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پرونده انتخابات مجلس در همدان بسته شد
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دامن زدن به نااميدى 
با ناهماهنگى

 1- ويــروس كرونا وقتى به ايران آمد، 
بيشتر خارجى ها پيش بينى شرايطى سخت 

را براى ايران در مقابله...

يادداشت

4

براى بهارى كه «عمو 
نوروز» خود را همراه ندارد

 اســفندماه كه به روزهــاى پايانى خود 
نزديك مى شــود، در نزد ما ايرانى ها داراى 

مفاهيم خاص و ملموس است...

يادداشت

4

"جان شيرين" و اقدامات 
مغفول مانده ديگر 

 بــا مرورى بر تاريخ ملت ها در مى يابيم 
بعضــى رخدادها و بحران ها مســير وقايع 

سياسى و اجتماعى را با...

شيب آخر

8

لطفا اين چند صباح را 
در خانه بمانيد...

 كرونــا تاكنون مرزهــاى بيش از 100 
كشور را در نورديده است ولى هنوز برخى 

مسئوالن ما و...

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس صارمى   
بدينوسيله انتصاب بجا و شايسته 

جنابعالى به عنوان 
سرپرست معاونت امالك و حقوق اداره 

كل راه و شهرسازى استان همدان
را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده اميد 
است همواره در پيشبرد اهداف نظام مقدس 

جمهورى اسالمى ايران موفق و مويد باشيد.

شركت راه و ساختمان توژال بتن 

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

هتان هستيم
همرا

10 روزه تمام كشوررصد مى شود

آغاز خلوت سازى شهرها
       ■ آخرين آمار از 11364 مبتال به كرونا 514 فوت شده و 3529 بهبوديافته خبرمى دهد

       ■ با شناسايى 10 مورد جديد آمارمبتاليان استان همدان به 106 نفر رسيد

كشف الكل و دستكش در مغازه دارو گياهي
5
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 نماينده ولــى فقيه وامام جمعه همدان 
با جمعى از طالب از بيمارستان سينا مركز 
بســترى ودرمان بيماران كرونايى بازديد 

كردند.
حجت االســالم والمســلمين حبيب ا... 
شعبانى به همراه مدير كل سازمان تبليغات 
استان، معاون تبليغ حوزه استان و جمعى 
از طالب همدانى ظهرپنج شنبه با حضور 
در بيمارستان سينا كه محل بسترى بيماران 
كرونايى مى باشد، از پزشكان، پرستاران و 

كادر درمان اين بيمارستان تقدير كردند.
امام جمعه همدان با بيان اينكه هدف اصلى 
از حضور در بيمارســتان، اعالم قدردانى 
قلبى از كادر پزشــكى و درمان بيمارستان 
سينا است، اظهار داشــت: امروز به اينجا 

آمده ايم تا تشكر عميق مردم از اين عزيزان 
را اعالم كنيم و بگوييم كه همه به ياد شما 

و قدردان زحمات شما هستند.
به گزارشخبرنگار خبرگزارى حوزه ظهر ، 
وى ضمن آرزو سالمتى براى كادر درمانى 
و بيماران، تصريح كرد: در شرايط سخت 
كنونى، كه شايد هر كسى راضى نمى شود 
در اينجا حاضر شودف اين افراد با از خود 
گذشــتگى به معناى واقعى، در حال ايثار 

هستند. 
نماينده ولى فقيه در استان همدان همراهى 
و همدلى بين مردم را ضرورى دانســت و 
گفت: امروز كــه در صف مبارزه با كرونا 
قرار داريــم، اگر كســى بخواهد فضايى 
التهاب آميز و انشقاق در جامعه ايجاد كند، 

بايد بداند كه دانســته يا ندانسته، با مردم 
دشمنى كرده است. وى با بيان اينكه امروز 
نياز به وحدت داريم، اظهار داشت: امروز 
نياز به آن داريم كه همه در كنار هم باشند؛ 
چرا كه خداى نكــرده متهم كردن برخى 
از اقشار، يا شــهرها و يا حتى مسئوالن و 
عدم اعتماد به هــم ديگر، نتيجه اش ايجاد 

آسيب هاى ديگرى خواهد بود.
حجت االسالم والمسلمين شعبانى خاطر 
نشــان كرد: مردم بايد توجه كنند دشمن با 
ايجاد چنين فضايى به دنبال آن اســت كه 
عالوه بر آسيب جســمى، سالمت روانى 

جامعه را هم برهم زند.
وى در پايــان با تاكيــد براينكه بايد مردم 
مباحث بهداشــتى و هشــدارها را جدى 

بگيرند، خاطر نشان كرد: مردم بايد زحمات 
پرستاران را ببينند، و تا جايى كه امكان دارد، 
همراهى الزم را با مجموعه هاى مرتبط براى 

عدم شيوع اين ويروس داشته باشند.
حجت االسالم سعيد كاظمى، مسئول نهاد 
رهبرى در دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
همدان، نيز ضمن تشكر از حضور نماينده 
مقام معظم رهبرى در بيمارستان سينا، كه 
از نزديك از بخش هاى عفونى بيمارستان 
بازديد كرد، بيان داشت: قطعا اين حضور 
مايــه دلگرمــى و قوت قلب بــراى همه 
همكاران بنده در مجموعه درمان اســتان 
اســتف چرا كه در اين شــرايط سخت، 
نيازمند به تامين معنويت از جانب بزرگان 

هستيم.

حضور نماينده ولى فقيه 
درميان كادر درمانى بيمارستان سيناى همدان
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دامن زدن به نااميدى با ناهماهنگى
 1- ويروس كرونا وقتى به ايران آمد، بيشتر خارجى ها پيش بينى 

شرايطى سخت را براى ايران در مقابله با اين ويروس داشتند.
شــرايط تحريم، كمبود منابع مالى، دارويى، امكانات آزمايشگاهى و 
ديگــر كمبودها دليلى بود تا اين نگاه خارجى به ايران براى مقابله با 

انتشار ويروس كرونا باشد.
2- در داخل كشــور اما اميد به آينده و همت و اراده ايرانى در كنار 
تجربه موفق كشــور در عبور از شرايط سخت و بحران ها دليلى بود 
تا كمتر به ماندن در شــرايط سخت فكر شود و همه از عبور از اين 

شرايط با تحمل سختى هاى معمول چند هفته اى، سخن بگويند.
حتى اين نگاه اميدوارانه به جايى رســيد كه مســئوالن از بازگشت 

كشور به شرايط عادى در روزهاى نزديك آينده خبر دادند.
3- براى مقابله با كرونا، مانند تمام اقدامات مشــابه نخستين اقدام، 
تشكيل ســتادى بود تا كارها در اوج هماهنگى شكل بگيرد و همه 

با اين ستاد هماهنگ باشند تا با هم افزايى كار كرونا يكسره شود. 
ستادســازى از اقدامات پرتكرار در پس از انقالب بوده كه به نوعى 
ايرانى ها در آن استاد شده اند، به گونه اى كه در هر مراسمى ستادهاى 
بســيارى همچون ستاد يخ رســانى به مراســم البته در هواى گرم، 
ايجاد مى كنند كــه اين نوع همه گيرى ستادســازى دليلى بر فاصله 
گرفتن ســتاد از جايگاه معنايى و عملياتى خود به عنوان محل اصلى 

تصميم گيرى و پشتيبانى شده است. 
4- در مقابله با بحران ها، هماهنگى نخستين و اصلى ترين اقدام است 
و بايد تنها يك صدا در مديريت بحران شنيده شود و همه از مديريت 

و تصميمات آن حمايت كنند.
چند صدايى، تعدد نهادهاى تصميم گير، سياسى كارى در هيچ انگارى 
اقدامات و اقدامات مشابه در شرايط گذر از بحران تنها به ماندگارى 

بيشتر و افزايش خسارات بحران كمك خواهد كرد.
5- در ســطح ملى ســتاد مقابله با كرونا با شرايطى سخت كارها را 
پيش مى برد و در اســتان هم دستورالعمل ها به خوبى اجرا مى شود تا 

بتوان زودتر از اين شرايط گذر كرد و به روال عادى برگشت.
امــا در اين ميان ناهماهنگى دســتگاه هايى در تصميم گيرى و اعالم 
نظرات متفــاوت مى تواند تمامى زحمات را به باد داده و  اميدها به 

بازگشت به روال عادى را به نااميدى تبديل كند.
6- برخى در كشور از رســيدن به روزهاى اوج شيوع كرونا سخن 
گفته و براى پيشــگيرى، تعطيلى روز بازارها، بازارها و ديگر صنوف 

محل تجمع مردم استان را پيشنهاد داده و مطالبه مى كنند.
اين مطالبه در كنار اقدام برخى استان هاى همجوار در تعطيلى بازارها 
و بيشتر صنوف دليلى بر امكان اين اقدام در استان همدان و جديت 

مطالبه گران در پيگيرى مطالبه خود شده است.
امــا در ايــن ميان اظهارات ضــد و نقيض نهادهاى مســئول چون 
شــهردارى، شورا و فرماندارى و سعى در دورى از اين تصميم و در 
اصطالح انداختن توپ در زمين يكديگر تنها ناهماهنگى ها را نمايان 

و فرصت اقدام احتمالى مؤثر را كمتر مى كند.
7- در بحران شــجاعانه بايد هر اقدامى كه الزم اســت انجام شود. 
مديــر بحران موفق، مديرى اســت كه در محافظــت از جان مردم 
تصميمــى صحيح بگيرد و از آن هزينه اجتماعى و اقتصادى تصميم 
اتخاذ شده نگرانى نداشته باشــد، در مديريت بحران اولويت اصلى 
حفظ جان مردم اســت اينكه ترس از پيامــد اجتماعى و اقتصادى 
تصميم، مانع از اجراى آن در شــرايط بحرانى شــود، در كوتاه مدت 
شــايد مديرى كه چنين كرده را عزيز كنــد اما در درازمدت با عيان 
شدن خســارات به تأخير افتاده، بيشترين ضربه به جايگاه اجتماعى 

آن مدير وارد خواهد شد.
پس اگر الزم اســت بازارروزها، بازارها و صنوفى براى پيشگيرى از 
شيوع كرونا تعطيل شــوند، اين تصميم قاطعانه و با شجاعت اعالم 
شود و گرنه مطالبه گران اين تصميم با داليل منطقى اقناع شوند زيرا 
پاســكارى مردم مطالبه گر بين دستگاه هاى تصميم گير روش درستى 

براى مديريت بحران نيست.

توزيع 250 جهيزيه 
بين نوعروسان نيازمند همدان

 مســئول بســيج ســازندگى ســپاه انصارالحســين(ع) همــدان از توزيــع 250 جهيزيــه 
بيــن نوعروســان نيازمنــد همــدان در هفتــه آينــده خبــر داد.

علــى قراباغــى از توزيــع 250 مــورد جهيزيــه توســط بســيج ســازندگى در اســتان خبــر 
داد و اظهــار كــرد: هفتــه آينــده 250 جهيزيــه بيــن نوعروســان نيازمنــد توزيــع خواهيــم 

كــرد كــه 110 مــورد امــروز و مابقــى در روزهــاى آتــى توزيــع مى شــود.
ــه در  ــع 500 جهيزي ــه توزي ــدام در راســتاى تعهــد ب ــه اينكــه ايــن اق ــا اشــاره ب وى ب

ــاه و 25  ــورد دى م ــه بســيج، 50 م ــه در هفت ــوده اســت، گفــت: 200 جهيزي امســال ب
مــورد مــاه گذشــته توزيــع شــد و در ايــن مرحلــه نيــز 250 مــورد خواهــد شــد كــه در 

ــد. ــورد مى رس ــه 500 م ــوع ب مجم
ــزارى  ــت برگ ــه ممنوعي ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ك ــارس بي ــا ف ــو ب ــى در گفت وگ قراباغ
مراســم و اجتماعــات نســبت بــه كنتــرل بيمــارى كرونــا، توزيــع اقــالم جهيزيــه جــزو 
ــه  ــبت ب ــى نس ــا توصيه هاي ــا ب ــد ام ــول ش ــال 99 موك ــه س ــه ب ــود ك ــى ب برنامه هاي
ــع  ــال توزي ــا امس ــن جهيزيه ه ــا، اي ــى توســط زوج ه ــم  عروس ــردن مراس ــزار نك برگ

ــاط دارد. ــور و نش ــه ش ــاز ب ــه ني ــرا جامع ــود زي مى ش
وى بــا تأكيــد بــه اينكــه بــه زوج هــاى گفته شــده حــق برگــزارى مراســم عروســى را 

در ايــن روزهــا ندارنــد امــا مى تواننــد زندگــى مشــترك خــود را بــدون مراســم برگــزار 
كننــد، افــزود: مراحــل پيشــين توزيــع جهيزيه هــا بــا حضــور مســئوالن و ســاير افــراد 

