقانونى بوديم، اظهار كرد: اين افزايش 
قيمت به دليل كمبود يا كســرى بار نبود بلكه به دليل ســودجويى برخى افراد در فروش 

بارشان بود.
وى با اشاره به اين كه ايران هم توليد كننده غالت و حبوبات است هم واردكننده، گفت: 

با بسته شدن مرزهاى وارداتى و صادراتى، برخى كشورها، صادرات برخى محصوالتشان 
را محدود و ممنوع كردند و همين امر سبب شد افرادى كه بار غالت و حبوبات دارند نيز 

محصوالتشان را با قيمت بيشترى بفروشند.
 حســنى در ادامه به كشــورهايى كه به ايران حبوبات صادر مى كنند اشاره كرد و گفت: 
عدس از كانادا، نخود از اتيوپى و اســتراليا، لوبيا از چين، قزاقســتان و قرقيزســتان وارد 

كشور مى شود.
وى در ادامه با اشاره به اينكه در ماه رمضان مصرف حبوبات و غالت بيشتر مى شود، اظهار 
كرد: باتوجه به گرم شدن هوا و شرايط سختى كه براى نگهدارى اين اقالم ايجاد مى شود، 

به نظر مى رسد قيمت آنها كاهش يابد.

حسنى با بيان اينكه ارزهاى نيمايى و يارانه اى آفت اقتصاد كشور است، افزود: اين ارزهاى 
دولتى رقابت را غيرمنصفانه كرده اســت. عده اى به اين ارزها دسترســى دارند و عده اى 
ندارند. اين افرادى كه ارز دولتى دريافت مى كنند با ارز دولتى خريد مى كنند ولى با قيمت 

آزاد محصوالتشان را مى فروشند.
ــز  ــج خارجــى ني ــه افزايــش قيمــت برن ــى ب ــواد غذاي ــه بنكــداران م ــركل اتحادي  دبي
اشــاره كــرد و گفــت: در برنــج خارجــى نيــز بــا افزايــش قيمــت مواجــه شــديم. برنجى 
ــه مى شــود و  ــان فروخت ــه شــود 9 هــزار و 500 توم ــد 7 هــزار و 400 فروخت كــه باي
حــدود 2 مــاه اســت كــه ايــن افزايــش قيمــت 2 هــزار تومانــى بيــش از مصوبــه دولــت 

اتفــاق افتــاده اســت.

غزل اسالمي »
 اواســط فروردين بود كه دولت، پرداخت 
وام يك ميليون توماني بــه مردم داراي يارانه 
را مطــرح كرد. از آن تاريخ تــا 26 فروردين 
هيچ سازوكار قابل استنادي براي پرداخت آن 
تعريف نكرد مگر در حد صحبت كه آن هم به 
مرور اصالح مي شد. تا اينكه وزارت كار بيست 
وششم اطالعيه اي منتشــر كرد كه در يكي از 
بندهاي آن داشتن سيم كارت به نام سرپرست 
خانواده براي ارســال پيامك درخواست وام، 
الزامي اعالم شد. از بيست وششم تا صبح 30 
فروردين(ديروز) همه چيــز طبق روال پيش 
مي رفت تا اينكه شركت همراه اول پيامكي به 
مشتركان ارســال كرد كه در آن پيشنهاد داده 
بود سرپرســتان خانواري كه سيم كارتي به نام 
خود ندارند، براي ثبت نام در ســامانه دريافت 
وام يك ميليون توماني، سيم كارت همراه اول 

رايگان بگيرند.
اين پيامك اين تصور را بين مردم ايجاد كرده 
بود كه براي دريافت ســيم كارت و ارســال 
پيامك فقط يــك روز (شــنبه) فرصت باقي 
هســت كه بالفاصله تمام دفاتــر ارتباطي با 
ازدحام مردم مواجه شــدند! جلوي هر يك از 
اين دفاتر بيش از 30 نفر به صف شــده بودند 
و نه تنها هيچ گونه تدابيري براي رعايت فاصله 
اجتماعي انديشــيده نشــده بود كه مردم نيز 
فاصله هــا را رعايت نمي كردند. اين ازدحام ها 
حتي در مواقعي با فشــار و بحث نيز مواجه 
بود؛ زيرا مردم مدت زمان زيادي را سرپا منتظر 

دريافت سيم كارت مانده بودند.
ايــن اطالعيــه تمــام قوانيــن بهداشــتي و 
فاصله گــذاري اجتماعــي را به هــم زد كــه 
واكنش هاي زيادي را از سوي مردم و مسئوالن 

به همراه داشت. 
جهرمي، وزير ارتباطات در تويئتي به اپراتورها 
اخطار داد و نوشت: «آقاي اپراتور! مردم نبايد 
براي تهيه ســيم كارت رايگان در اين شرايط 
كرونا در دفاتر ارتباطي صف بكشــند. همين 
حــاال بايد اين فرآيند متوقف شــود. مردم را 
آنالين ثبت نام كنيد و با پست سيم كارت را به 
منازل آنها برسانيد. خدمت رساني به مردم بايد 

با دستورالعمل هاي وزارت بهداشت باشد.»
اما وي ســپس با رنگ قرمز و درشت نوشت: 
«طبــق هماهنگي انجام شــده بــا اپراتورها و 
وزارت ارتباطات، فروش حضوري سيم كارت 
ممنوع و به صورت اينترنتي و تحويل در منزل 

انجام خواهد شد.»
محمدحســين قربانى، نايب رئيس كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى هم 
در واكنش به اين ازدحام به ايســنا گفت: «2 
مــاه از بحران كرونا در كشــور مى گذرد، در 
اين مدت شــاهد همكارى مــردم با مديران 
اجرايى، دولت و وزارت بهداشت در اجراى 
پروتكل هــا و حمايت همه جانبــه بوديم كه 
جــاى قدردانى دارد اما امروز (شــنبه) وارد 

فاز ديگرى از قرنطينه شده ايم. گزارش هايى 
از صف هــاى طوالنى بــدون رعايت فاصله 
اجتماعى در باجه هاى پستى و پست بانك ها 
رســيده كه ســبب نگرانى جدى شده است. 
انتظــار مى رود مــردم طبق اعــالم دولت و 
وزارت رفــاه و ســازمان برنامــه به صورت 
غيرحضورى براى دريافت وام ثبت نام كنند، 
چون بحث سالمت مردم است كه از اهميت 
بســيارى برخوردار است و اگر مردم رعايت 
نكنند همه زحمات تيم درمان و حاكميت از 

بين خواهد رفت.»
قضيه ســيم كارت مجاني و بــه صف كردن 
مــردم جلــوي در پيشــخوان هاي دولتي به 
همين جا ختم نمي شــود. بيشــتر اين دفاتر 
ســيم كارت هاي مجاني به مــردم نمي دادند 
بلكــه هزينــه آن را تمام و كمــال دريافت 
مي كردنــد. درصورتي كه عمــده مردم براي 
ســيم كارت مجاني آنجا صف كشيده بودند، 
در غير اين صورت همانند 5 روز گذشته هيچ 
صفي براي دريافت سيم كارت ايجاد نمي شد. 
امروز ششمين روزي است كه نحوه ثبت نام 
وام يك ميليون توماني اعالم شــده و در اين 
مدت هيچ تغييري هم در بندهاي آن صورت 
نگرفته است، بنابراين اگر قرار بود مردم براي 
ســيم كارت ازدحام ايجاد كنند از همان روز 

نخست اين اتفاق رخ مي داد.
رئيــس اداره مشــتركان همراه  اول اســتان 
همدان در پاسخ به سؤال خبرنگار همدان پيام 
در اين بــاره گفــت: ثبت نام بــراي دريافت 
ســيم كارت رايگان تا 7 ارديبهشت فرصت 
دارد امــا نمي دانيم چرا مــردم اين تصور را 
داشــتند كه فقط يك روز فرصــت دارند و 
شنبه (ديروز) حتما بايد براي ثبت نام وام يك 

ميليون توماني سيم كارت تهيه كنند.
حميدرضا رنگين كمان ادامه داد: منوي رايگان 
براي همه دفاتر ارتباطي بــاز بود، اما اغلب 

آنها در يك ســاعت اول صبــح رايگان ها را 
توزيع كرده بودند كه با تهران تماس گرفتيم 
و پس از يك ســاعت اين منــو مجددا براي 
دفاتر باز شد اما برخى پيشخوان ها از فرصت 
استفاده كرده و سيم كارت هاي خود را هم به 
مردم فروختند. وي افزود: اين ازدحام صرفا 
به دليــل دريافت ســيم كارت مجاني نبوده و 
مدتي اســت كه مردم براي ثبت نام در بورس 
مشتاق هستند و موجب شــده تا مراجعه به 

دفاتر ارتباطي افزايش بيابد.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
همدان هم اعالم كرد: به منظور پيشــگيرى 
از مراجعــه و تجمــع افراد و سرپرســتان 
خانــوار متقاضى تســهيالت يــك ميليون 
تومانى ارســال پيامك با سيم كارت متعلق 
به سرپرســتان خانوار تا 18 ارديبهشت ماه 

شد. تمديد 
احمد توصيفيان توضيح داد: به منظور جلوگيري 
از ازدحام مردم جلوي دفاتر ارتباطي براي تهيه 
سيم كارت اين تمديد صورت گرفته اما كساني 
كه تا 31 فروردين (امروز) پيامك ارسال كنند 
در روز پنجشــنبه 4 ارديبهشت وام به حساب 