همــراه بــود امــا در ايــن دوره كســى را دعــوت نخواهيــم كــرد.
قراباغــى بــا اشــاره بــه اينكــه بــراى هــر جهيزيــه 8 ميليــون و 100 هــزار تومــان هزينــه 
شــده اســت، گفــت: ارزش واقعــى ايــن جهيزيه هــا بــه قيمــت روز 12 تــا 15 ميليــون 

تومــان اســت، چــون اقــالم قيمــت كارخانــه و نــه نمايندگــى و بــازار اســت.
وى بــا بيــان اينكــه ايــن جهيزيه هــا شــامل 14 قلــم عمــده نيازمنــدى زندگــى ســاده 
يــك ايرانــى را دارد كــه شــامل يخچــال، اجــاق گاز، ماشــين لباسشــويى، پنكــه، اتــو، 

ــى، ســرويس خــواب و ... مى شــود. بخــارى، ســرويس آشــپزخانه، جاروبرق

دبير ستاد انتخابات استان :

پرونده انتخابات مجلس 
در همدان بسته شد

8 هزار عدد اقالم بهداشتى تقلبى 
در همدان كشف شد

 مأموران انتظامى اين شهرســتان به كشــف 8 هــزار عدد اقالم 
بهداشتى تقلبى شــامل ژل، اسپرى هاى ضدعفونى كننده و وايتكس 

موفق شدند. 
فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: سرنشينان 2 دستگاه خودرو 
سوارى پژو و يك دستگاه وانت نيســان با بارگيرى اقالم بهداشتى 
تقلبى و حضور در ورودى هاى شهر همدان درصدد يافتن مشترى از 
داخل بازار بــراى فروش بار خود بودند كه اين موضوع به مأموران 

انتظامى گزارش شد. 
جمشيد باقرى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: پس از حضور و بررسى 
موضوع توسط مأموران، مشخص شد كه متخلفان در ورودى همدان 
از ســمت كرمانشــاه و تهران مستقر شــده و قصد يافتن مشترى و 
فروش لوازم بهداشتى تقلبى را دارند كه توسط پليس دستگير شدند. 
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان بيان كرد: پس از بررســى اقالم 
كشف شده مشخص شد كه بخشى از اين محموله به نام يك شركت 
معتبر بوده و متخلفان از برند اين شــركت براى عرضه اقالم تقلبى 

بهره بردند. 
باقرى بــا بيان اينكه متخلفــان در 3 عمليات جداگانه دســتگير 
شــدند، اظهار كرد: 3 دستگاه خودروى توقيف و محموله تحويل 
مرجع قضايى شــد و هم اينك نيز 3 فرد متخلف در بازداشــت به 

مى برند.  سر 

عليصدر نوروز 99 تعطيل است 
 غار شــگفت انگيز عليصدر نوروز 1399 در راســتاى پيشگيرى از 

شيوع ويروس كرونا تعطيل است. 
مدير عامل شــركت سياحتى عليصدر با اعالم اين خبر گفت: به منظور 
سالمت هموطنان، بازديد گردشگران به  دليل شيوع ويروس كرونا از غار 

عليصدر تا اطالع ثانوى انجام نمى شود. 
غالمحسين تقوى از گردشگران و مردم استان همدان تقاضا كرد تا اطالع 

ثانوى براى بازديد از اين مجموعه گردشگرى به عليصدر سفر نكنند. 
مديرعامل شــركت ســياحتى عليصدر ادامــه داد: مجموعه تفريحى 
توريستى شركت سياحتى عليصدر به عنوان يكى از مقاصد گردشگرى 
غرب كشور در طول سال و به ويژه در ايام نوروز و تعطيالت تابستانى 
يكى از جاذبه هاى گردشگرپذير استان است كه نوروز 1399 براى حفظ 

سالمت گردشگران امكان پذيرش بازديدكننده در آن وجود ندارد. 
گفتنى است، مجموعه شــورا و دهيارى روستاهاى هدف گردشگرى 
اعــالم كرده اند از پذيــرش ميهمانان نوروزى معــذور خواهند بود و 
هموطنان از سفر به اين مناطق در تعطيالت نوروز 99 خوددارى كنند. 

در روزهاى گذشته به واحدهاى اقامتى و بومگردى روستاها و شهرهاى 
گردشگرپذير اســتان همدان از سوى نهادهاى متولى هشدارهاى الزم 
داده شده كه از پذيرش ميهمان خوددارى كنند و در صورت انجام اين 

كار پلمب خواهند شد. 
غار عليصدر در روســتايى با همين نام و در فاصله 75 كيلومترى شهر 
همدان و در شهرســتان كبودراهنگ واقع شــده است، اين غار يكى از 
غارهاى آبى ايران و از معدود غارهاى آبى اســت كه  قابليت قايقرانى 
دارد. عليصدر داراى طوالنى ترين مســير قايقرانى درون غار در جهان 
اســت كه براى نخستين بار سال 1399 نوروز بدون گردشگر را به دليل 
مقابله با شــيوع ويروس كرونا و حفظ سالمت بازديدكنندگان تجربه 

خواهد كرد. 

سوخت مورد نياز استان تأمين شده و 
نگرانى وجود ندارد

 جايگاه هاى عرضه سوخت استان همدان شبانه روزى فعال و آماده 
خدمت رسانى به شهروندان هستند.

مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان از فعاليت شبانه روزى 
و مســتمر جايگاه هاى عرضه سوخت اســتان براى خدمت رسانى به 

شهروندان فهيم خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان، 
امين روستايى با اعالم اين مطلب گفت: انبارهاى نفت تداركاتى موجود 
در استان داراى ظرفيت خوبى است طورى كه عالوه بر تأمين و توزيع 
بنزين و گازوئيل در جايگاه هاى عرضه فرآورده استان همدان، اكنون به 
چند استان ديگر كشور نيز ســوخت ارسال مى كنيم. وى با بيان اينكه 
هيچ يك از جايگاه هاى ســوخت استان تعطيل نيســت، افزود: با تمام 
ظرفيت سوخت رســانى در حال انجام است و با توجه به ذخيره سازى 

كافى فرآورده ها و نبود كمبود، هيچ گونه نگرانى وجود ندارد.
اين مقام مســئول تأكيد كرد: با دقت نظر بر رعايت اصول بهداشتى به 
عنوان ضامن سالمت همشهريان، در مراكز عرضه، نظارت مستمر داريم.
روستايى همچنين اظهار كرد: اقدامات بهداشتى براى جلوگيرى از انتشار 
بيمارى در جايگاه ها مداوم انجام و از طرف ديگر دســتگاه هاى مسئول 

نيز دائما رصد مى شود.
روستايى از ابالغ دستور عمل به مالكان جايگاه ها مبنى بر دريافت نكردن 
وجه نقد و لزوم پرداخت وجه ســوخت فقط از طريق كارت بانك و 

دستگاه هاى پوز خبر داد.
وى با اشــاره به آمادگى خدمت رســانى و در مدار بودن 122 جايگاه 
عرضه ســوخت استان همدان، خواســتار توجه همشهريان به رعايت 

نكات بهداشتى حين سوخت گيرى شد.

1- پرداخت يارانه كرونا هنوز در مجلس تصويب نشــده است. گويا 
طرحى از ســوى نمايندگان براى پرداخت يارانه به مردم به دليل زيان 
از ركود كرونايى در بازار، در دســت پيگيرى اســت. گفتنى است در 
صورت تصويب اين طرح اين يارانه احتماال با ليست يارانه 76 ميليون 

نفرى در فروردين ماه پرداخت خواهد شد.
2- اكثريت مردم، كرونا را جدى نگرفته اند. گويا نظرسنجى ها حكايت 
از جدى نگرفتن كرونا توسط 60 درصد مردم در برخى استان ها دارد. 
گفتنى است جدى نگرفتن تهديد كرونا از سوى مردم همه گيرى اين 

بيمارى را تسريع خواهد كرد.
3- احتمــال قرنطينه اجبارى در اســتان هايى با تعــداد باالى مبتال 
قوت گرفته اســت. گويا اين مرحله پــس از نااميدى از مؤثر بودن 
مرحلــه فعلى كــه دربرگيرنده دعوت به مانــدن در خانه و رعايت 
نكات بهداشتى است، اجرا خواهد شد. گفتنى است برخى بر اجراى 
قرنطينه اجبارى نخســتين اســتانى كه كرونا در آن مشاهده شد، از 

همان ابتدا نظر داشتند.
4- آموزش وپــرورش به روش هــاى بهترى براى ادامــه آموزش از 
راه دور دانش آموزان مى انديشــد. گويا كمك گرفتن از نرم افزارهاى 
آموزشــى موبايل محور با اينترنت رايگان براى دانش آموزان، از جمله 
اين روش ها اســت. گفتنى است اين تالش با در نظر گرفتن احتمال 

ادامه تعطيلى مدارس پس از تعطيالت نوروزى انجام مى شود.
5- ســاعات قطعى آب شرب در همدان رو به افزايش است. گويا در 
مناطقى قطعى آب در اين شرايط كه بر رعايت بهداشت، تأكيد بيشترى 
مى شــود، 12 ساعته بوده اســت. گفتنى است پس از تبليغ به شستن 
دست ها در هر فرصتى و توصيه بر رعايت نكات بهداشتى براى دورى 

از ابتال به كرونا، مصرف آب توسط مردم استان افزايش داشته است.

 به دنبال تأييد ســالمت و صحت انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى توسط 
شــوراى نگهبان در 7 حوزه انتخابيه اســتان، 
پرونده انتخابات مجلس در همدان بسته شد. 

دبير ستاد انتخابات استان همدان بيان كرد: طبق 
قانون پس از برگزارى انتخابات و مشــخص 
شدن منتخبان مردم، شوراى نگهبان به بررسى 
و تأييد صحت و سالمت انتخابات در تمامى 

حوزه هاى اصلى اقدام مى كند. 
 ابوالقاســم الماســى بيان كــرد: البته پس از 
برگــزارى انتخابــات مدت زمانــى هم براى 
شكايات پيش بينى شده كه در صورت وصول 
شــدن شــكايتى اين موضوع توسط شوراى 
نگهبان بررسى و در صورت بى تأثير بودن اين 

شكايت، صحت انتخابات اعالم مى شود. 
مديركل دفتر سياســى و انتخابات استاندارى 

همدان در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: چنانچه 
شكايت داوطلب نمايندگى وارد باشد شوراى 
نگهبان به بازشــمارى مجدد آرا يا ابطال آراى 

حوزه انتخابيه اقدام كرده يا در نهايت به تأييد 
صحت انتخابات اقدام مى كند. 

الماسى ادامه داد: در استان همدان به جز حوزه 

انتخابيــه رزن و درگزين هيچ گونه شــكايتى 
تسليم شوراى نگهبان نشد كه اين شكايت هم 
پس از بررسى، رد شده و هيچ گونه تأثيرى در 

نتيجه انتخابات اين حوزه انتخابيه نداشت. 
وى اظهار كــرد: در يازدهمين دوره انتخابات 
مجلس شــوراى اســالمى هزار و 278 شعبه 
اخذ رأى پيش بينى شــده بود و 20 هزار نفر 
كار اجرايى يازدهمين دوره انتخابات مجلس 
شــوراى اســالمى در اين اســتان را بر عهده 
داشــتند.  140 داوطلب نمايندگى يازدهمين 
دوره مجلس شــوراى اســالمى در اين استان 
براى تكيه زدن به 9 كرسى با هم رقابت كردند. 
اســتان همدان با يك ميليون و 760 هزار نفر 
جمعيت، 10 شهرســتان و 7 حــوزه انتخابيه 
اصلى، 9 كرســى در مجلس شوراى اسالمى 

دارد. 

 معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار 
همدان در كميســيون تنظيم بازار با بيان اينكه 
مردم همــدان نگران تأمين كاالهاى اساســى 
شب عيد نباشند، گفت: كميسيون تنظيم بازار 

تمهيدات الزم را انديشيده است. 
بــه گــزارش مهــر، وى بــا بيــان اينكــه بــراى 
نحــوه توزيــع كاالهــاى اساســى شــب عيــد 
ــز  ــاى الزم انجــام شــده و مراك برنامه ريزى ه
ــى  ــاى اساس ــع كااله ــراى توزي ــددى ب متع

ــده  ــاى آين ــه در روزه ــده اند ك مشــخص ش
ــه  ــا توج ــت: ب ــوند، گف ــانى مى ش اطالع رس
بــه نزديكــى ايــام نــوروز، كميســيون تنظيــم 
ــر  ــدان نظــارت بيشــترى ب ــازار اســتان هم ب

ــازار خواهــد داشــت.  ب
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار همدان 
افزود: ميوه هاى تنظيم بــازار به ميزان هزار و 
900 تن در زمان تعيين شــده در سطح استان 

همدان توزيع خواهند شد. 

پورمجاهــد بــا بيــان اينكــه قيمــت كاالهــاى 
به گونــه اى  بايــد  بــازار  تنظيــم  اساســى 
تعييــن شــود كــه متناســب بــا قــدرت خريــد 
ــتان  ــاى اس ــت: اتحاديه ه ــد، گف ــردم باش م
ــه  ــه هرگون ــته باشــند ك ــدان توجــه داش هم
ــد  ــا، باي ــت كااله ــش قيم ــا كاه ــش ي افزاي
بــا هماهنگــى كميســيون تنظيــم بــازار اســتان 

ــود.  ــدان انجــام ش هم
وى با بيان اينكه كاالهاى اساسى مانند گوشت، 

مرغ منجمد و شــكر به اندازه كافى موجود و 
در روزهاى آينده توزيع خواهند شــد، گفت: 
167 نانوايى داوطلب شده اند كه در تعطيالت 
نوروز، نان مصرفى مردم شهر همدان را تأمين 

كنند. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار همدان 
افزود: سهميه آرد نانوايى هايى كه در تعطيالت 
نوروز فعال هســتند به دارنده مجوز يا مباشر 

قانونى آن ها ارائه مى شود. 

كاشت بيش از 1 ميليون 
بوته گل فصلى بهاره 

در سطح شهر
 در راستاى فعاليت هاى استقبال از بهار 99

بيش از 1 ميليون بوته گل فصلى بهاره شامل: 
بنفشه، هميشــه بهار، آنمون، شب بو و الله در 
سطح بوســتان ها، ميادين، بلوار هاى اصلى و 
فالور باكس هاى شــهر كاشــته مى شود كه با 
توجه به ظرافــت و وجود گل هاى رنگارنگ، 
زيبايى و طراوت خاصى به ســيماى شــهرى 
مى بخشــد.  معاون خدمات شهري شهرداري 
همدان با اشــاره به شــرايط كنونى به جهت 
نياز به افزايش نشاط اجتماعى، بيان كرد: هيچ 
فعاليت مربوط به استقبال از بهار كه براى مردم 
ضرر نداشته باشد از جمله فضاسازى شهرى و 

گلكارى ها تعطيل نخواهد شد. 
على ضميــر دربــاره آماده ســازى پارك ها و 
بوســتان ها ادامه داد: فعاليت آب نماها، كاشت 

گونه هاي فصلي و دائمي، درخت و درختچه، 
بازپيرايى فضاى سبز، رسيدگى و رفع نواقص 
سيستم روشنايى پارك ها، تعمير آبخورى ها و 
شيرآالت، رنگ آميزى و شست وشوى آبنماها 
و مبلمان پارك ها، نصب و رفع نقص وســايل 
تفريحي و ســت هاى ورزشــى ، شستشــوى 
جداول و معابر پارك ها و بررســى وضعيت 
ســطل ها و باكس هاى زباله داخل پارك ها و... 
از جمله مواردى اســت كه شهردارى همدان 

براى استقبال از نوروز در دست اقدام دارد. 
على ضمير افزود: ســرويس هاى بهداشتى كه 
باز هســتند (مجاور تاالر فجر، نمازخانه امام 
حسن(ع)، پارك شهروند، پارك مردم و پارك 
فدك، ميدان باباطاهر و خيابان باباطاهر) روزانه 
نيز در چندين نوبــت ضدعفونى و گندزدايى 
مى شــوند.  وي با بيان اينكه نصب نمادهاي 
نوروزي نسبت به سال گذشته افزايش خواهد 
داشــت، اعالم كرد: بر اين اساس بيش از 300

قطعه نماد نوروزي توســط ســازمان سيما، 

منظر و فضاي سبز شــهري در نقاط مختلف 
شــهر همدان جانمايي مي شــود كه در همين 
راســتا نمادهاي نوري، نقاشي هاي ديواري و 
آماده سازي جداره شهري نيز انجام خواهد شد. 
وى در پايان به كاشــت 8 هــزار اصله نهال 
مثمر هم كه به شهروندان تحويل و در جلوى 

درب منازل آنها كاشته شد، اشاره كرد و گفت: 
شــهردارى همدان با برنامه ريــزى ويژه براى 
كاشت نهال گام مؤثرى در توسعه فضاى سبز 
شهرى برمى دارد كه اين مهم قطعا با همراهى، 
هميارى و مشــاركت تمام شــهروندان كامل 

خواهد شد. 

معاون استاندار همدان:

مردم همدان نگران تأمين كاالهاى اساسى شب عيد نباشند

 پويش «نوروز 99، نوروز كتاب خوانى» 
در همــدان رونمايــى شــد و شــهردار 
اين كالنشــهر، مــردم و مســئوالن را به 
كتاب خوانــى و پيوســتن بــه اين پويش 

دعوت كرد. 
عباس صوفى در آئين راه اندازى اين پويش 
با بيــان اينكه در نوروز 99 شــهر همدان 
پذيراى مسافران نخواهد بود، از همشهريان 
همدانى دعوت كرد تا ضمن رعايت نكات 
بهداشــتى و حذف ترددهاى غيرضرورى 
در شــهر، به پويش «نــوروز 99، نوروز 

كتاب خوانى» بپيوندند. 
به گزارش ايرنــا، وى با بيان اينكه آگاهى 
عمومــى مردم در گرو گســترش فرهنگ 
كتاب خوانى اســت و با توجه به شــرايط 
بيشترى  زمان  شــهروندان  كرونا،  بيمارى 
بايد در خانه بمانند، عنوان كرد: شهردارى 
همدان تمهيداتى مناســب در زمينه ارائه 
تخفيف در زمــان خريد كتاب و همچنين 
ارســال رايگان آن در نظر گرفته است كه 
اميدواريم مردم شــهر همدان با شركت در 

اين پويــش بتوانند نوروز خود را با كتاب 
بگذرانند. 

رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى 
اسالمى شهر همدان نيز با بيان اينكه هرچه 
دوستى با كتاب بيشتر باشد علم و آگاهى 
شــهروندان نيز بيشتر مى شود، عنوان كرد: 
در نوروز 99 با توجه به اينكه بيمارى كرونا 
در كشــور وجود دارد شهروندان همدانى 
مى تواننــد با شــركت در ايــن پويش به 
كتاب هاى مورد عالقه خود دسترسى داشته 
باشند و از طرف ديگر نيز موجب به وجود 

آمدن سير نزولى در بيمارى كرونا شوند. 
رضوان سلماســى اظهار كرد: اين پويش 
مى تواند زمينه تغيير نگاه مثبت شهروندان 

به كتاب خوانى باشد. 
مدير شــهردارى منطقه يــك همدان نيز 
گفت: اين پويش براى گروه سنى خاصى 
در نظر گرفته نشده است و تمامى افراد و 
اقشار جامعه مى توانند در آن شركت كنند 
و در انتهــا نيز به قيد قرعه به آنها هديه اى 

اهدا مى شود. 

 نماينده ولى فقيه در استان همدان با بيان 
اينكه دشمن به دنبال الگوسازى براى جوانان 
ايران اســالمى است، گفت: در شرايط فعلى 
جامعه كه سفرها لغو شده و پويش در خانه 
بمانيم راه افتاده اســت، مطالعه كتاب راهى 
مناسب براى پر كردن اوقات فراغت است. 

حجت االسالم و المســلمين حبيب ا... شعبانى 
در مراسم رونمايى از كتاب خاطرات شهيد 
مدافع حرم، شــهيد مجيد صانعــى، گام بر 
داشتن در مســير شهدا را بســيار ضرورى 
دانســت و اظهار كرد: زنده نگاه داشتن ياد 
شهدا، به معناى احياى فرهنگ ايثار، جهاد و 

شهادت در جامعه است. 
وى با بيان اينكه دشــمن به دنبال الگوسازى 
بــراى جوانان ما اســت، اظهار كــرد: بايد 
اين الگوهــاى فرهنگى و مذهبى درســت 
به جوانان معرفى شــود و آنهــا را به خوبى 

بشناسند. 
به گزارش تســنيم ، امام جمعه همدان افزود: 
البته شــهداى ما تنها در عرصه جهاد و ايثار، 
الگــو نبودند، بلكــه در عرصه هــاى ديگر 

همچون رفتارهــاى اجتماعى نيز مى توان از 
آنها به عنوان الگوى خوبى براى نسل جوان 

نام برد. 
وى با اشاره به اهميت چاپ و نشر خاطرات 
شــهدا بيان كــرد: در بين ايــن خاطرات، 
خاطــرات خوبى از نوع دوســتى، احترام به 
پدر و مادر و روابط اجتماعى از اين شــهدا 
وجود دارد كه مى توانيم به نحو احسن از آن 

استفاده كنيم.

نماينده ولى فقيه در استان همدان: 
دشمن به دنبال الگوسازى براى جوانان ايران 

اسالمى است
آغاز پويش «نوروز 99، نوروز كتاب خوانى» 

در همدان
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متقاضيان مسكن نهاوند در هر مرحله اى 
هستند فعال به بنياد مسكن مراجعه نكنند

 با توجه به ثبت نام متقاضيان طرح اقدام توليد مســكن در مرحله 
نخســت و ارســال پيامك مبنى بر تأييد مدارك واجدين شــرايط و 
پيگيرى هــاى انجام گرفتــه درباره مراحل اوليه تشــكيل پرونده اين 
عزيزان، بدينوســيله اعالم مى دارد محل و تاريــخ مراجعه واجدين 
شرايط، اطالع رسانى خواهد شــد.  رئيس بنياد مسكن نهاوند با بيان 
اين مطلب گفت: در ضمن براى جلوگيرى از ازدحام و حفظ سالمت 
عمومى متقاضيان و پرســنل اين بنياد در شرايط حال حاضر، چنانچه 
پيامكى براى اين عزيزان مبنى بر مراجعه ارسال شده، خواهشمند است 

تا اطالع رسانى مجدد به بنياد مسكن مراجعه نكنند. 
بــه گفتــه عليرضــا نثــارى، از آنجايى كــه ثبت نــام در ســامانه

tem. mrud. ir وزارت راه و شهرسازى انجام گرفته و واجدين شرايط 
مشخص شده اند، بنابراين تكميل پرونده اين افراد در زمان مقرر انجام 

خواهد شد و از اين بابت اولويتى درباره مراجعه وجود ندارد. 

كرونا مصرف آب در نهاوند را 15درصد 
افزايش داد

 رئيس آبفاى نهاوند از افزايش 15 درصدى مصرف آب در نهاوند 
خبر داد و گفت: مردم در مصرف آب صرفه جويى كنند. 

مرتضى شــريفى افزود: با توجه به شــيوع ويروس كرونا و با توجه 
به قرار گرفتن در ايام پايانى سال مصرف آب شرب در شهر نهاوند 15

درصد افزايش  يافته اســت.  وى ادامه داد: اين امر سبب افت فشار و 
گاهى قطع آب در منطقه كوى امام حســن(ع) شده كه از مردم تقاضا 
مى شود نسبت به رعايت الگوى مصرف بهينه و پرهيز از اسراف توجه 
ويژه داشــته باشند.  رئيس آبفاى نهاوند از در دستور كار قرار گرفتن 
آب رســانى به منطقه مذكور با اجراى شبكه جديد و تقويت خطوط 
توزيع آب خبر داد.  وى گفــت: درحال حاضر اين امر به حفارى در 
بلوار شهيد طالقانى نيز منجر شده كه از مردم تقاضا داريم مجموعه را 

در اجراى اين طرح همراه كنند. 

سد شيرين سو در آستانه سرريز شدن
 مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با اشاره به اينكه حجم فعلى سد اكباتان 16 
ميليون مترمكعب است، گفت: درحال حاضر با گرم شدن هوا و ذوب شدن برف هاى باالدست 

ورودى سد اكباتان، 5 مترمكعب در ثانيه است. 
منصور ســتوده با بيان اينكه ذخاير آبى استان خوب است، اظهار كرد: سيالب هاى اصلى در 
فروردين و ارديبهشــت جارى مى شود و سدهاى استان را پر مى كند و مشكلى براى فصل 
بهار و تابســتان نخواهيم داشــت.  وى با اشاره به اينكه حجم مخزن سد اكباتان 34 ميليون 
مترمكعب اســت، تصريح كرد: درحال حاضر حجم سد اكباتان همدان 16 ميليون مترمكعب 
اســت كه 5 مترمكعب در ثانيه آب وارد مخزن اين سد شده و 700 تا 800 ليتر در ثانيه نيز 

براى شــرب همدان برداشت مى شود. ستوده در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت سدهاى 
اســتان، ادامه داد: در حال حاضر مخزن ســد كالن مالير پر است، سد سرابى تويسركان 7/5 
ميليون مترمكعب آب دارد و سد شيرين سو كبودراهنگ نيز 4 ميليون مترمكعب آب دارد كه 

ممكن است به زودى سرريز كند. 
مديرعامــل شــركت آب منطقه اى اســتان همدان بــا تأكيد بر اينكه وضعيت ســدهاى 
اســتان همدان بسيار خوب است، يادآور شد: سد شــنجور رزن در حال حاضر 4 ميليون 

مترمكعب آب دارد. 
وى با اشــاره به بارش 298 ميلى مترى در سال آبى جارى گفت: از ابتداى سال آبى تاكنون 
298 ميلى متر بارش در اســتان همدان رخ داده كه نســبت به مدت مشابه سال گذشته 10 

درصد كاهش و نسبت به آمار بلندمدت 45 درصد افزايش داشته است. 