آنها واريز مي شود.
وي ادامه داد: كســاني كه هنوز نتوانســته اند 
ســيم كارتي به نام خود تهيه كننــد اگر تا 12 
شب يكشنبه 7 ارديبهشت پيامك ارسال كنند 
در تالش هســتيم تا پنجشنه هفته آينده وام را 
به حســاب آنها واريز كنيم؛ اما اگر تا آن زمان 
نتوانستند پيامك ارسال كنند تا 18 ارديبهشت 
نيز فرصت هست تا پيامك خود را ارسال كنند 
و براي اين افراد تا پايان رمضان وام پرداخت 

مي شود. 
توصيفيان افــزود: به منظــور حمايت دولت 
از خانوارهــاى ايرانى كــه تحت تأثير تبعات 
اقتصادى شــيوع بيمارى كرونا قرار گرفته اند، 
تمام سرپرســتان خانوارى كــه يارانه نقدى 

ماهانــه دريافت مى كنند و عالقه مند هســتند 
از تســهيالت بانكى حمايتى كرونا برخوردار 
شوند، مى توانند با درنظر گرفتن شرايط مندرج 
در اين اطالعيه، ضمن پذيرش محتويات آن، 
كد ملى سرپرســت خانوار را تــا تاريخ هاي 
اعالم شــده از طريق تلفن همراهى كه به نام 
سرپرست خانوار است به شماره 6369 پيامك 

كنند.
وي ادامــه داد: خانوارهــاى يارانه بگير، براى 
اســتفاده از تســهيالت بانكى، تقاضاى خود 
را صرفاً با پاســخ بــه پيامك هايى كه وزارت 
ارتباطــات و فناورى اطالعات با سرشــماره 

v.refah ارسال مى كند ثبت كنند .
توصيفيــان گفت: الزم به تأكيد اســت براى 
اعالم تقاضا، هيچ گونــه مراجعه به بانك ها و 

سازمان هاى دولتى نياز نيست.
وي ادامه داد: ارسال پيامك كد ملى سرپرست 
خانوار، به منزله قبول و تعهد اجراى 4 بند اين 

اطالعيه از سوى متقاضى است.

خريد عسل طبيعى 
و 5 نكته براى اينكه 

سرتان كاله نرود!
 خريد عســل طبيعى براى افرادى كه به تغذيه 
خود بها مى دهند به يك دغدغه بزرگ تبديل شده 
است؛ زيرا بسيارى از زنبورداران در زمستان به دليل 
نبود پوشش گياهى، به جاى دادن عسل به زنبورها، 

آب و شكر مى دهند.
به گزارش ايســنا، بنابر اعالم آهوتا، عســل خام و 
ارگانيك، يك محصول فوق العاده و طبيعى اســت 
كه كمتر كسى مى تواند آن را در سوپر ماركت ها و 

فروشگاه هاى محلى پيدا كند.
هنگامى كه عســل تصفيه شده باشــد، گرده گل 
موجــود در آن از بيــن مى رود كه اين امر ســبب 
مى شود تا عسل شكرك نزند اما گرده هاى موجود 
در عســل كه سرشار از خاصيت پروتئينى است از 
بين مى روند. خوب است بدانيد عسلى كه شكرك 

مى زند عسلى مرغوب تر و سالم تر است.
در كشور ما ايران، بسيارى از مناطق داراى پوشش 
گياهى انبوهى اســت كه بســيارى از اين گياهان 

داراى خواص درمانى فوق العاده هستند، در نتيجه 
اگر زنبورها از شهد اين گياهان دارويى تغذيه كنند 
عســل، گرده گل و ژل رويال (مقالــه ژل رويال 
چيست را مطالعه كنيد) با همين خواص دارويى به 
ما هديه مى دهند. به همين دليل زنبورداران باتجربه 
براى تغذيه زنبورها و رســاندن عســل طبيعى و 
مرغوب به بهترين شكل ممكن به مردم، كندوهاى 
خود را به طور پراكنده به مناطقى كوچ  مى دهند كه 

داراى گياهان دارويى باشد.
هنگام خريد عسل طبيعى از زنبوردار، بايد حتما به 
داشتن برگه آزمايش و ضمانت نامه آن دقت كنيد. 
همچنين زنبوردار بايــد تعهد بدهد كه درصورت 
مطابقت نداشتن عسل با معيارهاى استاندارد، وجه 
مشــترى را بازپس داده و عســل خود را تحويل 
بگيرد. اين كار ســبب مى شــود تا مشترى با خيال 
راحت خريد خود را انجام دهد و مطمئن باشد از 
يك زنبوردار معتمد خريد مى كند كه به ســالمت 

مردم بها مى دهد.
 آيا خريد عسل طبيعى ممكن است؟

عده اى تصور مى كنند كه در كشور ما عسل طبيعى 
و خام وجود ندارد اما بايد بدانيم كه كشــور ما هم 
عســل هاى ارگانيك و باكيفيتى دارد اما شما براى 
خريد عســل طبيعى بايد مبلــغ آن را بپردازيد. در 

غير اين صورت مطمئن باشيد كه عسل هاى با قيمت 
ارزان، صددرصد تقلبى و شكرى هستند.
■ خريد عسل طبيعى از روى ظاهر

مطمئن باشــيد كه بــراى خريد عســل طبيعى از 
فروشگاه ها و سوپرماركت هاى محلى، امكان ندارد 
از روى بســته بندى و رنگ عسل به كيفيت و خام 
بــودن آن پى ببريد. حتى زنبــورداران باتجربه كه 
ســاليان زياد در اين زمينه فعاليت كرده اند از روى 
شــكل ظاهرى عسل نمى توانند به طبيعى بودن آن 

پى  ببرند.
■ شكرك زدن عسل

نكتــه مهمى كه بايــد بدانيد، اين اســت كه هنوز 
شبهه اى براى بســيارى از خريداران عسل وجود 
دارد آن هم شــكرك زدن عسل مى باشد. در هنگام 
خريد عسل طبيعى توجه به اين نكته مهم است كه 
بيشتر عسل هاى طبيعى با فاصله هاى زمانى مختلف 

شكرك  مى زنند و يا بهتر بگوييم رس مى بندند.
■ بسته بندى عسل طبيعى

توجه به بسته بندى عسل هم يك امر كامال ضرورى 
است. در هنگام خريد عســل طبيعى حتما به اين 
نكته توجه كنيد، ظرف آن از نوع شيشه يا پالستيك 
باشد و از خريد عســل در ظروف فلزى خودارى 
كنيد؛ زيرا فلز ســبب مى شود تغييرات شيميايى در 

عسل رخ دهد و كيفيت آن كاهش پيدا كند.
■ خريد عسل خام

در هنگام خريد عسل به اين نكته توجه كنيد: عسلى 
را تهيه كنيد كه مســتقيم از كندو خارج مى شود و 
هيچ دســتكارى در آن صورت نگرفته باشد؛ زيرا 
عسلى كه طبيعى نباشــد و يا به دليل جلوگيرى از 
رس بستن، حرارت ديده باشد تمام آنزيم هاى خود 
را از دســت داده و گرده گل كه سرشار از پروتئين 

است در آن از بين مى رود.
■ توجه به مناطق زنبوردارى

توجه به مناطق زنبوردارى در هنگام خريد عســل 
مهم است؛ زيرا كندوهايى كه در حاشيه جاده ها و 
يا در نزديكى كارخانه ها و شهرك هاى صنعتى قرار 
دارند در معرض آلودگى قرار مى گيرند كه مصرف 
اين گونه عسل ها به جاى رســاندن سود و منفعت 
به سالمتى شــما، مى تواند به سيستم ايمنى بدنتان 

آسيب برساند.
■ خريد عسل طبيعى همراه ضمانت نامه

فروخته  محصوالت  آهوتــا،  زنبوردارى  مجموعه 
شــده خود را از لحاظ كيفيت، ســالمت و طبيعى 
بودن تضمين مى كند؛ به اين صورت كه همراه تمام 
سفارشات نتيجه آخرين آناليز آزمايشگاهى عسل و 

ضمانت نامه، خدمت مشترى ارسال مى گردد.

كافيســت مقــدارى از محصــول تهيه شــده را 
به آزمايشــگاه تخصصى عســل ارســال كنيد و 
درخواســت نتيجه فاكتورهاى اصلى عسل مانند: 
هيدروكسى  رطوبت،  فروكتوز،  گلوكر،  ســاكارز، 
متيل فورفورال (HFM)، پرولين و … را داشــته 
باشيد. درصورتى كه نتيجه آزمايش عسل مطابق با 
استاندارهاى عسل طبيعى نباشد ما تمام وجه عسل 
با هزينه آزمايشــگاه را خدمت تان واريز مى كنيم. 
براى خريد عسل طبيعى از آهوتا كافيست به آدرس 
https ://ahoota.com/buy-honey

مراجعه كنيد.
■ نكته:

در دنياى اينترنت و حتى در بين عموم مردم مى توان 
روش هاى تشخيص عسل طبيعى زيادى پيدا كرد، اما 
شــما هيچ وقت نمى توانيد براى تست عسل طبيعى 
و خريــد آن  ســراغ روش هايى مانند: مــزه كردن، 
سوزاندن، رنگ، غلظت، تخم مرغ و… برويد؛ زيرا 
اين روش ها هيچ گونه پايه و اســاس علمى ندارند 
بلكه يك ســرى افراد براى فروش محصوالت خود 
تحت هر شــرايطى اين گونه خرافات را براى مردم 
بازگو مى كنند. در نتيجه براى تشخيص عسل طبيعى 
فقط ضمانت نامه به همراه برگــه آزمايش مى تواند 

طبيعى بودن محصول را تضمين كند.