سپيده راشدى »
 حمــالت Dos و DDos يكــى از 
خطرناك تريــن و جديدتريــن حمالتى 
است كه در بستر اينترنت انجام مى شود، 
هــدف از ايــن حمالت خــراب كردن 
سرويس موردنظر نيســت بلكه شبكه و 
ســرور موردنظر را وادار بــه ناتوانى در 
ارائه ســرويس عادى با هدف قرار دادن 
پهناى باند شبكه يا اتصال پذيرى مى كند. 
اين حمالت با ارســال بسته هاى داده به 
قربانى انجام مى شود كه شبكه يا ظرفيت 
پردازشــى قربانى را غرق در بســته هاى 
اطالعاتى مى كند و مانع دستيابى كاربران 
و مشتريان به ســرويس مى شود. باتوجه 
به اهميت نقش زيرســاخت هاى ارتباطى 
در كشور و اينكه ســرورهاى موجود با 
اهداف مختلف مورد حمله انواع هكرها 
قرار مى گيــرد و عبور اطالعات عالوه بر 
ايجاد هزينه و كاهش سرعت ممكن است 
مشكالت امنيتى به همراه داشته باشد. در 
اين زمينه با يكى از كارشناسان اين حوزه 
به گفت وگو نشســتيم كــه ماحصل اين 

گفت وگو را در ادامه مى خوانيد.
كارشناس فناورى اطالعات و امنيت شبكه 
در پاسخ به اين ســؤال كه آيا اينترنت در 
ايــران توســط DDoS Attack ضربه 

خورده است، گفت: 
طبق گفته يــك ســازمان غيرانتفاعى كه 
آزادى اينترنت را در سراســر جهان دنبال 
مى كند NetBlocks) )، اختالل گسترده 
در شــبكه هاى ارتباطى ايــران حدود 25

درصد از خدمات اينترنتى اين كشــور را 
براى چند ســاعت به زانــو درآورد. اين 
اختالل كه حدود ســاعت 11:45 دقيقه به 
وقت محلى شنبه اتفاق افتاد، موجب قطع 
اوليه خدمات تلفن همراه و خط ثابت در 
ايران به مدت يك ساعت شد، به طورى كه 
تنها چند ساعت پس از آن قادر به بازيابى 

كامل سرويس اينترنت خود بود. براساس 
گــزارش NetBlocks ، بهبودى جزئى 
يك ســاعت پس از خاموش شــدن اوليه 
مشاهده شد، اما ســاير شبكه ها حدود 7

ساعت پس از شروع حادثه بازگشتند. 
سينا ســوادكوهى با تأكيد بر اينكه نياز 
است كارشــناس امنيت شبكه به صورت 
مــداوم موضوع هكرهــا را رصد كند، 
اظهار كرد: اگر اينترنت ملى به درســتى 
انجام شــود شــاهد كاهــش هزينه ها، 
مشــكالت  حذف  و  ســرعت  افزايش 
امنيتــى ســايبرى خواهيم بــود. همين 
و  درســت  زمينه  مى توانــد  موضــوع 
صحيحى براى شــهر هوشمند باشد كه 
بتوانيــم در اين حوزه جديد پيشــگام 

باشيم.
ســوادكوهى با اشــاره به اينكــه اتصال 
ملــى به يك نقطه پاييــن از 75 درصد از 
ســطح عادى بــراى يــك دوره در طول 
صبح ســقوط كرد، ادامــه داد: آنچه دقيقًا 

سبب كاهش ســرعت اينترنت شده است 
مقامات  برخى  اگرچه  نيســت،  مشخص 
ايرانى به شركت زيرساخت ارتباطات در 
توئيترگفتند كه به نظر مى رسد حمله انكار 
زيرساخت هاى  عليه  توزيع شده  سرويس 
مخابراتى آن انجام شــده اســت. به گفته 
تحليلگران امنيتى، اين امر موجب شــد تا 
ابزارى براى دفاع ســايبرى طراحى شده 
ديجيتال  از زيرساخت هاى  حفاظت  براى 

ايران (دژفا) سپر باشد.
وى توضيح داد: از ماه دســامبر، مقامات 
ايرانــى گــزارش داده اند كه اين كشــور 
چنديــن حادثه ســايبرى را تحمل كرده 
است كه به نظر مى رسد براى ايجاد اختالل 
در زيرســاخت هاى ارتباطات و خدمات 
اينترنتى است، قطع اينترنت اخير در ايران 
پس از به شــهادت رسيدن ســردار قاسم 
ســليمانى، كه در 3 ژانويه در يك حمله 
هواپيماهاى بدون سرنشين اياالت متحده 
اتفاق افتاد با افزايش تنش ها ميان واشنگتن 

و تهران، اين رويداد نگرانى هاى مربوط به 
امنيت سايبرى را برانگيخت.

وى با اشــاره به سخنان يكى از مسئوالن 
از  ارتباطات  زيرســاخت هاى  شــركت 
راه دور ايــران (ســجاد بنابى) كه معتقد 
است اختالل در اين هفته توسط مهاجم 
كشــور-ملت انجام نشــده است، خاطر 
نشــان كرد: در ماه اكتبر ســال 2019 ، 

رويترز گزارش داد كه اياالت متحده 
پس از آنكه اين كشــور 2 حمله نفتى 
عربســتان ســعودى را در يك حمله 
پهپادى هــدف قرار داد، يك عمليات 
مخفى ســايبرى عليه ايران انجام داد. 
اين حادثه به تعطيل شدن آن امكانات 
و افزايــش قيمت جهانــى نفت خام 

منجر شد.
وى بيــان كرد: به صــورت كلى زمانى 
يك حمله DoS درنظر گرفته مى شود 
كه دسترســى به يك كامپيوتر يا منبع 
شــبكه عمداً در نتيجــه كار مخرب به 

كاربر ديگرى مسدود يا كاهش داده شود. 
يا  داده ها را مســتقيماً  اين حمالت لزوماً 
هميشــگى تخريب نمى كننــد، اما عمداً 
دسترس پذيرى منابع را به خطر مى اندازند. 
در حمــالت Dos بســته هاى اطالعاتى 
به طور مستقيم از سيســتم Hacker يا 
Attacker ارسال مى شود و به طور كلى 
يك سيستم اطالعاتى در اين حمله نقش 
دارد و بالطبع يك آدرس پروتكل اينترنت( 

ip) مسئول انجام Attack است.
سوادكوهى در پاسخ به ســؤال خبرنگار 
همــدان پيام مبنى بر اينكه چند نوع حمله  
Dos وجود دارد، اظهاركرد: بســته هاى 
حمله DDoS كه به سمت قربانى ارسال 
مى شــود بســيار يكپارچه و درهم تنيده 
است، حجم حمله به قدرى مى تواند بزرگ 
باشد كه امكان جداسازى بسته اى سالم از 
ناسالم وجود نداشــته باشد درصورتى كه 
مراقبت و تدابير امنيتى اتخاذ نشود سيستم 
اســت متحمل آسيب هاى  قربانى ممكن 
بسيار ســنگين مانند خاموشى سيستم و 
خرابى فايل گرفته تا قطع تمام يا بخشــى 
DOS از ســرويس گردد. انواع حمالت

5 مورد و شامل:
1.حمالت Dos در سطح تجهيزات شبكه

2.حمالت در سطح سيستم عامل

3.حمالت مبتنى بر اپليكيشن ها
4.حمله از طريق سيل داده ها

5.حمــالت DoS و DDoS مبتنى بر 
ويژگى هاى پروتكل ها است.

وى DDoS را حملــه اى برشــمرد كه 
از ضعــف ذاتــى اينترنت بــراى صدمه 
زدن بــه قربانى اســتفاده مى كند و گفت: 
درصورتى كــه حمــالت DoS همزمان 
از چند سيســتم انجام شــود و بسته هاى 
اطالعاتى از چند سيســتم مختلف خارج 
شــود به آن حملــه DDoS مى گوييم 
و بالطبــع چند IP در ايــن حمله دخيل 
خواهند بود. زيرا بستر اينترنت به گونه اى 
طراحى شده است كه بسته هاى اطالعاتى 
به بهترين و كوتاهترين مســير ممكن به 
مقصد برســد اين مزيت مهمترين مزيت 

بستر اينترنت است.
DDoS :ســوادكوهى خاطر نشــان كرد
از اين مزيت بــراى صدمه زدن به قربانى 
گفته  كــه  همان طور  مى كنــد.  اســتفاده 
شــد در حملــه DDoS جريان هــاى 
بســته و درخواســت ها از منابع مختلف 
و سيســتم هاى مختلف منتشــر مى شود 
Attacker تمام اين منابع و سيســتم ها 
را به صــورت يكپارچه در هــدف از كار 

انداختن قربانى استفاده مى كند.

كارشناس فناورى اطالعات و امنيت شبكه:

 اينترنت ملى زمينه ساز دستيابى به شهر هوشمند است
DDosبررسى زيرساخت هاى ارتباطى كشور زير اتك ■

تهيه فيلم هاى كوتاه 
آموزشى براى 

دانش آموزان در مالير
 با تعطيلى مدارس معلمان و مديران 
بــا تهيه فيلم هــاى كوتــاه، محتواهاى 
آموزشــى، جــزوات درســى و تعيين 
تكاليف آموزشــى، مــوارد را از طريق 

پيام رسان  داخلى در اختيار دانش آموزان 
قرار مى دهند.

شهرســتان  آموزش وپرورش  مديــر 
با  مالير  فرهنگيــان  گفــت:  ماليــر 
با  و  آموزشى  گروه هاى  هم انديشــى 
شــعار «آموزش تعطيل نمى شود» در 
راســتاى پاســخ به نياز دانش آموزان 
و جلوگيــرى از وقفه در آموزش به 

توليــد محتوا مى پردازند تــا تعطيلى 
شود.  جبران  مدارس 

هادى سلگى اظهار كرد: با وجود تعطيلى 
مدارس جريان آموزش، يادگيرى، تعليم 
و تعلم همچنان ادامــه دارد؛ معلمان و 
مديران با توجه به امكانات و توان خود 
تالش مى كنند با تهيــه فيلم هاى كوتاه، 
محتواهاى آموزشــى، جزوات درســى 

و تعيين تكاليف آموزشــى، موارد را از 
طريق پيام رســان هاى داخلى در اختيار 

دانش آموزان قرار مى دهند. 
وى ضمن تقدير از تــالش معلمان در 
راســتاى توليد محتوا و برقرارى كالس 
درس در فضاى مجازى ابراز اميدوارى 
كرد هرچه سريعتر شاهد رفع مشكل و 

ريشه كنى ويروس كرونا باشيم. 
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يادداشت

8 هرچه داشت بر سرمان 
آوار كرد و از ننه ســرما 
سنت  برنيامد،  كارى  هم 
گرامى داشــتن بهار اما 
نبايد بميرد حتى اگر مرگ 
در يك قدمى ما باشد، ما 
خواهيم  تجليل  را  زندگى 
كــرد و بر اين آتشــگه 
خواهيم  پابرجــا  ديرينه 
دم  و  رندى  از  اين  دميد، 
غنيمت شــمارى نيست، 

نفس زندگى است

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

كتاب

معاون رئيس جمهورى :
دولت بسته حمايتى براى افراد بدون درآمد 

ثابت اختصاص داده است
 معــاون رئيس جمهــورى و رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
با اشــاره به آســيب ها و تبعات بيمارى كرونا در كشــور گفت: 
دولت بسته حمايتى براى اقشــار آسيب پذير و بدون درآمد ثابت 

اختصاص داده است.
محمدباقر نوبخت اظهاركرد: براين اســاس كسانى كه شغل خاصى 
بــراى تأمين درآمد ثابت ندارند، توســط وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعى شناســايى شده اند كه تا پايان اســفندماه جارى يك بسته 
حمايتى اختصاص يافته و به آنان مبالغى پرداخت خواهيم كرد. 