مديركل كار: فرصت ثبت نام وام يك ميليوني تمديد شد

پيامك همراه اول مردم را به صف كرد
■ رئيس اداره مشتركان همراه اول استان: نمي دانيم چرا مردم فكر كردند فقط يك روز مي توانند سيم كارت رايگان تهيه كنند

■ وزير ارتباطات: آقاي اپراتور! سيم كارت ها را با پست به در خانه ها بفرستيد
■ نماينده مجلس: با اين روش تمام زحمات بهداشتي مردم و دولت هدر مي رود

 شرايط تسهيالت به شرح زير است:
■ مبلــغ تســهيالت براى هــر خانوار يك 
ميليــون تومان به صورت قرض الحســنه و 

تعداد اقساط 30 ماه متوالى خواهد بود.
■  اقســاط ماهانــه براى هر خانــوار مبلغ 
35 هزار تومان اســت كــه از يارانه تيرماه 

سالجارى به بعد كسر خواهد شد.
■  گيرندگان تسهيالت، نبايد حساب بانكى 
يارانه خود را تا انتهاى بازپرداخت اقساط، 

تغيير دهند.
ارسال  با  تســهيالت  درخواســت كننده   ■
پيامك به ســازمان هدفمندسازى يارانه ها، 
بازپرداخت  كــه  مى دهد  بالعــزل   وكالت 
تسهيالت فوق را ماهانه از محل يارانه نقدى 
خود به نظام بانكى پرداخت كند. اين وكالت 
در حكم سند رسمى است و قابل اعتراض و 

ابطال در محاكم قضايى نيست.
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گل ترابى به السد، زيباترين گل شد
 در نظرسنجى سايت AFC براى انتخاب زيباترين گل از راه دور 

ليگ قهرمانان، گل هاى بازيكنان ايرانى بيشترين آرا را كسب كردند.
نظرســنجى سايت كنفدراسيون فوتبال آســيا (AFC) براى انتخاب 
زيباترين گل از راه دور تاريخ ليگ قهرمانان آسيا انجام شد و در پايان 
گل مهدى ترابى مهاجم تيم فوتبال پرســپوليس مقابل السد در مرحله 
نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسياى ســال گذشته كه از فاصله 32 مترى 
به ثمر رسيد، با كسب 51 درصد آرا به عنوان زيباترين گل انتخاب شد.
پــس از گل ترابى، گلى كه آندرانيك تيموريــان در وقت هاى اضافى 
نيمه دوم بازى استقالل مقابل بوريرام در مرحله يك چهارم نهايى ليگ 
قهرمانان آســيا در ماه سپتامبر ســال 2013 به ثمر رساند، با كسب 49

درصد آرا رتبه دوم را كسب كرده است.
ديگر كانديداها، اكروموف عليبائف از تيم لوكوموتيو تاشكند، گل لى 
چانگ مين مقابل براى تيم ججو يونايتد كره و گل عبدالكريم حسن 

براى السد بودند كه موفق به كسب رأى نشدند.

تاريخ فصل آينده ليگ قهرمانان اروپا 
اعالم شد

 اتحاديــه فوتبال اروپا (يوفا) تاريخ آغاز فصل آينده ليگ قهرمانان 
را تعيين كرد.

يوفا تاريخ مقدماتى براى قرعه كشى و آغاز ديدارهاى مرحله گروهى 
فصل آينده ليگ قهرمانان اروپا (2021 ــ 2020) را تعيين كرد.

بر اين اســاس، مســئوالن يوفا مصمم هســتند تا نخستين بازى دور 
گروهى فصل 21ــ2020 ليگ قهرمانــان اروپا در روز 20 اكتبر (29
مهر) برگزار شود. يك هفته پس از آن نيز ديدارهاى هفته نخست ليگ 

اروپا بايد برگزار شوند.
همچنين ديدارهاى انتخابى مرحله گروهى ليگ قهرمانان و ليگ اروپا 
(پلــى آف) طبق برنامه يوفا بايد اواخر ماه جوالى و اوايل آگوســت 

برگزار شوند.
پيش از اين اعالم شــده بود فصل جارى رقابت هاى باشــگاهى اروپا 
شامل ليگ قهرمانان و ليگ اروپا بايد در ماه آگوست (مرداد) به پايان 
برسند. در شرايط كنونى تمامى رقابت هاى ورزشى جهان به دليل شيوع 

ويروس كرونا لغو شدند.

زمان انتخابى جام جهانى در آمريكاى جنوبى 
مشخص شد

 كنفدراســيون فوتبال آمريكاى جنوبى زمان برگزارى انتخابى جام 
جهانى 2022 قطر را به طور رسمى مشخص كرد.

شيوع ويروس كرونا به كلى ورزش و فوتبال را در سراسر جهان تعطيل 
كرد. باتوجه به كم شــدن انتشــار ويروس، رفته رفته كشورها به دنبال 

برنامه ريزى براى ادامه ليگ ها و رقابت هاى معتبر هستند.
كنفدراسيون فوتبال آمريكاى جنوبى اعالم كرد كه انتخابى جام جهانى 
2022 قطر در 4 و 8 دســامبر 2020 (15 و19 آذرماه) برگزار خواهد 

شد و مثل دوره هاى گذشته بازى ها در 18 هفته برگزار خواهند شد.
در جلسه كنفدراسيون فوتبال آمريكاى جنوبى همچنين مقرر شد كه 
رقابت هاى كوپا آمه ريكا در ماه هاى ژوئن و جوالى 2021 به ميزبانى 

آرژانتين و كلمبيا برگزار شود.

كمك پاتوسى به نيازمندان كشورش

 هافبك فوالد خوزستان به نيازمندان كشورش كمك كرد.
به گزارش ايســنا، آپاندا پاتوسى كه در آفريقاى جنوبى به سر مى برد، 
اين روزها در حال تالش اســت تا لوازم مورد نياز را براى نيازمندان 

فراهم كند.
هافبك فوالد خوزســتان اقالم خوراكى و پوشاك بسته بندى شده را 

آماده مى كند تا به نيازمندان كشورش اهدا شود.

تعويق دوباره تكواندو انتخابى المپيك
 فدراسيون جهانى تكواندو با تعويق دوباره رقابت هاى انتخابى المپيك 

در قاره آسيا را اعالم كرد.
به گزارش مهر، مسابقات كسب سهميه المپيك در قاره آسيا ابتدا قرار بود 
در چين برگزار شود اما با شيوع ويروس كرونا، ميزبانى اين رقابت ها در 
21 و 22 فروردين ماه به اردن واگذار شد كه با توجه به وضعيت موجود 

اين تاريخ تغيير كرد و به روزهاى 15 تا 17 خردادماه موكول شد.
اما فدراسيون جهانى براى دومين بار خبر از تعويق اين مسابقات داد. بر 
همين اســاس رقابت هاى فوق به ماه هاى شهريور تا آبان ماه موكول شد 
كه با توجه به شــرايط موجود، درباره تاريخ هاى موردنظر تصميم گيرى 
خواهد كرد. تيم ملى ايران در بخش مردان 2 سهميه حضور در المپيك را 
به دست آورده و براى كسب 2 سهميه در بخش بانوان در اين مسابقات 

شركت خواهد كرد.

آغاز غربالگرى 52 ورزشكار المپيكى
 براى تشخيص كرونا

 فدراســيون پزشــكى ورزشــى به منظور مقابله با كرونــا در ميان 
ورزشكاران المپيكى، برنامه اى ويژه غربالگرى براى آنان دارد كه اجراى 

آن از اين هفته آغاز مى شود.
به گزارش مهر، اگرچه موج تعطيلى ناشــى از كرونا، تعويق يك ســاله 
بازى هاى المپيك توكيو را موجب شــده اما شيوع اين ويروس و نفوذ 
آن به جمع ورزشى ها سبب شده تا برنامه اى ويژه ورزشكاران المپيكى و 

تشخيص احتمالى كرونا در ميان آنها پيش بينى شود.
اين برنامه با عنوان «غربالگرى المپيكى ها» از طرف فدراســيون پزشكى 
ورزشى و با همكارى كميته ملى المپيك ويژه 52 ورزشكارى كه سهميه 
المپيك توكيو را كسب كرده اند، در نظر گرفته شده است. اجراى برنامه 

موردنظر از هفته جارى آغاز مى شود.

تعويق بازى هاى المپيك به سود 
سهراب مرادى شد

 مــرد طاليى وزنه بردارى المپيك و جهان با توجه به تعويق المپيك 
2020 توكيو، مى تواند با خيالى آســوده و در زمان كافى به روند درمانى 

خود بپردازد.
به گزارش مهر، سهراب مرادى سال گذشته به دليل مصدوميت نتوانست 
تمرينات ايده آل خود را انجام دهد و به جاى تالش براى آماده سازى در 
ســالن تمرين، مدام در كلينيك هاى پزشــكى مختلف در ايران و آلمان 

مشغول درمان بود.
به هرحال مصدوميت كتف مرادى، رفته رفته با اقدامات ويژه پزشــكى 
و درمانى برطرف شــد و سرانجام او توانست اواخر سال گذشته به رغم 
از دســت دادن رقابت هاى جهانى، در مسابقات قهرمانى غرب آسيا به 
ميزبانى امارات روى تخته برود و با 3 مدال طال قهرمان دسته 96 كيلوگرم 
شــود. البته دغدغه هاى ســهراب مرادى براى حضور و درخشش در 
المپيك 2020 توكيو همچنان ادامه داشت و او بايد در فرصت باقى مانده 
تا اين رويداد بزرگ، به صددرصد آمادگى مى رســيد. در اين وضعيت 
مصدوميت كتف او هم كامال برطرف نشده بود و همين موضوع از نظر 

روحى و روانى در روند تمرينات او تأثير داشت.
به هرحال شيوع ويروس كرونا و سپس تعويق بازى هاى المپيك توكيو 
سبب شد تا حضور سهراب مرادى در المپيك فرصتى 17 ماهه به دست 
آيد و حاال اين قهرمان بااخــالق و ارزنده وزنه بردارى المپيك و جهان 

مى تواند به خوبى خودش را آماده كند.
بدين ترتيب بايد اميدوار بود ســهراب بتوانــد در فرصت باقى مانده تا 
المپيك به شــرايط ايده آل و مطلوبى دســت يابد و سال آينده به عنوان 

يكى از شانس هاى كسب مدال طالى ايران در توكيو به روى تخته برود.