وى ادامه داد: براى كســانى كه مشاغلى داشتند و اكنون دچار مشكل 
شــده اند با ســازوكارهاى تعريف شده، تســهيالت كم بهره با دوره 

تنفسى 3 ماهه پيش بينى شده است.
نوبخت در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: تالش دولت براين است كه با 
همه تنگناهاى بودجه اى كه دشمنان خبيث ملت ايران در اين شرايط 

خاص تحميل كرده اند به مردم و بيماران كمك شود.
وى دربــاره اقدامات انجام گرفته براى پيشــگيرى و مهار كرونا در 
كشور گفت: اكنون به دستور رئيس جمهورى اقداماتى در حال انجام 

اســت، تأمين اعتبار براى ســتاد ملى مبارزه با كرونا و دانشگاه هاى 
علوم پزشكى كشور از جمله اين اقدامات است.

نوبخت بيان كرد: همچنين تجهيز بيمارســتان ها با هدف درمان و 
مهار كرونا از برنامه هاى اجرايى اســت، هفته گذشته 530 ميليارد 
تومان اعتبار به عنوان تنخواه در اختيار ســتاد ملى مبارزه با كرونا 

گرفت. قرار 
وى در پايان اظهار كرد: دشــمنان خبيث ملت ايران در اين شــرايط 
كــه بيمارى كرونا مشــكالتى براى جهان و ايران بــه وجود آورده، 
حاضر نيستند از فشار تحريم ها بكاهند و حتى با سخت دلى بر ميزان 

تحريم ها افزوده اند.

براى بهارى كه «عمو نوروز» 
خود را همراه ندارد

مهدى ناصرنژاد»
 اســفندماه كه به روزهاى پايانى خود نزديك مى شود، در نزد ما 
ايرانى ها داراى مفاهيم خاص و ملموس است و چنين روزهايى از 
هر ســال شمسى بى هيچ قاعده نوشته شده اى به ايام «شب عيدى» 
نهادينه شــده است. شــب عيدى يعنى كمر همت ببندى و هر كار 
ريز و درشت باقى مانده از يكسال آزگار را راست و ريست كرده و 
به سرانجامى خوش و نيكو برسانى. كارهاى خياطى براى خانم ها، 
نظافت و خانه تكانى محل كار و زندگى، جايگزين كردن بســيارى 
لوازم و ضروريات زندگى كهنه و فرسوده با لوازم جديد، خريدارى 
و تكميل ارزاق و خورد و خوراك روزانه براى ايام تعطيل سال نو 
و خالصه به استقبال رفتن سال جديد و نوروز و بهار، از برنامه هاى 
عادت شــده و نهادينه مردمان ايرانى است كه بايد همه و همه در 
همين ايام شب عيدى ســرانجام بگيرد و چنانچه احيانًا كارى جا 
بماند و به ســال جديد موكول شود، چندان دلنشين نخواهد بود و 
حتى به اعتقاد خيلى از مادربزرگ ها و پدربزرگ ها «شگون» ندارد!
شب عيدى يعنى تحرك و فعاليت مضاعف؛ شب عيدى يعنى يك 
شوروشوق پنهان و اميد غيرقابل وصف به روزگار بهتر! امسال اما 
و اين شــب عيدى كه حدود يك هفته به نوروز 1399 باقى است، 
متفاوت تر از تمام ســال هايى است كه شب عيدى هاى آن را به ياد 
داريم و با چه عشق و حالى چندين بار تا لحظه سال تحويل كفش 
و لباس نو خود را باز مى كرديم و مى پوشيديم و برانداز مى كرديم 
و دوباره تا شده و مرتب در جاى مخصوص خود قرار مى داديم تا 
لحظه ســال تحويل و شروع نوروز از راه برسد و بقيه ماجرا كه تو 

دانى و من دانم و همه مى دانند!
ــت و از  ــرى اس ــه ديگ ــوال به گون ــاع و اح ــا اوض ــال گوي امس
ــا بســيار انــدك و يواشــكى اســت!  آن خبرهــا هيــچ نيســت و ي
خبــر مى رســد امســال در آســتانه بهــار و عيــد نــوروز ويــروس 
ــد 19» همــه راه هــا را بســته  ــا؛ «كووي ــار كرون ــاك و مرگب خطرن
ــه حيطــه تجــاوز خــود درآورده اســت.  اســت و همــه جــا را ب
خبــر مى رســد فصــل بهــار بــه هــر طريــق و شــايد هــم بى هيــچ 
ــا  ــاند ام ــران مى رس ــه اي ــود را ب ــى خ ــروصدايى و طمطراق س
ــان  ــد هموطن ــون مى دان ــدارد؛ چ ــراه ن ــود را هم ــوروز خ عمون
ايرانــى به دليــل درگيــرى بــا كرونــا دل و دمــاغ خوشــى ندارنــد 
ــان  ــا در خانه هايش ــه كرون ــان دادن ب ــرش نش ــراى روى ت و ب
مى ماننــد و برنامــه ســير و ســفرهاى نــوروزى خــود را هــم بــه 

ــد! ــول كرده ان ــاكرونا موك دوران پس
متأسفانه آسيب و زيان اپيدمى «كوويد 19» اگر بيشتر از يك جنگ 
تمام عيار و ويرانگر و چندين زلزله و سيل و طوفان هاى سهمگين 
نباشد، كمتر از آن هم نيست و هموطنان بى شمارى از بين كسبه و 
توليدكننده و فعاالن حوزه هاى خدمات رسان در همين مدت كم به 
يك ماه هم نمى رســد، ضربه هاى غيرقابل جبرانى از كرونا متحمل 
شده اند كه براى جبران آن قطعًا بايد به عزم ملى ايرانيان غيرتمند و 

نوع دوست و دلسوز متوسل شد.

"چشم به راه قاصدك ها" منتشر شد
فيض ا... مظفرپور »

 كتــاب «چشــم بــه راه 
شــهال  نوشــته  قاصدك ها» 
تهذيبــى معلم، نويســنده و 
شــاعر همدانى به بازار نشر 
عرضه شــد. ايــن كتاب 92

صفحــه اى در قطع خشــتى 
انتشــارات  توســط  كوچك 
روزانديش همــدان به چاپ 

رسيده است.
كتاب  مقدمــه  در  نويســنده 
چنين مى نويســد: «نوشتن راهى است براى رســيدن به آرامش، 
تخليه عواطــف، ابراز افــكار، احساســات و باورهايمان، خون 
قلم زندگى مى بخشــد به زمان و جاودانه مى ســازد آن كس را كه 
مى نگارد، يارى مى كند تا قفس پرندة اســير درون شكســته شود 
و مجــال پرواز يابد و من امروز به احترام زبان قلم، مكتوب با تو 

سخن مى گويم رفيق»
اين كتاب در 2 بخش نثر و نظم به رشــته تحرير درآمده اســت 
كه در بخش نشــر در هر صفحه اى عنوانى انتخاب شــده اســت 
و با هنرمندى و شــاعرانه ترين كلمات كه برخى حالت شــعر در 
قالب قطعه مى ماند بر قلم نويسنده جارى شده است و موضوعات 
مطرح شده در برخى موارد ارتباطى با هم ندارند و به طور مستقل 
گوياى تيتر انتخاب شــده براى موضوع هستند. اگرچه مى توان در 
برخى مطالــب ارتباط معنايى نيز بين آنها پيــدا كرد. پرداختن به 
موضوعات متفاوت در يك كتاب منجر مى شــود خواننده ضمن 
اينكه خسته نمى شــود، هر موضوعى را به طور جداگانه بخواند و 
به اتمام برســاند و از آن برداشت شخصى داشته باشد و نيازى به 
مطالعه طوالنى مدت نيست و مى توان هر موضوع را در چند دقيقه 

خواند و از آن لذت برد.
بــراى نمونه به بخش هايى از اين كتــاب و موضوعات آن نگاهى 
مى اندازيم، با توجه به اينكه اســم كتاب «چشم به راه قاصدك ها» 
انتخاب شــده است نويسنده در نخســتين عنوان پس از پيشگفتار 
(مقدمه) به موضوع قاصدك ها اشاره مى كند و با توصيفى شاعرانه 
مى نويسد: «قاصدك ها سرگردان و رها رقصان و غلطان مى آيند و 
به ســبكى يك خيال مى نشينند و مى گويند رازهاى نهان را از دير 

از دور اين راويان كوچك... قاصدك ها.
برخى عناوين اين كتاب بســيار مناسب حال و روز اين روزهاى 
مردمان كشورمان در آستانه سال نو است كه بايد به آنها در زندگى 
توجــه ويژه كنيم، براى نمونه عنوانى هســت به نــام «تلنگر» كه 

مناسبت خوبى با روزهاى پايان سال دارد. 
نويســنده چنين به مخاطبان تلنگر مى زند كه: «برخيز... براى التيام 
قلبى كه شكســتى، حرمتى كه ناديده گرفتى، چشــمى كه به غم 
نشاندى، خاطرى كه مكدر كردى، هميشه وقت نيست، گاه دكمه 
زمــان گير مى كند در همان نقطه صفر، آن وقت تو مى مانى و يك 
دنيا افســوس تو مى مانــى و خاطره تلخ تــو مى مانى و يك بغل 
پشــيمانى» نويسنده درباره پدر توصيفات قشنگى دارد با توجه به 
اينكه روز پــدر را در روز والت حضرت (ع) و ماه زيباى رجب 

داريم به اين توصيفات زيبا توجه كنيد.
ــتاد پــدر  ــم ايس ــد خواه ــا اب ــت ت ــرام نام ــه  احت ــدر» ب  «پ
ــد.  ــگ مى بازن ــى واژگان رن ــرش تمام ــه در براب ــت ك واژه ايس
يــادآور كــوه اســت بــه صالبــت و صبــر دلــش بــه گســتردگى 
ــه  ــه يكرنگــى آيين ــش، روحــش ب ــه آرام ــر ب ــه مه درياســت ب
ــى اســت  ــت، وجــودش تكيه گاه ــه رفاق ــت ب ــه صداق اســت ب
محكــم و پــا برجــا چــون ســرو و موضــوع ديگــر كتــاب را «در 
آســتانه بهــار اســت» كــه در بخشــى از آن آمــده اســت: انتظــار 
ــان مى رســد، عــروس طبيعــت پشــت در  ــه پاي ــدك ب ــدك ان ان
ــگ  ــه رن ــوز ب ــراى ورود، او هن ــد ب ــازه مى خواه ــت و اج اس
ــه  ــا نن ــتاده ت ــؤدب ايس ــده، م ــوده نش ــن روزگار آل ــوى اي و ب
ســرما چمدانــش را ببنــدد زمســتان در واپســين لحظــات رفتــن 
ــا نشــان دهــد  ــار مى كشــد ت ــه رخ به گوشــه اى از توانــش را ب

ــد گشــت.» ــاز خواه ــى دارد و ب ــوز قدرت ــه هن ك
دربــاره انســانيت نيــز مى نويســد: «هــر گاه در انــزواى انســانيت 
ــده مى نگــرم آن هنــگام كــه اخــالق صعب العــالج  انســان درمان
قــرن حاضــر را ســردرگم مى بينــم شرمســار و وامانــده از انســان 
ــه مــن رســم امانــت دارى و  ــز ب ــده ناچي ــگاه كــه پرن ــم، آن بودن
احتــرام بــه طبيعــت ايــن وديعــه الهــى را مى آمــوزد. چــه زيبــا 
ــد و  ــود اگــر انســان زميــن را بهشــت گــم شــده خــود مى دي ب
عالــم را يكســر محضــر خــدا، از شــوق ايــن محــال ، گاه غــرق 

مى گــردم در روزگار»
ــى  ــهال تهذيب ــى ش ــم همدان ــا را معل ــه راه قاصدك ه ــم ب چش
ــه اســت هــر كــه عاشــق  نوشــته اســت و خــود در كتــاب گفت
كتابفروشــى هاى  در  كتــاب  ايــن  مى شــود،  معلــم  شــد 
ــه  ــد. ك ــروش مى رس ــه ف ــروغ ب ــن و ف ــش ايران زمي روزاندي
قيمــت روى جلــد آن 14 هــزار تومــان اســت. عالقه منــدان بــه 
ــن  ــش رو اي ــالت پي ــد در تعطي ــى مى توانن ــاب و كتابخوان كت
ــرا هيــچ  ــه ديگــران هديــه كننــد. زي كتــاب را ضمــن مطالعــه ب

ــت. ــاب نيس ــر از كت ــنگتر و مفيدت ــه اى قش هدي

اطالعيه فراخوان اداره كل ورزش وجوانان استان همدان

ستاد مجامع انتخابات رياست هيأت هاى ورزشى اداره كل ورزش وجوانان استان همدان

بر اساس تبصره 2 ماده 7 آيين نامه هيأت هاى ورزشى در نظر دارد از متقاضيان احراز تصدى رياست هيأت هاى: وزنه بردارى، ورزش هاى پهلوانى 
و زورخانه اى، بيماران خاص و پيوند اعضاء و واليبال طبق شرايط ذيل ثبت نام به عمل آورد. لذا از عالقمندان واجد شرايط دعوت مى گردد جهت 
ثبت نام و ارائه مدارك از تاريخ نشر آگهى روز شنبه مورخه 98/12/24 لغايت روز پنجشنبه مورخه 99/01/07 به مدت يك هفته كارى به دفتر 

امور مجامع مستقر در اداره كل ورزش وجوانان استان همدان مراجعه نمايند.
*شرايط احراز:

1- اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ايران
2- تابعيت جمهورى اسالمى ايران

3- اعتقاد به يكى از اديان رسمى كشور
4- عدم اعتياد و سوء سابقه كيفرى
5- دارا بودن حداقل 25 سال سن
6- دارا بودن تحصيالت ليسانس

*مدارك مورد نياز:
1- تكميل فرم ثبت نام

2- تصوير از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملى
3- تصوير كارت پايان خدمت يا معايت دائم يا عضويت رسمى در 

نيروهاى مسلح
4- فتوكپى از آخرين مدرك تحصيلى (حداقل ليسانس)

5- دو قطعه عكس 4*3 پشت نويسى شده
نحوه  و  بلندمدت)  و  (ميان مدت  شامل  پيشنهادى  برنامه  ارائه   -6

تأمين منابع مالى هيأت به صورت مكتوب
7- معرفى و پيشنهاد دبير و نايب رئيس بانوان (كليه مدارك بايد به 

صورت اصل و تصوير برابر اصل آن ارائه گردد).

عطا شعبانى راد »
 ســالم عمو نوروز عزيــز، منم، همان 
كودكــى كــه كل روزهــاى اســفند را به 
شــوق لباس هاى نو و اسكناس هاى عيدانه 
لحظه شــمارى مى كرد، همان كه با شــنيدن 
صداى شــليك توپ هاى ســال تحويل به 
دنياى شــاد و پرنور بازى و شــيطنت هاى 
كوچه پرتاب مى شــد، عمو نــوروز عزيز، 
من همــان نوجوانــى ام كــه در روزهاى 
خداحافظى با ننه سرما و پشت سر گذاشتن 
امتحان ها ترگل و ورگل با لباس هاى آالمد 
و موهاى كوتاه به زور فكل شده، سر خود 
را بــاال مى گرفتم و در خيابان هاى اســفند 
قدم مى زدم، يادت هست؟ روزهاى جنون 
و جوانــى، لبخندهــاى پنهانــى، اميدهاى 
جاودانى، عمــو نوروز عزيــز، من همان 
دوســت قديمى بهار هستم كه حتى وقتى 
زندگى برايم جدى تر شــد باز هم اســفند 
پيش از عيد را دوست داشتم اگرچه عاشق 
بــودم و غمگين اما هميشــه حوالى همين 
روزهــا بوى عــود و ماهى قرمــز و آب 
و جــاروب كوچه ها و ســبزه انداختن و 
خانه تكانى، شورى در قلبم زنده مى كرد كه 
وعده مى داد در پس هر هجران وصالى ست، 
عمو نــوروز عزيز تو خوب مى دانى بعدها 
در نوروزهاى زيــادى بهاريه و نوروزنامه 
نوشتم با شــوقى افزون تر از امروز و قلمى 
اســفند  حال وهواى  از  گاهــى  چاالك تر، 
گفتم، گاهى بــه طنزواره اى ســعى كردم 
لبخندى بر لبى بنشــانم، يك بهار همكاران 
نشريه و رسانه اى كه در آن بودم را معرفى 
كردم و بهــار ديگر را به خاطره اى و يادى 
از عزيــزى رفته گرامى داشــتم، گاه حتى 
آرزوهاى مخاطبان براى ســال جديد را به 

رشــته تحرير كشيدم و از ته قلب همراه با 
آنان «آمين» گفتم، آخ عمو نوروز اگر بدانى 
چقدر اين بهار حالم خراب است، راستش 
حال دل همه ما خراب اســت، 98 هرچه 
داشت بر سرمان آوار كرد و از ننه سرما هم 
كارى برنيامد، سنت گرامى داشتن بهار اما 
نبايد بميرد حتى اگر مرگ در يك قدمى ما 
باشد، ما زندگى را تجليل خواهيم كرد و بر 
اين آتشگه ديرينه پابرجا خواهيم دميد، اين 
از رندى و دم غنيمت شمارى نيست، نفس 
زندگى اســت، اين بار اگرچه به قرنطينه اى 
ناخواســته از بوسيدن و در آغوش كشيدن 
عزيزانمان محروم مانده ايم و كشــته از بس 
كه فزون اســت كفن نتوان كرد، اما به بهار 
دل بســته ايم، بهار را دعا كرده ايم و بســا 
آنچــه تهديد مى دانيــم فرصت هايى نيز با 
خود به ارمغان بياورد، مى دانى عمو نوروز، 
دورافتاده ايم،  خودمان  از  مدت هاســت  ما 

خودمان را فرامــوش كرده ايم، اكنون و در 
قرنطينه بهــارى فرصتى داريم تا همه آنچه 
هستيم و همه آنچه مى خواهيم را به دور از 
جاروجنجال هــاى دروغين به تأمل برآييم، 
در جمله ســازى هاى دوران دبســتان اگر 
جمله هايمان را با «من» شــروع مى كرديم 
معلم هــا خرده مى گرفتنــد «جمله اى كه با 
من شروع شــود جمله خوبى نيست»، آنها 
درست مى گفتند حاال مدت هاست كه «ما»، 
«من» شــده ايم، آرزوهاى مــن، اميال من، 
خانواده من، امالك من، سفرهاى من، شغل 
من، منافع من، موفقيت مــن و ... قرنطينه 
منحوس بــه ما فرصتى دوبــاره داد كه به 
ياد بياوريم گاهى تا «ما» را درســت نكنيم 
«من» درست نخواهد شد تا دوباره و دست 
در دســت هم «ما» نشويم نحوست دست 
از ســر ما نخواهد كشــيد كه مگر مى شود 
بنى آدمى از اعضاى يــك پيكر بدون هيچ 

حفاظى دســت در زباله ها فرو برد و من و 
ما آسيب نبينيم؟ مگر مى شود كسى از سرما 
بلرزد و ما زير سقف كاذب امنيت خانه به 
تماشاى رقص آتش بنشينيم؟ مگر مى شود 
آهى به آســمان رود و نحوســت آن دامان 

ما را نگيرد؟
 فرصت كم است و مجال كوتاه، مردمان 
جز به همــت خود تغييــر نخواهند كرد 
و تنهــا كافــران از رحمت الهــى نااميد 
مى شوند، ســالمى دوباره كنيم به خلوت 
در پس جلوت، به ســكوت پس از هياهو 
و به شعور پس از شــعار و روزگارى كه 
سرانجام دير يا زود به همراه تغيير احوال 

ما، نو خواهد شد.
همتى كن، همتى كن، به موى مرتضى على

كه اين دفه زائو به وقت زا نره
جشنى به پا كنيم و باز

گوسفند قربونى ما به مجلس عزا نره

سالمى غمگنانه 
به عمو نوروز

"جان شيرين" و 
اقدامات مغفول 
مانده ديگر 

اردشير مظاهرى »
 بــا مرورى بر تاريخ ملت هــا در مى يابيم 
بعضى رخدادها و بحران ها مسير وقايع سياسى 
و اجتماعى را با دگرگونى همراه ســاخته كه 
در اين زمينه با توجه به موضوع اين نوشــتار 
مى توان به زلزله ســال 1955 شــهر ليسبون 
پايتخت پرتغال اشاره كرد كه در آن زيباترين 
شــهر اروپا از بستر نرم خاك بر خاكستر گرم 
فرونشست و ده ها هزار كشته برجاى گذاشت 
اما اين واقعه تلخ دست مايه تحوالت بنيادين 
فرهنگى در آن سرزمين شد كه مجال شرح آن 
نيست، اما اين اشاره با هدف مرورى كوتاه بر 
بحران كرونا است كه به رغم هزينه هاى سنگين 
مادى و معنوى مى توانــد براى كمك به رفع 
پاره اى معضالت موجود و در عين حال حياتى 

ايران ما يك فرصت باشد.
ســال 98 در حالى رو به پايان اســت كه اين 
سال آبســتن رخدادهاى تلخى در كشور بود، 
ســالى كه روزهاى نخســتش بــا بارش ها و 
ســيل هاى ويرانگر همراه بود و اينك آخرين 
ماهش با بحرانى با نام ويروس كرونا يا همان 
19" در حــال جنگ تمام عيارى  COVID"

است.
 براساس آخرين اعالم ها  ويروس كرونا تقريبًا 
در بيشتر اســتان ها جهش داشته به طورى كه 
توجه بــه پيامدهاى آن موجب هشــدارهاى 
جدى از ســوى مســئوالن تصميم ساز كشور 
شده اســت؛ تا آنجاى كه سطح اين هشدارها 
تداعى گر دوران دفاع مقدس است و از عوامل 

مقابله كننــده به عنوان ســربازان خط مقدم و 
خط شــكنان مبارزه نام برده مى شــود كه اين 

عبارات بيانگر درجه اهميت موضوع است.
به درســتى مى تــوان اذعان داشــت در برهه 
حســاس كنونى تقريبا بخــش قابل توجهى 
از انرژى كشــور معطوف پيشگيرى و مقابله 
با اين ميهمان ناخوانده شــده است، مخلص 
كالم اينكه تمامى برنامه هاى درحال اجرا كه 
امــروز ابعاد مختلف جامعــه را درگير خود 
كرده براى يك چيز است «حفظ جان»، جان 
شيرينى كه حفظ آن در دين مبين ما در زمره 
واجبات اســت و امروز، ميــزان اهميت آن 
به حــدى خودنمايى مى كند كه عالوه بر مقام 
معظم رهبرى، مراجع معظم تقليد بر رعايت 
موازين بهداشــتى تأكيد و حتى برخى از آن 
بزرگواران صرف بخشــى از سهم امام(ع) را 
به رفع اين بحران مجاز دانسته و در اين راستا 
برخى از مهم ترين آيين هاى عبادى و سياسى 
جامعــه از جمله نماز جمعــه به طور موقت 
برگزار نمى شــود كه همه  و همه براى حفظ 

جان انسان هاست.
از زاويــه اى ديگر تثبيت امنيت روانى، جانى، 
انسانى، اجتماعى و ... آنقدر مهم است كه در 
چنين بزنگاه هايى همه طيف ها و ساليق فعال 
در عرصه هاى سياســى و اجتماعى، فرهنگى 
و مذهبى كشــور با وحدت و يكپارچگى در 
كنار هم قرار مى گيرنــد و همچون يد واحد 
با بســيج امكانات و ظرفيت هــا عزم خود را 
نه تنها معطوف عبــور از بحران مى كنند بلكه 
در تالشــند آن را به فرصتى براى دست يابى 
به يافته هايى كنند تا بتــوان ميزان تاب آورى 
جامعه در مقابل تكــرار چنين رخدادها را به 

سطح مطلوب برسانند.
 نيم نگاهى به داده هاى ناشى از كرونا، مبين آن 

است كه متأسفانه به رغم پويش ملى و اقدامات 
انجام شده براى پيشگيرى و مقابله تا نيم روز 
19 اسفندماه شمار مبتاليان در كشور به بيش از 
7 هــزار و160 نفر و تعداد جان باختگان 237

نفر بوده است.
 اگرچــه در اين گونه مــوارد حتى يك مورد 
فوتى هم زياد اســت اما در مقام مقايســه با 
بعضى رخدادهايى كه امروز گريبانگير جامعه 
اســت و گاهى بى خيال از كنار آن مى گذريم 

آمار بااليى نيست.
روى سخن اين اندك نوشتار سوانح رانندگى 
اســت كه اگر نيمى از انرژى معطوف شــده 
براى مقابله با ويروس كرونا صرف آن شــود 
شــايد امروز شاهد مرگ ومير ده ها هزار نفرى 
و مصدوميت صدها هزار نفرى همنوعان خود 
نبوديم و در اين راســتا در زمره كشــورهاى 

داراى ركورد جاى نمى گرفتيم.
در اين زمينه آمارهاى موجود مبين آن اســت 
در 9 ماهه گذشــته سال 98 بيش از 296 هزار 
و 480 نفر در كشــور بر اثر سوانح رانندگى 
مصــدوم و يا جان خود را از دســت داده اند 
كه از اين شــمار بيــش از 13 هزار و 600 نفر 
را جان باختگان تشــكيل مى دهند. آمارى كه 

اگرچه نسبت به سنوات گذشته پايين تر است 
اما در مقام مقايســه جهانى بسيار قابل تأمل و 

تأسف است.
آن روى ديگر اين آمار نشــان دهنده پيامدها و 
هزينه هاى سرســام آور ناشى از معلوليت ها و 
آســيب هاى روحى و روانى ناشى از سوانح 
رانندگى اســت كــه بر روى دســت جامعه 
مى ماند و بررسى كارشناســى آن قطعاً نشان 
خواهــد داد اين گونه رخدادهــا اگر كمتر از 
باليايى همچون ويروس كرونا نباشــد، شايد 

هم تراز و يا بيشتر از آن باشد.
ســخن آخر اينكه اگرچه ممكن است قياس 
بعضى رخدادها با يكديگر ازنظر كارشناسى و 
علمى واقع بينانه نباشد، اما آنچه نقطه اشتراك 
اين رخدادها اســت «جان انسان هاســت» كه 
طلب مى كند تصميم سازان و مجريان همانند 
ويروس كرونا، براى آن نســخه ملى بپيچند و 
همان طور كه امروز توجه به موازين بهداشتى 
درحال نهادينه شــدن در اذهان تك تك افراد 
اســت، با اتخاذ ســازوكارهاى راهبردى تر و 
ايجاد يك زلزله فرهنگى قوانين و مقررات را 
در اذهان نهادينه و به يك باور ملى تبديل كنيم 

زيرا حفظ جان از واجبات است.