تعويق المپيك براى ورزش ايران 
يك فرصت است

 تعويق بازى هاى المپيك براى ورزشكاران ايرانى يك فرصت است و 
با توجه به مصدوميت برخى ورزشكاران، فرصت مناسبى براى ريكاورى 

خواهد بود.
ورزشكاران 4 سال تالش مى كنند تا با كسب سهميه در المپيك حضور 
داشته باشند. با توجه به شيوع ويروس كرونا، المپيك توكيو براى يكسال 
بــه تعويق افتاد و اين يك فرصــت در ورزش هاى قهرمانى براى ايران 
است. با تعويق المپيك ورزشكارانى مانند حسن يزدانى، سهراب مرادى 
و حميده عباســعلى با رفع آسيب ديدگى مى توانند با قدرت در المپيك 
شــركت كنند و زمان بيشترى براى كسب ســهميه هاى ديگر به دست 

بياورند.

برگزارى المپيك در سال 2021 هم 
واقع بينانه نيست!

 يك پروفســور ســالمت عمومى در بريتانيا عنوان كرد، درصورت 
كشف نشدن واكسن كرونا، برگزارى بازى هاى المپيك در تابستان 2021

نيز واقع بينانه نيست.
به گزارش ايسنا، بازى هاى المپيك توكيو به دليل شيوع كرونا كه تاكنون 
بيش از 2 ميليون و 300 نفر را در سراســر جهان مبتال كرده است، يك 

سال به تعويق افتاده است.
دوى استريدار، پروفسور سالمت عمومى دانشگاه ادينبورگ عنوان كرد: 

بازى ها درصورتى برگزار مى شود كه واكسن كرونا كشف شود.
 وى در اين رابطه گفت: ما فكر كرديم يك سال يا يك سال ونيم زمان 
الزم است تا واكسن كرونا كشف شود ولى اكنون خبرهايى مى شنويم كه 
خيلى زودتر امكان كشف واكسن كرونا وجود دارد. درصورتى كه تا زمان 
بازى هاى المپيك توكيو واكسن كرونا كشف نشود، برگزارى اين بازى ها 

سال آينده نيز واقع بينانه نيست.

وريا در پاس پيشنهادى از استقالل نداشت
 وريا غفورى در مصاحبه اى مدعى شده بود كه وقتى در پاس بازى مى كرد مورد توجه استقالل قرار گرفت اما اوليايى با انتقالش مخالفت كرد.

كاظم اوليايى كه در ســال هاى 86 تا 88 مديرعامل باشــگاه پاس همدان بود، درباره ادعاى وريا غفورى بيان كرد: تا جايى كه من به ياد دارم 
وريا از اســتقالل پيشنهاد نداشــت. او 2 فصل در پاس همدان بازى كرد كه در فصل نخست كمتر از او در تركيب استفاده مى شد.وريا ابتدا 
مهاجم بود و رفته رفته وينگو او را به هافبك و ســپس دفاع راســت آورد. زمانى هم كه به دفاع راســت آمد بيشــتر خسرو حيدرى در اين 

پست بازى مى كرد.
اوليايى تأكيد كرد: براى دفاع راست خسرو حيدرى از استقالل پيشنهاد داشت كه به اين تيم منتقل شد.

 وريا هم در ســال دوم قراردادش با ما تمام شــد و به تيم شــهردارى تبريز رفت. حتى اگر از استقالل پيشنهاد داشت، مى توانست زمانى كه از ما 
جدا شــد پيراهن آبى بر تن كند. اما به شــهردارى تبريز و سپس به نفت، سپاهان و در نهايت به استقالل پيوست. برايم عجيب است كه او چنين 

ادعايى كرده است.

همدان در ليگ دسته نخست كشتى 
ــم در  ــى ه ــيار خوب ــارات بس ــه افتخ ــت ك ــور اس ــتى در كش ــرح كش ــتان هاى مط ــى از اس ــدان يك  هم
كارنامــه خــود دارد و بايــد باحضــور در ليگ هــاى كشــورى، هيجــان و شــور الزم را بــه بدنــه آن تزريــق 

ــم. كني
در چنــد ســال گذشــته كشــتى همــدان پرفــروغ ظاهــر نشــده بــود كــه بــا تغييــر و تحــول صــورت گرفتــه 
ــور  ــتى كش ــگ كش ــابقات لي ــى مس ــدى راه ــم قدرتمن ــى رود تي ــار م ــتان، انتظ ــتى اس ــأت كش ــه هي در بدن

شــود.
همــدان در چنــد روز گذشــته ميزبــان رئيــس ســازمان ليــگ كشــتى كشــور بــود و هيــأت بــا رايزنــى توانســت نظــر 

مثبــت وى را بــراى حضــور در ليــگ كشــور جلــب كنــد.
هيأت كشتى استان همدان درنظر دارد تا با يك تيم كامًال بومى راهى ليگ دسته نخست شود.

آگهى تجديد مناقصه عمومى 
يك مرحله اى 

 نوبت اول 

 اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

تكميل  عمليات  دارد  نظر  در  همدان  استان  جوانان  و  ورزش  كل  اداره   
شماره 2099003398000001  به  رزن  چمن  زمين  رختكن  و  سكو  اسكلت 
را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت به پيمانكار داراى صالحيت 

واگذار نمايد. 
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران 
و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد (الزم به ذكر است مناقصه گران مى 
بايست عالوه بر ارائه مدارك پاكت هاى الف ، ب و ج در سامانه مذكور، كليه 
پاكت ها را به صورت دستى نيز به دبير خانه اداره كل ارائه نمايند) و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و  دريافت گواهى امضاء الكترونيك را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه دوشنبه مورخ 1399/2/1 مى باشد.

(م الف79)

 مربى در ورزش چه نقشى دارد؟
نقش مربى در تمامى رشــته هاى ورزشى به 
عنوان معمار بسيار مهم و حساس است زيرا 
اين مربى است كه مى بايست ساختار منظم و 

با هدفى را ايجاد كند.
اما مربيگرى در كشتى، آشنايى با كالس هاى 
فنى و سبك هاى متفاوت كشتى است درواقع 
موضوع خاصى است كه نه خواندنى است و 
نه حفظ كردنى بلكه رســيدنى است با سوت 
و زمان سنج نمى توان كشتى را باال برد؛ مربى 
بايد از تمامى ظرفيت هاى موجود استفاده بهينه 
كند و از نقطه نظر فنى و روانى متر بيان خود 

را ارتقا بدهد.
مربيگرى بايد ريشه اش نظم و انضباط باشد؛ 
مربى بايد بتواند كشتى را بنويسد و داراى نبوغ 
باشــد، منظور من از نبوغ نكاتى است كه هر 
كسى نمى تواند ببيند و جاهايى سير مى كند كه 
هر كسى سير نمى كند، بايد كاريزمايى داشته 
باشد كه شاگرد وادار شود به او احترام بگذارد.
 پايه و اســاس رشــد و ترقى در 

كشتى را چه مى دانيد؟
كشتى، دقت، آموزش صحيح، خالقيت، صبر 
و تجربه نيــاز دارد .اين موارد كه عنوان كردم 

پايه هاى رشــد و ترقى محسوب مى شوند و 
زمانى مؤثر واقع مى شود كه به اجرا دربيايد.

 عوامل افت كشتى همدان را در چه 
مى بينيد؟

اين افــت را مى تــوان از چند منظــر نقد و 
تجزيــه و تحليل كرد اما اگــر جامع و كامل 
عنــوان كنــم مهم ترين عامل ايــن افت قابل 
محسوس، نداشتن برنامه ريزى جامع در بحث 

پشتوانه سازى بود.
ما در بخش پايه به صورت ساختارى و بنيادى 
و پايه اى برنامه مشخص و مدونى نداشيتم و 
ديديم كه چگونه كفگير كشــتى استان همدان 

به ته ديگ خورد.
 پيشنهاد شما براى پيشرفت كشتى 

چيست؟
به نظر من بايد در كشــتى گستره ديد، بينش و 

برنامه ريزى خود را وسعت بدهيم.
امروزه يكى از اصول اساســى فرايند توسعه و 
پيشرفت نه تنها در كشتى بلكه در تمامى ابعاد 
بهره ورى و اســتفاده بهينه از منابع و امكانات 
اســت، به واقع توسعه كشتى ما وقتى حاصل 
مى شــود كــه از تمامى منابــع موجود خود 
بيشــترين بهره بردارى انجام شــود؛ من ايمان 
دارم با وجود مرد مدبرى همچون يارى ما به 

اصل بهره ورى خواهيم رسيد. 
 در برهــه كنونى كشــتى ما بــه برنامه ريزى 
به عنوان يكــى از پايه هاى اصلى بهره ورى نياز 
دارد . ما بايد بيشــترين هزينه را در بخش پايه 
و پشتوانه سازى صرف كنيم تا بتوانيم ساختار 
كشــتى استان را مســتحكم كنيم، اين اساس 

پيشرفت ما در آينده است.
 به نظر شما همدان در المپيك توكيو 

مى تواند نماينده داشته باشد؟
اين پرسشــى اســت كه بايد به آن پاســخى 
صادقانه داد زيرا پاسخ اين پرسش برمى گردد 
به تصميم سرمربى و كادر تيم ملى كه با توجه 
به وقفه يك ســاله در برگــزارى رقابت هاى 
المپيك 2020، آيا مسابقات انتخابى مجدد را 
در دستوركار خود قرار خواهند داد يا با اعزام 
كشــتى گيران موردنظر خود در اوزان مختلف 
فرد منتخــب خود را براى اعــزام به المپيك 

گزينشى خواهند كرد.
كشتى همدان را در   عملكرد هيأت 

سال 98 چطور ديديد؟
 اگر بخواهيم عملكرد كشــتى استان همدان 
را در ســال 98 هرچند اجمالــى و از زواياى 
مختلــف بررســى كنيم، بايد عنــوان كنم كه 
خوشبختانه جهش خوب و قابل قبولى داشتيم 
و كشتى گيران مســتعد و جوان ما نشان دادند 
كه ويژگى ها و قابليت هاى جسمانى و تكنيكى 
قابل قبولى دارنــد و مى توانند خيلى زود در 

كشتى ستاره شوند .
  خوش بينانــه بايــد عنوان كنم، اين سيســتم 

مديريتــى بــا برنامه كــه در رأس آن مديرى 
اليق و شايســته به نام حميدرضا يارى و فرد 
باتجربــه اى به نام قاســم ربيعيــان و قهرمان 
بلندآوازه اى به نام مسعود مصطفى جوكار قرار 
دارند، ما شاهد شكوفايى مجدد كشتى استان 

همدان در سال هاى آينده خواهيم بود.
هفته  هر  بوديد  نهاوند  در  زمانى كه   
مســابقات ليگ در باشــگاه آزادگان 
شهر  كشتى  بر  روش  اين  اثر  داشتيد، 

نهاوند چطور بود؟
نوع نگاه و فلســفه و بررســى شرايط و نگاه 
به آينده از ايده هاى خالقانه يك مربى اســت 
كــه در هر مورد قابل توجه اســت؛ اين يكى 
از ايده هــاى من در آن برهه زمانى بود. يكى از 
اهداف من در برگزارى ليگ داخلى رســاندن 
مربيان خود به سطح آمادگى و شناسايى نقاط 
ضعف و قوت و ارتقاى كيفى سطح تكنيكى و 
تاكتيكى و افزايش مهارت هاى روانى آنان بود 

كه بسيار هم تأثيرگذار بود.
 رمز بى حاشيه بودن كشتى در دهه 

80 و 70 چه بود؟
مخلص كالم: انگيــزه غيرقابل وصف مربيان، 
اتحاد، همدلى داشــتن، هدف مشــترك براى 

آينده و استفاده از تجربه ديگران است.
 در پايان چــه توصيه اى به مربيان 

داريد؟
بايد  دنياســت،  كار  ســخت ترين  مربى گرى 
همه كس باشــى تا بتوانى كسى را خلق كنى، 

سعى كنيم همه كس باشيم، موفق باشيد.

تورج ظفرى: 

كشتى  استان 
در راه دوران اوج

و شوند م محسوب ترق و د رش پايههاى

 تورج ظفــرى از مربيان 
خوش نام و سازنده شهرستان نهاوند است كه 

كشــتى گيران شاخصى را به كشتى استان و تيم ملى معرفى 
كرده است.

اين مربى ريزنقش كه به خوبى با الفباى كشتى آشناست و از دانش روز بهره 
مى برد در 2 دهه گذشته در نقش مربى در كشتى استان و نهاوند حضور داشت و 

در آموزش پايه كشــتى گيران نقش پررنگى ايفا كرد، بزرگترين دستاورد وى پرورش 
سعيد ابراهيمى نايب قهرمان كشتى جهان است.

اين مربى عاشق، چندسال پيش براى پيشرفت به تهران نقل مكان كرد و در آنجا به آموزش 
كشــتى گيران پرداخت. ظفرى در فدراسيون كشتى و در كميته جوانان و نوجوانان حضور 
پررنگ دارد. در چندين نوبت ســكان هدايت تيم هاى ملى جوانان و نوجوانان را به عهده 

داشت و رئيس اسبق كميته استعداديابى فدراسيون كشتى بود.
وى سرپرســت تيم هاى ملى كشــتى آزاد در رده هاى مختلف سنى بود و از مدرسان 

كالس هاى مربيگرى فدراسيون كشتى است.
حضور ظفرى در تهران مانع از فراموش كردن كشتى استان و نهاوند نشد و 

همواره عرق خود را به استان نشان داده است.
همكار ما مصطفى ساجدى پيرامون اوضاع كشتى استان با 

اين مربى سازنده گفت وگويى انجام داده است 
كه با هم مى خوانيم:

معاون استاندار: 
كشتى همدان ظرفيت 

حضور در ليگ برتر 
دارد

 كشتى اين استان ظرفيت حضور پرقدرت 
در ليگ برتر كشتى كشور را دارد.

معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار 

همدان در ديدار با عبدالمهدى نصيرزاده رئيس 
سازمان ليگ كشتى كشور اظهار كرد: كشتى از 
محبوبيت زيادى در بين همدانى ها برخوردار 
اســت و همواره توان قدرت نمايى در سطح 
ملــى و بين المللى را داشــته و مورد حمايت 

قرار دارد.
مصطفى آزادبخت افزود: تالش مى كنيم زمينه 
حضور يك تيم قدرتمند در ليگ برتر كشــتى 

كشور را مهيا سازيم.

آزادبخت خاطرنشــان كرد: بايد هم در فوتبال 
و هم كشتى باتوجه به ظرفيت هاى موجود در 

ليگ برتر نماينده داشته باشيم.
رئيس ســازمان ليگ كشتى كشور نيز در اين 
نشست گفت: حضور همدان در ليگ باتوجه 
به داشــته ها و سابقه درخشــان، حق طبيعى 

است.
عبدالمهدى نصيرزاده افزود: همدان از ديرباز 
مهد كشتى كشــور بوده و قهرمانان ارزنده اى 

نظير جمال ميرزايى، صــادق گودرزى، ميثم 
مصطفى جوكار و ســعيد ابراهيمى از حضور 
درخشــان در ليگ توانســتند در سطح كشور 
مطرح شوند و افتخارهاى بين المللى را كسب 

كنند.
بــه  باتوجــه  همچنيــن  كــرد:  بيــان  وى 
زيرساخت هاى موجود، استان همدان به عنوان 
يكى از گزينه هاى اصلى ميزبانى كشــتى آزاد 

جام باشگاه هاى جهان مطرح است.

 تصميــم نهايى درباره نحــوه برگزارى 
فينال ليگ برتر فوتسال روز 13 ارديبهشت 

گرفته مى شود.
به گزارش مهر، پس از شــيوع و گســترش 
ويــروس كرونا در ايران ديــدار فينال ليگ 
برتر فوتســال به تعويق افتاد و هنوز زمان 
برگزارى اين مســابقه بين 2 تيم گيتى پسند 
اصفهان و مس سونگون ورزقان نامشخص 

است.
برنامه ابتدايى ســازمان ليگ فوتسال براى 
فينال روى 3 ديدار پيش بينى شده بود؛ يك 
بازى خانگى، يك بــازى بيرون از خانه و 
درصورت برابر بودن نتايج، بازى ســوم در 

زمين بى طرف.
با اين حال با طوالنى شدن روزهاى كرونايى 
و مجوز نداشتن مسئوالن وزارت بهداشت، 
هفته گذشــته كميته فنى و توسعه فوتسال 
پيشنهاد داد ديدار فينال به صورت تك بازى 

در تهران برگزار شود.

اين موضوع انتقاد 2 باشــگاه گيتى پســند و 
مس را در پى داشــت و مسئوالن و مربيان 
2 تيم از اين تصميــم گاليه كردند. هرچند 
سايت فدراســيون فوتبال هم توضيحى در 

انتهاى اين خبر اضافه كرد.
حسين شــمس، عضو كميته فنى و توسعه 
فوتسال درباره اينكه باالخره تكليف فينال 
ليــگ برتر فوتســال چه مى شــود، گفت: 
آنچــه در كميتــه فنى مطرح شــد صرفا 
يك پيشــنهاد بــود نه تصميــم قطعى. ما 
همه چيز را به مشــخص شدن زمان جام 
جهانى فوتســال موكول كرده ايم كه فيفا تا 
11 ارديبهشــت نظر خود را اعالم مى كند. 
كميتــه فنى روز 13 ارديبهشــت جلســه 
ديگرى خواهد داشــت و آن موقع اســت 
كه بر حســب برنامه هاى تيــم ملى، زمان 
فينال ليگ برتر فصل گذشــته و همچنين 
ديدارهاى فصل آينده را به ســازمان ليگ 

مى كنيم. اعالم 

13 ارديبهشت تصميم نهايى درباره 
نحوه برگزارى فينال ليگ برتر فوتسال

2 گزينه اينتر 
براى جايگزينى «الئوتارو»

 سران باشگاه اينتر كه از حفظ «الئوتارو مارتينز» آرژانتينى نااميد شده اند، 2
گزينه براى جايگزينى اين مهاجم در نظر گرفته اند.