جامعه جهانى تحريم هاى غيرانسانى آمريكا 
عليه ايران را ناديده بگيرد

  وزير امور خارجه در نامه اى به دبيركل سازمان ملل متحد، خواستار آن 
شــد كه جامعه جهانى «تحريم هاى غيرانسانى آمريكا» عليه ايران را ناديده 

گرفته و بر رفع تحريم ها اصرار كند.
محمد جواد ظريف جمعه شــب در توئيتى نوشــت: در نامه اى به دبيركل 
ســازمان ملل متحــد، از نهاد جهانــى -و دولت هاى عضــو- (مصرانه) 
مى خواهم كه تحريم هاى غيرانسانى آمريكا عليه كشور من را ناديده بگيرند 
و اصرار كنيد كه تحريم ها برداشته شوند. از آنجا كه ويروس كرونا در ايران 
تاخت و تاز مى كند، بايد تصديق كنيم كه ويروس ها تبعيضى ندارند. بايد با 

آنها مبارزه كنيم نه انسان ها.
وزير امور خارجه ايران همچنين روز گذشــته در حساب توئيتر خود، خبر 
از درخواست بانك مركزى ايران از صندوق بين المللى پول براى كمك به 

مبارزه با كرونا از طريق بكارگيرى «ابزار سريع مالى» خبر داده بود.
وزارت خرانه دارى (دارايى) آمريكا روز چهارشــنبه در حالى ادعا كرد كه 
تحريم هاى اين كشور، مانع رسيدن منابع مالى به ايران براى مبارزه و مقابله 
با ويروس كرونا نمى شــود كه سيد عباس موسوى سخنگوى وزارت امور 
خارجه ايران تأكيد كرد: آمريكايى ها عمًال راه را بســته اند و تاكنون اجازه 

نداده اند منابع مالى ما در ديگر كشورها وارد كانال سوئيس شود.
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بهداشتنكتهدانشگاه
توليد دستكش و مواد ضدعفونى كننده 

توسط 60 واحد فناور دانشگاهى
 مديــركل دفتر ارتباط با صنعــت وزارت علوم،  تحقيقات و فنــاورى از توليد 
دستكش، ماسك و مواد ضدعفونى كننده توسط 60 واحد فناور دانشگاهى خبر داد.

محمدسعيد سيف در گفت و گو با ايرنا درباره همكارى دانشگاه ها و مراكز پژوهشى 
با صنعت در شرايط شيوع ويروس كرونا، اظهار كرد: دانشگاه ها از طريق تشكل هاى 
دانشــجويى با مراكز درمانى و اجرايى براى تســهيل فعاليت هــاى مرتبط در حال 

همكارى هستند.
وى افزود: درحال حاضر 60 شركت مرتبط با دانشگاه ها و پارك هاى علم و فناورى 
در حال همكارى با وزارت بهداشــت براى توليد محصوالت ضدعفونى، ماسك و 

ساير اقالم مورد نياز اين روزها هستند.
ســيف به همكارى پژوهشگاه ژنتيك اشاره و اظهار كرد: پژوهشگاه ژنتيك و مراكز 

پژوهشى مشابه با مراكز درمانى و بهداشتى مرتبط اقداماتى را در دست اجرا دارند.

زمان بروز عالئم ويروس كرونا 
ــا در  ــروس كرون ــم وي ــروز عالئ ــه ب ــد ك ــه نشــان مي ده ــك مطالع ــج ي  نتاي

ــد. ــدودا در 5 روز رخ مي ده ــار ح ــراد بيم اف
آگاه شــدن از زمــان بــروز عالئــم مربــوط بــه ايــن ويــروس كــه دوره كمــون 
ــاري  ــار بيم ــگيري و مه ــر در پيش ــي مؤث ــاذ اقدامات ــور اتخ ــام دارد به منظ ن

مهــم اســت. 
بــه گــزارش ايســنا، پزشــكان در بررســي جديــد خــود اظهــار كردنــد: ميانگيــن 
دوره كمــون ويــروس كرونــا حــدود 5 روز اســت، هرچنــد در بســياري از افــراد 
ــد  ــم بيمــاري در مــدت 12 روز خــود را نشــان مي دهــد. متخصصــان تأكي عالئ
كردنــد: تعــداد روزهــاي دوره كمــون همزمــان بــا كســب اطالعــات بيشــتر درباره 
ــن رو  ــود و از همي ــالح مي ش ــدن اص ــت آن در ب ــوه فعالي ــروس و نح ــن وي اي
شــناخت بــه موقــع و كســب اطالعــات از رفتــار ايــن ويــروس جديــد به منظــور 

ــزايي دارد. ــت به س ــاري اهمي ــرل بيم كنت

افزايش تشخيص ويروس كرونا به هزار و 800 
آزمايش در روز توسط انستيتو پاستور ايران

 رئيس انستيتو پاستور ايران با اشاره به انجام روزانه هزار و 200 تست تشخيص 
كرونا، گفت: در راســتاى افزايش ظرفيت تشــخيصى و با تحويل آزمايشگاه جديد 
تشخيص ويروس كرونا، در روزهاى آينده امكان افزايش ظرفيت تشخيصى انستيتو 

پاستور ايران به هزار و 800 آزمايش در روز فراهم خواهد شد.
به گزارش ايســنا، عليرضا بيگلرى درباره ظرفيت آزمايشگاه هاى تشخيص ويروس 
كرونا در كشــور گفت: با توجه به نياز كشــور به افزايش ظرفيت آزمايشــگاه هاى 
تشخيصى ويروس كرونا، در 3 هفته گذشته ظرفيت تشخيصى انستيتو پاستور ايران 

از 100 آزمايش در روز به هزار و 200 آزمايش در روز افزايش يافت.
وى همچنين گفت: همزمان با توســعه شبكه آزمايشگاهى تشخيص ويروس كرونا 
به 45 آزمايشگاه در كشور، ظرفيت تشخيصى شبكه آزمايشگاهى ويروس كرونا به 

بيش از 6 هزار آزمايش در روز افزايش يافته است.

توزيع 90 تن مواد ضدعفونى كننده 
با اولويت پادگان ها

 معاون بهداد ناجا با بيان اينكه بهداشــت و سالمت سربازان تحت پايش و نظارت 
مســتمر قرار دارد، گفت: تاكنون 90 تن مواد ضدعفونى كننــده در يگان هاى ناجا با 
اولويت پادگان ها و مراكز آموزشــى ناجا توزيع شده است.به گزارش ايرنا، محمدرضا 
حســينى ضمن مطلوب ارزيابى كردن وضعيت بهداشت و ســالمت سربازان اظهار 
كرد: حفظ ســالمت و تندرستى كاركنان وظيفه، براى ما بسيار مهم است. وى اجراى 
برنامه هاى مســتمر آموزش چهره به چهره، ضدعفونى و گندزدايى اماكن، توزيع اقالم 
بهداشــتى و مراقبت فردى و پايش ســالمت كاركنان وظيفــه را از جمله برنامه هاى 

پيشگيرانه از شيوع بيمارى كرونا در پادگان ها و مراكز آموزش ناجا برشمرد.

كرونا با اهداى خون منتقل نمى شود
 مديرعامل سازمان انتقال خون با بيان اينكه در حال حاضر تمامى فرآورده هاى خونى 
را نياز داريم، گفت: كرونا يك بيمارى تنفسى است و اصال با خون و از طريق اهداى 

خون يا تزريق خون منتقل نمى شود. 
به گزارش ايســنا، پيمان عشقى با اشاره به كاهش اهداى خون به دنبال شيوع كرونا در 
كشور، گفت: به دنبال بحران كرونا در جهان كه متأسفانه در كشور ما هم رخ داد، كمبود 
خون و ذخاير خونى يك اتفاق قابل پيش بينى بود؛ زيرا بســيارى از اهداكنندگان خون 
از ترس اينكه مبادا به كرونا مبتال شوند، از مراجعه به پايگاه هاى اهداى خون خوددارى 
مى كنند.وى افزود: اين درحالى ا ست كه كرونا يك بيمارى تنفسى است و اصال با خون 

و از طريق اهداى خون يا تزريق خون منتقل نمى شود. 

واريز معوقات سهميه اعتبارى سوخت 273 هزار 
راننده خودروهاى عمومى

 مديرعامل اتحاديه تاكسيرانى هاى شهرى كشــور از واريز معوقات سهميه اعتبارى 
سوخت 273 هزار راننده آژانس، سرويس مدرسه، تاكسى هاى ويژه و فرودگاهى و...، با 
جمع حدود 350 ميليارد ريال خبر داد. به گزارش مهر، مرتضى ضامنى گفت: مابه التفاوت 
ريالى تمامى معوقات سهميه اعتبارى سوخت 273 هزار راننده آژانس، سرويس مدرسه، 
تاكسى هاى ويژه و فرودگاهى، شــهرهاى بدون جايگاه گاز و تاكسى هاى اينترانتى 21 
اسفند به حسابشان واريز شد. وى افزود: برخى رانندگان فوق به دليل برخى استعالمات 
و مغايرت هاى اطالعات، مشكالتى براى سهميه سوختشان ايجاد شد كه پس از رفع اين 

مشكالت، تمامى معوقات سهميه اعتبارى به حسابشان واريز شد.

خانه نشينى كرونايى را چگونه سر كنيم؟
 يك روانشناس و مشاور خانواده به مردم توصيه كرد در روزهاى 
خانه نشــينى كرونايى، ضمن دور شــدن از اخبار اســترس زا، از اين 

فرصت براى بيشتر دركنار خانواده بودن استفاده كنند.
سيما فردوســى در گفت وگو با ايرنا، درباره مديريت روانى اعضاى 
خانواده در اين روزها، افزود: اين فرصتى كه به دليل رعايت بهداشت 
و پيشگيرى از كرونا پيش آمده، فرصتى است تا اعضاى خانواده دور 

هم بنشينند، گفت وگو كنند و مهربانى بين يكديگر را اشاعه دهند.
وى افزود: براى رسيدن به اين منظور، بايد از سرگرمى ها و بازى هاى 
فكرى دســته جمعى اســتفاده كنند، كتاب بخوانند و مطلب و خاطره 

براى هم تعريف كنند.
اين روانشناس تأكيد كرد: مواظب باشيم در كنار خانواده، ضمن اينكه 
نكات بهداشتى را به هم يادآورى مى كنيم، اوقات را به منفى گرايى و 
ترس و اضطراب نگذرانيم و اگر هر كدام مطلب جديدى را مى شنويم 
با هم در ميان بگذاريم و اطالعات را مشترك كنيم تا اين دوره سپرى 

شود و شاهد شيوع كمتر آن باشيم.
 اختصاص ساعاتى به درس و بازى فراموش نشود

فردوســى در ادامه اين گفت وگو با تأكيد بر اينكه بايد ساعاتى را به 
درس فرزندان گذراند و نبايد درس و مشــق تعطيل شود، به والدين 
توصيه كرد از شــبكه آموزش كه در حال اطالع رســانى است كمك 
بگيرند و در كنار اين شــبكه، ضمن اختصاص ســاعاتى به اين امر، 

درس ها را با فرزندان محصل مرور كنند.
وى درباره سرگرم كردن فرزندان در غير ساعات درسى تصريح كرد: 
والدين در نظر داشته باشند از سرگرمى هاى مناسب با سن آنان استفاده 
كننــد؛ اينكه چه بازى ها و چه وســايلى را دوســت دارند؛ همچنين 

فرزندان را به كارهاى هنرى نقاشى و كارهاى دستى تشويق كنند.
فردوســى تأكيد كرد: اختصاص دادن ســاعتى محدود به بازى هاى 
كامپيوترى و ديجيتالى به شــدت توصيه مى شــود نــه اينكه فرزندان 
تمام وقت را صرف آن كنند. همينطور توصيه مى شود بازى هاى جمعى 
و گروهى كه به شــكل حقيقى است و افراد را دور هم جمع مى كند 

انجام شود.
اين روانشــناس متذكر شد: در اين ايام از انفرادى شدن دورى كنيم و 
اينطور نباشــد كه هر كس با موبايل در گوشه اى از خانه عزلت گزينى 

كند.
 تماشاى فيلم، سريال و برنامه هاى طنز، پركننده اوقات 

كرونايى
فردوسى در بخشى ديگر از اين گفت وگو، نقش رسانه در گذران بهينه 
دوران خانه نشينى كرونايى را برجسته عنوان كرد و اظهار كرد: در اين 
روزها، تلويزيون روشن و شنيدن اخبار مربوط به كرونا، وجه مشترك 
همه خانه ها است، اما بايد حواســمان به فرزندان باشد تا استرس به 

آنها منتقل نشود.
وى ادامــه داد: به هميــن دليل، اختصاص اوقاتى به تماشــاى فيلم، 

پويانماها و برنامه هاى طنز و سرگرم كننده به شدت توصيه  مى شود.
اين مشــاوره خانواده تاكيد كرد: دنبال كردن دائم خبر و اخبار كرونا، 
ما را دچار وســواس فكرى مى كند. شنيدن اخبار الزم است اما تمركز 

مكرر بر اين مساله آزار دهنده خواهد بود.
ويــروس كرونا يا كوويد-19، نخســتين بار در شــهر ووهان چين 
شناسايى شد و تاكنون به 115 كشور سرايت كرده و سازمان بهداشت 

جهانى را برآن داشته است تا وضعيت فوق العاده اعالم كند.