«آنتونــى مارســيال» مهاجــم فرانســوى منچســتريونايتد و «تيمو ورنــر» گل زن 
ــر  ــاى اينت ــگ گزينه ه ــگاه اليپزي ــان و باش ــى آلم ــم مل ــك تي خوش تكني

هســتند.
بر اساس اين گزارش، شــانس خريد «ورنر» براى اينتر بيشتر است. زيرا رقم 
جذب وى بســيار كمتر از «مارسيال» تخمين زده شده و او مى تواند راحت تر 

جذب «روسونرى» شود.

«الئوتارو مارتينز» به بارسلونا نزديك شد
 سران باشگاه بارســلونا به دنبال جذب «الئوتارو مارتينز» آرژانتينى مهاجم 

اينتر ميالن هستند.
الئوتارو پس از درخشــش در تيم ملى آرژانتين و اينتر در آســتانه پيوستن به 

بارسلونا قرار دارد.
عالقه «ليونل مســى» ستاره بارسلونا به روش بازى الئوتارو و هماهنگى عالى 
اين 2 بازيكن در تيم ملى آرژانتين ســبب شــد تا مسى خواستار حضور اين 

مهاجم جوان 22 ساله در جمع كاتاالن ها شود.
پس از مذاكرات طوالنى، به نظر مى رســد در تابستان انتقال الئوتارو مارتينز از 

اينتر به بارسلونا با پرداخت رقمى حدود 100 ميليون يورو قطعى شود.
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باباطاهر

خوش بينى شوراى جهانى گردشگرى به آينده 
موتور اقتصاد اروپا در پساكرونا

■ «انعطاف» بازار توريسم امكان احياى سريع را فراهم مى كند
 بخش بازگشــت بهبود اقتصادى در جهان به ويژه در اتحاديه اروپا 
محســوب شود. شــوراى جهانى گردشگرى و ســفر (WTTC) در 
جديدترين گزارش خود كه در همين عصر كرونا، هفته گذشته، منتشر 
شــد به بهبود اقتصاد اتحاديه اروپا توســط بخش ســفر و گردشگرى 
بالفاصله پس از پايان «همه گيرى كرونا» اشــاره كرده است؛ به اين معنا 
كه بازار گردشگرى كليد اصلى اقتصاد كشورهاى اتحاديه اروپا در عصر 

پساكرونا به شمار مى آيد. 
گردشــگرى به عنوان ســومين گروه بزرگ صادراتى و پردرآمد پس از 
صنعت مواد شيميايى و سوخت سهم مهمى در افزايش و رشد اقتصادى 
جهان داشــته و اگرچه شيوع كرونا ضربه سهمگينى بر اين صنعت وارد 
كرده و آثار مخرب آن تا مدت ها باقى خواهد ماند؛ اما بازار گردشگرى 
به دليل منعطف بودن پس از بحران كرونا امكان بازگشت در مسير رشد 
را فراهم خواهد كرد كه در نتيجه به بهبود اقتصاد جهان منتهى مى شود. 
بازار گردشــگرى و ســفر در جهان با افزايش نرخ رشــد ساالنه توليد 
ناخالص داخلى 5/ 3 درصد براى نهمين ســال متوالى رشــد و توسعه 
پايدار داشــته و از توليد ســاالنه ناخالص جهان كه حدود 5/ 2 درصد 

بوده، پيشى گرفته است.
 اين امر بازار گردشــگرى را به ســومين بازار برتر اقتصادى جهان از 
نظر رشــد توليد ناخالص داخلى و درآمد تبديل كرده است. درآمدهاى 
حاصل از گردشگرى در سال 2018 معادل 4/4 درصد رشد داشته كه از 
ميزان رشد توليد ناخالص جهان با رشد 3/6 درصدى باالتر بوده است. 
در سال 2017 نيز نرخ رشد درآمد گردشگرى با 5/2 درصد رشد از رشد 

توليد ناخالص جهانى 3/8 درصد پيشى گرفته بود. 
اروپا به عنوان پردرآمدترين و پرگردشــگرترين منطقه جهان به شــمار 
مــى رود، به گونه اى كه تا پيش از خروج انگليس 5 كشــور از اتحاديه 
اروپا شامل فرانسه، اسپانيا، ايتاليا و آلمان در ميان 10 مقصد برتر جهان 
در جذب گردشگر بين المللى و همچنين پردرآمدترين كشورها در بازار 

گردشگرى جهان بوده است. 
بخش گردشــگرى در دهه گذشته نسبت به كل اقتصاد اروپا رشد قابل 
توجهى داشــته و گزارش ها حاكى از آن است كه پس از عبور از بحران 
بيمارى همه گير كوويد19، ســفر و گردشگرى سهم اساسى و مهم در 
بهبود و قدرت مجدد اقتصادى اتحاديه اروپا خواهد داشــت. شــوراى 
جهانى گردشگرى و سفر به عنوان نماينده بخش خصوصى گردشگرى 
و سفر در جهان، ساالنه گزارشى از تأثير اقتصادى گردشگرى در جهان 
منتشــر مى كند كه باتوجه به گزارش ها، آمارها نشان دهنده نقش اساسى 
اين بازار در كل اقتصاد اتحاديه اروپا است. اروپا در سال 2018 با جذب 
570 ميليون توريســت و 5 درصد رشد پربازديدترين منطقه جهان بوده 
اســت، همچنين سهم درآمدى اروپا از بازار گردشگرى با 39 درصد از 
كل درآمد گردشگرى جهان حدود 570 ميليارد دالر بوده است كه داراى 

رشد 5 درصدى نسبت به مدت مشابه سال 2017 بوده است. 
اروپا در ســال 2019 با رشــد 4 درصدى همراه بود كه همچنان با 51 
درصد از كل گردشگران بين المللى با 742 ميليون نفر بيشترين سهم از 
گردشگران بين المللى را به خود اختصاص داده است و 4 كشور فرانسه، 
ايتاليا، اسپانيا و آلمان همچنان جزو 10 كشور برتر گردشگرپذير جهان 

قرار گرفتند. 
اگرچه در سال 2019 با توجه به افزايش تنش هاى اقتصادى و سياسى در 
اروپا ميزان ورود گردشگر كندتر بود اما همچنان جزو گردشگرپذيرترين 
منطقه جهان محسوب مى شود كه درآمدهاى حاصل از گردشگرى سهم 
مهمــى در اقتصاد اتحاديه اروپا ايفا مى كنــد. در بزرگترين اقتصادهاى 
اتحاديه اروپا سهم سفر و گردشگرى در توليد ناخالص داخلى در آلمان 
حــدود 347 ميليارد دالر، در ايتاليا 260 ميليارد دالر، در فرانســه 229 

ميليارد دالر و اسپانيا 198 ميليارد دالر بوده است. 
فرانسه در سال 2018 مقام نخست پربازديدترين كشور جهان با حدود 
89 ميليون گردشــگر خارجى را داشــته كه نسبت به مدت مشابه سال 
2017 حدود 3 درصد رشــد داشــته اســت. فرانســه در جذب ورود 
گردشــگران خارجى حدود 12/5 درصد از سهم كل گردشگران جهان 
را به خود اختصاص داده است. ميانگين گردشگران خارجى فرانسه بين 
ســال هاى 2003 تا 2018 حدود 82 ميليون نفر بوده اســت كه در سال 
2018 حدود 89 ميليون نفر و در سال 2003 حدود 76 ميليون گردشگر 
خارجى بوده است. همچنين درآمد حاصل از گردشگرى بين المللى در 
فرانســه 63 ميليارد دالر بود. در آلمان ميزان ورود گردشــگران به اين 
كشــور در سال 2018 با رشد 3/3 درصدى همراه بوده كه حدود 34/5 
ميليون گردشــگر به اين كشور سفر كرده اســت. ايتاليا با 61/5 ميليون 
توريسم خارجى رشــد 5/7 درصدى داشته است و اسپانيا پذيراى 83 

ميليون گردشگر بين المللى بوده است. 
گردشــگرى در اســپانيا پس از بخش هاى صنعتــى و تجارى-بانكى 
سومين ركن اقتصادى اين كشور به شمار مى آيد كه حدود 15 درصد از 
توليد ناخالص اســپانيا را تشكيل مى دهد و دومين كشور پربازديد براى 

توريست ها محسوب مى شود. 

■ دوبيتى باباطاهر 
گيج و ويجم كه كافر گيج ميراد                                 چنان گيجم كه كافر هم موى ناد
بر اين آئين كه مو را جان و دل داد                                 شمع و پروانه را پرويج ميداد

■ حديث:
امام صادق(ع):

بهتريِن شما سخاوتمندان شمايند و بدترينتان ، بخيالنتان. از خلوص ايمان است : نيكى كردن به 
برادران و كوشش براى رفع حوائج آنان.
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مريم مقدم  »
■ مالك عمــارت جنانى: رســانه ها در تخريب 

جنانى مقصرند!
■ صاحــب بزرگترين ســرقفلى جنانى: ميراث 
فرهنگى به حفظ بنا توجه نكرد و بناهاى تاريخى 

همدان رها شدند! 
■ مديركل ميراث فرهنگى: ثبت ملى شدن جنانى 

بزرگترين اتفاق براى عمارت بود.
■ رئيس كميسيون ســرمايه گذارى و گردشگرى 
شوراى شــهر: رفع مشــكالت عمارت جنانى 

اولويت شوراى شهر همدان است.
 اين موارد از مهمترين جمالتى بود كه در جلسه 
مشترك شوراى شهر و فرماندارى و ميراث فرهنگى 
همدان با محوريت حفظ عمارت جنانى مطرح شد. 
اين بــار متوليان امور مرتبط با حفظ ميراث فرهنگى 
گردهم آمدند تا براى جنانى نسخه اى تازه بپيچند. 

عمارت «جنانى»  اضطرارى  مرمت  طرح   
به ميراث واگذار شد

مالك عمارت «جنانى» همدان گفت: سال 1395 از 
ميراث فرهنگى درخواست كردم كه با تبديل عمارت 
به هتل ســنتى موافقت كنند، ابتدا قرار شــد تا كل 
عمارت بازسازى شــود، اما پس از ورود رسانه ها، 
انتشــار برخى خبرها و ثبت ملى شدن عمارت قرار 
شد بنا به جاى تجديد ساخت و ساز، مرمت شود.

على جواهرى گفت: اصحاب رسانه به جاى كمك 
كردن به حفظ بنا، موجب ريزش عمارت شــدند به 

واقع رسانه كمك كرد به ريزش ساختمان!
وى افــزود: وضعيت ســاختمان درحال حاضر حاد 
است و پس از تهيه طرح اضطرارى و انجام اقدامات 
پيشگيرانه از ريزش، بايد طرح مرمت اصلى توسط 
پيمانــكار اداره كل ميراث فرهنگى آماده و به مالك 

داده شود. 
جواهرى از فعاليت برخى رسانه ها، روزنامه نگاران 
و فعــاالن ميراث فرهنگى همدان دربــاره تخريب 
عمدى بنا توسط مالك ابراز گله مندى كرد و گفت: 
صحبت هاى اين افراد مبنى بر اينكه مالك شبانه بنا 

را تخريب كرده، كذب محض است. 
وى ادامــه داد: مالــك اگر تصميم بــه تخريب بنا 
داشت هيچ  وقت درخواســت تبديل ملك به هتل 
سنتى را ارائه نمى داد و البته كسانى كه از هتل شدن 
بنا متضرر مى شــدند نيز به شايعات دامن زدند و به 

برخى رسانه ها و افراد در اين مورد كمك كردند. 
مالك  عمارت جنانــى درباره هزينه مورد نياز براى 
مرمت بنــا نيز بيان كــرد: طبق بــرآورد اداره كل 
ميراث فرهنگى اســتان همدان مبلغى بين 2/5 تا 3 
ميليارد تومان براى مرمت بنا الزم است كه قرار شد 
ميراث فرهنگى با ارائه معرفى نامه به بانك و دريافت 
وام با درصد ســود پايين توسط مالك مقدمات كار 

فراهم شود. 
جواهرى افــزود: همزمان با ايــن اتفاقات عمارت 
جنانى رسانه اى شــد و ميراث فرهنگى اعالم كرد 
كارهاى ثبت جداره بنا را انجام مى دهد، سپس قرار 

شــد بنا با وضع كنونى به هتل سنتى تبديل شود كه 
از آن زمان به بعد 2 طرح به ميراث فرهنگى ارائه شد 

كه هيچ يك به تأييد نرسيد. 
مالك عمارت جنانى يادآور شد: در 2 سال گذشته 
بنــا همواره در حال ريزش بوده اســت و با وجود 
گذاشتن شاهد توسط پيمانكار ميراث فرهنگى و به 
سبب قناتى كه در زير پى اصلى سمت كوچه وجود 
دارد، بنا مقدارى نشســت كرده اســت و متأسفانه 
با امروز و فردا كردن ميراث فرهنگى ابتدا ســمت 

حياط و سپس ديوار كوچه ريزش كرد. 
 حفظ بنا مالكان را مى طلبد

گردشگرى  و  صنايع دستى  ميراث فرهنگى،  مديركل 
استان همدان نيز با اشــاره به تعدد بناهاى تاريخى 
شــهر همــدان اظهار كــرد: به همين دليــل هزينه 
نگهدارى اين بنا ها نســبت به شــهرهاى ديگر باال 
اســت، زيرا عالوه بر حفظ و نگهــدارى، حمايت 

دولت و كمك و تعامل مالكان را نيز مى طلبد. 
على مالمير ثبت ملى بناى جنانى را يكى از اقدامات 
مهم برشــمرد و افزود: شــايد با ثبت نكردن اين بنا 

تاكنون اين عمارت خراب شده بود. 
وى ضمن تشكر از رســانه ها درباره پيگيرى حفظ 
بناهاى تاريخى افزود: رســانه ها و خبرنگاران يكى 
از مهمترين سرمايه هاى استان هستند كه در عرصه 

گردشگرى فعاليت مى كنند. 
مالمير افزود: اميدواريم بحث شــهردارى بافت نيز 
به زودى راه اندازى شــود تا بتوانيــم در يك واحد 
مشخص با هماهنگى و همكارى دستگاه هاى مرتبط 
تصميمات مهمــى براى براى بافت هــاى تاريخى 

اتخاذ كنيم. 
وى بــا بيان اينكــه عمارت جنانــى درحال حاضر 
نيازمند اقدامات اضطرارى مرمت بنا است تا بيشتر 
از اين تخريب نشده و آسيب نبيند، افزود: همچنين 
مالك بنا بايد با مشــاور ذى صــالح قراردادى براى 

مرمت و احياى اساسى طرح منعقد كند. 
مديــركل ميــراث فرهنگى همدان آماده شــدن بنا 
و تبديل آن به هتل ســنتى را يــك طرح اقتصادى 
دانست و يادآور شد: دولت آمادگى ارائه تسهيالت 
بانكــى به مالك را براى احيــاى بنا دارد و نيمى از 
ســود تسهيالت را نيز خود دولت پرداخت مى كند. 
وى تأكيد كــرد: درحال حاضر از لحاظ قانونى هيچ 

مسيرى براى تغيير وجود ندارد. 
 رفع مشــكالت جنانى اولويت شــوراى 

شهر همدان 
رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى 
شوراى اسالمى شــهر همدان گفت: پيگيرى و رفع 
مشــكالت عمارت تاريخى و بــاارزش جنانى در 

اولويت برنامه هاى اين كميسيون قرار دارد. 
حســين قراباغى اظهار كرد: اين عمارت ثبت ملى 
شده و از ارزش تاريخى گران بها برخوردار است. 

وى افزود: اعضاى شــوراى اســالمى شهر همدان 
همواره دغدغه حفظ و نگهــدارى بناهاى تاريخى 
به عنوان آثار ارزشــمند و گران بهاى شــهر را دارند 
و معتقديم به اين مكان هاى مهم گردشــگرى توجه 

جدى شود. 
قراباغى خاطرنشــان كرد: مالك معتقد است از سال 
95 درخواســت مجوز براى راه اندازى هتل ســنتى 
داشــته اســت، اما ميراث فرهنگى با وى همكارى 

نكرده است. 
وى گفــت: داســتان عمارت 80 ســاله جنانى 
به روزهاى تلخ و غم انگيزى رســيده اســت و 
مى طلبــد كــه متوليان امر هرچه ســريعتر براى 
نجات ايــن اثــر تاريخى وارد ميدان شــده و 

كنند.  تصميم گيرى 
عمــارت جنانى را در ســال 1305 و در دوره آغاز 
صدارت پهلوى اول در خيابان شــورين (شــهدا) 
همدان ساختند. بنايى تاريخى كه تا دهه 40 شمسى 
ساختمان شــناخته مى شد. بناى عمارت  بلندترين 
جنانى ســال 97 در ليست آثار ملى به ثبت رسيد و 

ارزش تاريخى دارد. 

يكبار ديگر عمارت تاريخى 
محور جلسه مسئوالن شهر شد 

از مقصرشدن رسانه ها 
تا اولويت جنانى 
در شورا

با  همزمان  گردشگرى  راهنمايان   
شــيوع ويروس كرونا بيكار شده اند 
و به دليل نداشتن بيمه، مشمول بيمه 

بيكارى نيز نمى شوند. 
رئيــس انجمــن صنفــى راهنمايان 
عنوان  با  همدان  اســتان  گردشگرى 
اين مطلــب گفــت: 136 راهنماى 
گردشــگرى در اســتان همدان فعال 

هستند. 
كرد:  اظهــار  ضيائى مهــر،  مهــرداد 
راهنمايــان گردشــگرى مهمترين و 
تأثيرگذار قشر در صنعت گردشگرى 
محسوب مى شوند و به دليل اينكه در 
مدت كوتاهى از سال مشغول به كار 
هستند، موضوع بيمه امرى مهم براى 
آن ها محسوب مى شود كه بايد عملى 
شــود، همچنين اســتفاده تأسيسات 
گردشــگرى از راهنمايــان مى تواند 

حمايت از اين قشر تلقى شود. 
وى درباره تســهيالت با كارمزد 12 
درصد براى تأسيســات و راهنمايان 
تمامى  گردشــگرى بيان كرد: تقريباً 
راهنمايان  و  گردشــگرى  تأسيسات 
به اين موضــوع اعتراض دارند و در 
جلوگيرى  به منظور  و  راســتا  همين 

از متضرر شــدن بيشــتر، راهنمايان 
خطاب  نامه اى  همدان  گردشــگرى 
به استاندار نوشــته و تقاضاى وام با 

كارمزد 4 درصد را داشته اند. 
رئيــس انجمــن صنفــى راهنمايان 
گردشــگرى اســتان همدان در ادامه 
دربــاره گردشــگرى پســاكرونايى 
بيان كرد: به طــور قطع پس از كنترل 
ويروس كرونا با رونق سفرها مواجه 
خواهيم بود و اميدواريم اشــتغال و 
درآمد راهنمايان گردشــگرى نيز به 
روال گذشــته برگردد و بخشــى از 

خسارت ها جبران شود. 
وى در پايــان تصريح كــرد: اگرچه 
خدمــات  خســارت هاى  دربــاره 
گردشــگرى بــه صورت كشــورى 
تصميم گيرى مى شود، اما از نمايندگان 
شــوراى  مجلس  در  همــدان  مردم 
اسالمى و استاندار همدان درخواست 
مى كنيم تمامى تأسيسات گردشگرى 
و بــه تبع آن راهنمايان گردشــگرى 
استان را بيش از پيش حمايت كنند، 
زيرا صنعت گردشگرى مى تواند براى 
اســتان سودآورى داشــته باشد و به 
عبارتى تمامى مشاغل را درگير كند. 

پرواز مادرى كه اخالص فرزند شهيدش؛ 
سرمشق كالس هاى قرآن بود 

آسمانى شدن مادر شهيد صباغ زاده 
 اين روزها گويا خبرهاى تلخ تمامى ندارد، حزن از 
دست دادن عزيزاِن عزيز در اين روزهاى« برپايى مراسم 

همدردى ممنوع» از همه تلخ تر است. 
امــروز 31 فروردين ماه 1399 مادر شــهيد على محمد 

صباغ زاده از شهداى همدان در خانه ابدى آرام گرفت. 
زهرا پوزش همدانى، يكى دو سالى در بستر بيمارى بود 
و در روزهاى اخير افزايش شدت بيمارى، تحمل زمينى 

بودن را برايش غيرممكن كرده بود. 
اين مادر شهيد 38 سال فراق دلبندش را صبورانه همچون 
ديگر مادران معزز شــهدا تحمل كرد و در روزهايى كه 
عطر دعا و نيايش با شعبان، ماه خوب خدا درهم آميخته 

است به سوى دلدار پركشيد. 
صباغ زاده، فرزنِد شــهيد اين مادر مردي از تبار عشــق، 
اخالص و خشــوع بود كه خويشــتن داري وي سال ها 

زبانزد خاص و عام شــد و بــراي مدت ها روايت صبر 
اين شهيد واالمقام سرمشقي براي كالس «درس هايي از 

قرآن» حجت االسالم والمسلمين قرائتى شد. 
داستان كنترل خشــم و خويشتن داري شهيد علي محمد 
صبــاغ زاده در اوايــل انقالب و رفتارش بــا ديگران تا 
مدت ها بر سر زبان ها جاري بود و كتاب «مزد اخالص» 
كه بيانگر خاطرات همســر شهيد است راوى صادقى از 

رشادت ها و مهربانى هاى اين شهيد است. 
همسر شهيد در بيان يكي از خاطرات اين شهيد واالمقام 
مي گويد: همســرم در اوايل انقالب در كارهاي خدماتي 
مختلفي حضور داشت و يكبار در اين فعاليت ها در صف 
توزيع نفت، خانمي كه نفت به او نرســيده بود شــروع 
به پرخاش و ناســزاگويي به شــهيد كــرده و آب دهان 

به صورت ايشان پرت مي كند. 
دوســتان شهيد كه در كنار ايشــان حضور داشتند قصد 
برخورد با اين خانم را داشتند كه علي محمد اجازه نداده 
و تنها با بيان اينكه «چيزي نيست بگذاريد اين بنده خدا 
برود انشــاءا... خدا همه ما را به راه راست هدايت كند 

و از ســر تقصيراتمان بگذرد، ما كــه مي دانيم در وظيفه 
خود كوتاهي نكرده ايم.» مانع از هرگونه برخوردي با اين 

خانم مي شوند. 
اين داســتان تا مدت ها نقل محافل انقالبيون همدان بود 
كه يك جوان چگونه توانســته است اينگونه خشمش را 
فروخورده و حتي سر خود را در برابر اين اهانت ها پايين 
بيندازد.  وي ادامه مي دهد: پس از آغاز جنگ و شهادت 
ايشــان در عمليات والفجر مقدماتــي زماني كه حاج آقا 
قرائتي براي ديدار با خانواده شــهيدان قاسمي به همدان 
آمده بودنــد، پدر علي محمد نيــز در اين ديدار حضور 
داشته و داستان خشــوع و خضوع فرزند شهيدش را با 

عشقي پدرانه براي حاج آقا بازگو مي كند. 
داســتاني كه هر گوشه اش آميخته با آه حسرت يك پدر 
دلسوخته بود، داســتاني كه آنقدر براي پدر سنگين بود 
كــه پس از اداي آخرين كلمات براي هميشــه در همان 
محفل قلبش از تپش ايستاد و به آرزوي آخرش كه همان 

پيوستن به علي محمد بود، رسيد. 
همين اخالص عمل شــهيد صباغ زاده و تالشــش براي 

كسب رضاي خدا موجب مي شــود كه پس از مدت ها 
حاج آقا قرائتي داســتان اخالق مداري و خويشــتن داري 
شــهيد صباغ زاده را در برنامه «درس هايي از قرآن» براي 
مــردم تعريف كرده و شــهادت ايشــان را مزدي براي 

اخالص اين شهيد عنوان كند. 
كلمه به كلمه مظلوميت زندگي اين شهيد آنچنان تأثيري 
بر روي بينندگان اين برنامه دارد كه يك تاجر تهراني را 
كه ســال ها با اعمال ديني اش غريبه بوده بار ديگر بيدار 

مي كند كه اين جوان كجا و تو كجا؟
اين فرد با مراجعه به حاج آقا قرائتي اموال هنگفتش را در 
راه خيــر وقف مي كند تا با جهاد مالش بتواند دلي را كه 

داستان علي محمد به آشوبش كشيده، آرام كند. 
با اين اموال اردوگاه شهيد باهنر براي تربيت معلم نهضت 
سوادآموزي ايجاد شده و منشا خيري مي شود براي تعاليم 
معلماني كه علي محمد بايد الگوي تمام زندگيشان باشد.

قســمتي از اين مال نيز صرف اعــزام يك مبلغ روحاني 
به كشــور برزيل شد تا اســالم ناب محمدي را در بين 
افرادي كه اسالم را آنگونه كه بايد نشناخته اند، رواج دهد 

و به بركت اين مبلغ نيز 30 مســيحي در كشور برزيل به 
دين اسالم گرويدند. حاج آقا قرائتي پس از اين اتفاقات 
بار ديگر با يادآوري داســتان شهيد صباغ زاده و اتفاقاتي 
كه پــس از بيان اين ماجــرا رخ داده اســت، در برنامه 
«درس هايي از قــرآن» به مردم مي گويد نتيجه آب دهاني 
كه در همدان پرتاب شــده و معلم با فضيلتي كه خشم 
خود را نگه داشــته ببينيد چه مي شود، يك قدم به طرف 

خدا مي رويم ببينيد خداوند چه كار مي كند. 
همسر اين شهيد با اشــاره به خاطره شهادت همسرش 
مي گويد؛ علي محمد هميشه مي گفت من با سر بريده به 
ديدار ارباب مي روم، همينطور هم شد و پيكر سر بريده 
ايشان 21 بهمن 61 با كاروان شهدا به زادگاهش برگشت. 
شــهيد علي محمد صباغ زاده 20 مرداد ســال 1332 در 
خانواده مذهبي در شــهر همدان چشم به جهان گشود و 
در 21 بهمن سال 1361 در عمليات والفجر مقدماتي به 

مقام واالي شهادت دست يافت. 
يك فرزند نيز از اين شهيد بزرگوار به يادگار مانده است 
كه همواره عزيزترين يادگار براى مادر شهيد بود. شامگاه 

29 فرورديــن 1399 زهرا پوزش همدانى مادر شــهيد 
على محمد صباغ زاده در ســن 83 ســالگى چشم از دنيا 
فروبســت و امروز رهســپار خانه ابدى شد تا به فرزند 

شهيد خود بپيوندد. 

چگونه از خود در برابر ويروس چگونه از خود در برابر ويروس 
كرونا محافظت كنيم؟كرونا محافظت كنيم؟

 در حال حاضر هيچ واكسنى براى محافظت از شما در 
برابر ويروس كرونا موجود نيست. ممكن است با انجام 

موارد زير بتوانيد خطر ابتال به عفونت را كاهش دهيد:
1. دســتان خــود را حداقل به مدت 20 ثانيــه با صابون و 

آب بشوييد.
2. از دست زدن به چشم، بينى يا دهان خوددارى كنيد.

3. از تماس نزديك با افرادى كه مريض هستند، خوددارى 
كنيد.

4. هنگام ســرفه يا عطســه دهان خود را با يك دســتمال 
بپوشانيد، سپس دستمال را درون سطل زباله بيندازيد.

5. اشــيا و ســطوحى كه اغلب لمس مى شــود را تميز و 
ضدعفونى كنيد.

6. اگر بيمار هســتيد و فكر مى كنيد ممكن اســت دليل آن 
مســافرت به منطقه آلــوده به ويروس كرونــا يا تماس با 
شخصى باشــد كه در آنجا بوده است، بايد به يك پزشك 

اطالع دهيد و به دنبال درمان زودهنگام باشيد.
■ چگونه از ديگران در برابر ويروس كرونا محافظت كنيم؟
اگر عالئمى مانند ســرماخوردگى داريد، با انجام موارد زير 

مى توانيد از ديگران محافظت كنيد
1. در حالى كه بيمار هستيد در خانه بمانيد.

2. از تماس نزديك با ديگران خوددارى كنيد.
3. هنگام سرفه يا عطسه، دهان و بينى خود را با يك دستمال 
بپوشانيد، سپس دستمال را درون سطل زباله ريخته و دستان 

خود را بشوييد.
4. اشيا و سطوح را تميز و ضدعفونى كنيد.

محروميت راهنمايان گردشگرى 
همدان از بيمه بيكارى