هشدار دادستان كل كشور
 به انتشار برخى اخبار كرونايى

 دادستان كل كشور در پى اعالم برخى آمار و ارقام درباره بيمارى 
كرونا از سوى افراد غيرمسئول هشدار داد.

به گــزارش مهر و به نقل از روابط عمومى دادســتانى كل كشــور، 
محمد جعفر منتظرى دادستان كل كشور در اطالعيه اى اعالم كرد: «با 
توجه به برخى اظهارات و نقل وقول هاى غيرمســئوالنه و گاهى مغاير 
واقعيت روزهاى اخير توســط تعدادى از مديران و مسئوالن و ساير 
اشخاص حقيقى و حقوقى در بخش هاى دولتى و عمومى، در محافل 
و نشست هاى مختلف رســمى و ادارى و نيز انتشار اين گونه مطالب 
در رسانه هاى عمومى و ساير رسانه هاى مكتوب، ديدارى، شنيدارى و 
شبكه هاى اجتماعى در فضاى مجازى نسبت به آمار مرتبط با بيمارى 
كوويد 19 (كرونا) كه موجب تشويش اذهان عمومى، برهم زدن امنيت 
روانــى جامعه، تزلزل آفرينى در اعتماد و انســجام اجتماعى و اخالل 
در فرآيند ارائه خدمت در نظام ســالمت و ساير عرصه هاى مديريتى 
كشور شــود، عالوه بر اينكه به موجب مواد 286، 698 و 746 قانون 
مجازات اسالمى (تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده) عملى مجرمانه 
و مســتوجب تعقيب قضايى و مجازات است، تبعات نگران كننده اى 

را به دنبال دارد.

خراسان: پاسخ به چند شايعه كرونايى
  سؤالهاش آلوده شده!!

همدان پيام: آجيل فروشان غيرمجاز تعطيل مى شوند
 اين هم از اشتغالزايى كرونا!!

رسالت: كرونا با ترامپ چه مى كند 
 داره قلقلكش ميده!!

جام جم: دادگاه محتكران، خارج از نوبت و علنى برگزار شود 
 يه جا پيدا شده بدون نوبت!! 

جام جم: چراغ سبز براى آزادسازى واردات خودرو
 بدون شرح

همدان پيام: الكل جلوتر از كرونا جان 4 همدانى را گرفت
 الكل برنده شده!!

تجارت: يارانه 72 هزار تومانى را فراموش كنيد!
 يعنى مى خوايد 2 برابرش كنيد؟؟!

شــرق: اعطاى مجوز جديد به كارخانه ها براى توليد مواد ضدعفونى 
كننده 

 بدون شرح
ايران: نهضت توليد ماسك و شوينده 

 يك نهضت به نهضت سوادآموزى اضافه شد 
جام جم: مرگ الكلى از ترس كرونا 

 به اين مىگن مرگ طبيعى
شرق: روايت ميردامادى از حاميان بنى صدر 

 مگه خود بنىصدركرونا گرفته؟؟!
اصالحات: سرگيجه دولتمردان آمريكايى در مقابله با كرونا

 فشارشون اومده پايين؟!!
قدس: بازار سهام پس از صعود اخير در سراشيبى افتاد 

 داره ميره تو فاز سرسره بازى!! 
مردم ساالرى: در اين روزهاى كرونايى حاجى فيروز كجايى كه يادت بخير 

 دعوتش كنى مياد!!
ايرنا: آيا بايد از ورزش براى پيشگيرى از كرونا خداحافظى كرد؟

 نه با ورزش همگانى با دستاتون كرونا رو ُهل بديد بره!!

افزايش سن معافيت كفالت پدر يا پدربزرگ 
از 70 به 75 سالگى

 برابر ابالغيه ســتاد كل نيروهاى مسلح شــرط سنى در معافيت 
كفالت تنها فرزند ذكور پــدر و يا تنها نوه ذكور پدربزرگ از 70 به 

75 سالگى افزايش يافت.
رئيس سازمان وظيفه عمومى ناجا تقى مهرى اظهار كرد: برابر ابالغيه 
ستاد كل نيروهاى مسلح شرط ســنى در معافيت كفالت تنها فرزند 
ذكــور پدر و يا تنها نوه ذكور پدربزرگ از 70 به 75 ســالگى تمام 

تغيير كرده است.
بــه گــزارش مهــر، ادامــه داد: ضوابــط و مقــررات جديــد معافيــت 
كفالــت پــدر يــا پــدر بــزرگ از اول فرورديــن ســال 99 اجرايــى 
مى شــود، بنابرايــن مشــموالنى كــه از ابتــداى ســال 1399 از 
طريــق دفاتــر خدمــات الكترونيــك انتظامــى (پليــس +10) 
ــى  ــد يعن ــط جدي ــر ضواب ــد، براب ــت كنن ــود را ثب ــت خ درخواس
ســن 75 ســالگى تمــام پــدر يــا پدربــزرگ بــه درخواســت آنــان 

رســيدگى مى شــود.
رئيــس ســازمان وظيفــه عمومــى ناجــا تصريــح كــرد: بــه 
ــا  ــه ت ــرايطى ك ــد ش ــموالن واج ــت مش ــت هاى معافي درخواس
ــر  ــده اند، براب ــت ش ــور ثب ــر مذك ــق دفات ــال 98 از طري ــان س پاي
مقــررات پيشــين يعنــى معافيــت كفالــت پــدر بيــش از 70 ســال 

مى شــود. رســيدگى 
وى بــا بيــان اينكــه در معافيــت كفالــت پــدر يــا پدربــزرگ به دليــل 
بيمــارى شــرط ســنى وجــود نــدارد، افــزود: در مــواردى كــه پــدر 
يــا پدربــزرگ به دليــل بيمــارى نيازمنــد بــه مراقبــت اســت، بــدون 
در نظــر گرفتــن شــرط ســنى فــرد نيازمنــد بــه مراقبــت، مشــمول 
مى توانــد درخواســت خــود را از طريــق دفاتــر پليــس +10 ثبــت 
و در صــورت تأييــد شــوراى پزشــكى وظيفــه عمومــى از خدمــت 

وظيفــه عمومــى معــاف شــود.
ــى  ــرايط كل ــاره ش ــا درب ــى ناج ــه عموم ــازمان وظيف ــس س رئي
معافيــت كفالــت عنــوان كــرد: تنهــا فرزنــد ذكــور بــاالى 18 ســال 
پــدر و يــا تنهــا نــوه ذكــور بــاالى 18 ســال پدربــزرگ در صــورت 
نداشــتن غيبــت اوليــه مى تواننــد از ايــن معافيــت بهره منــد 

شــوند.
اين مقام انتظامى خاطرنشــان كرد: مشموالن براى دريافت اطالعات 
www. بيشــتر مى توانند به پايگاه اطالع رسانى ســازمان به نشانى

vazifeh.police.ir مراجعه و يا از طريق ســامانه تلفن گوياى 
سازمان به شــماره 096480، كانال سازمان در پيام رسان سروش به 
نشــانى sarbazvazifeh@ ازآخرين قوانين و مقررات مطلع 

شوند.

چند توصيه براى 
مصرف نان 
در روزهاى كرونايى
 نان يكى از اقــالم اصلى غذايى و روزانه 
مردم به شــمار مى رود اما برخى نمى دانند در 
چه شرايطى نان آلوده به كرونا است و چگونه 
بايد آن را مصرف كنند تا به اين ويروس مبتال 

نشوند.
رئيــس هيأت مديره جامعه پزشــكان داخلى 
ايران در اين باره به ايرنا گفت: اگر به سالمت 
نان به خاطر رد و بــدل پول به هنگام خريد 
مشكوك هستيد، حتما پيش از مصرف، آن را 

گرم كنيد.

ايرج خســرونيا افزود: ويروس كرونا بر روى 
سطوح فلزى تا 20 ساعت و ديگر سطوح 4 تا 
5 ساعت زنده است، اگر زمان خريد نان بيش 
از 20 ساعت گذشته، آن نان ديگر آلوده نيست 

زيرا ديگر ويروس كرونا زنده نيست.
وى ادامــه داد: همچنين نانى كه از پيش تهيه 
كرده ايد و بيش از 20 ســاعت در فريز ماند، 
ويروســى زنده اى ندارد نيازى به گرم كردن 

مجدد آن نيست.
خسرونيا افزود: ويروس كرونا در گرماى 30
تــا 40 درجه به باال از بين مــى رود، بنابراين 
اگر به نانى كه از بيرون تهيه كرديد، مشكوك 
هستيد، حتما با اســتفاده از وسايل گرم كننده 
مانند ماكروفر، شــعله مستقيم اجاق گاز و يا 

حتى بخارى آن گرم و سپس استفاده كنيد.

وى تأكيد كرد: در اين شرايط كه شاهد شيوع 
ويــروس كرونا در جامعه هســتيم هموطنان 
حتمــا دســت هاى خــود را مرتــب با آب 
صابون شست وشــو دهنــد و از خوردن غذا 
در رســتوران ها و ديگر اماكن خارج از خانه 

پرهيز كنند.
 از رفت و آمدهاى غيرضرورى پرهيز 

شود
خســرونيا با بيان اينكه افراد مسن با مشاهده 
عالئم آنفوالنزا يا كرونا ســريع به پزشــك 
مراجعه كنند، افزود: افراد جوان شــايد آلوده 
به ويروس كرونا باشــند و عالمتى از وجود 
اين بيمارى را نداشــته باشند، اما در تماس با 
افراد مسن ممكن است آنها درگير اين بيمارى 
غيرضرورى  رفت وآمدهاى  بنابراين  شــوند، 

بايد حذف شود.
وى ادامــه داد: اگــر افــراد مســن داراى 
عالئمــى مانند ســرفه خشــك، ضعف و 
بــدن درد هســتند بايد هرچه ســريع تر به 
پزشــك مراجعه كنند، زيرا در صورتى كه 
اين افراد مبتال به ويروس كرونا شوند و به 
مراكز درمانى در نظر گرفته شــده، مراجعه 
نكنند و تحت درمان قــرار نگيرند، ممكن 

است، در 3 روز فوت كنند.
رئيــس هيأت مديره جامعه پزشــكان داخلى 
ايران گفت: هموطنان توجه داشــته باشــند 
چنانچه با افراد كرونا مثبت در تماس بوديد، 
تست كرونا را انجام دهيد به اين دليل كه شايد 
بدون اينكه عالئمى از كرونا داشته باشيد، قادر 

خواهيد بود ديگران را آلوده كنيد.

 بيــش از 20 روز از اعالم رســمى ورود 
كرونا به كشور وابتالى شهروندان مى گذرد. 
درنخســتين روز انتشــارخبر شايد هيچ كس 
باورنمى كــرد اين ويروس كشــنده با چنان 
سرعتى از قم - كانون انتشار- به سراسركشور 

سرايت كند.
زمانى كه اين موضوع از شبكه هاى اجتماعى 
به رسانه هاى رسمى كشيده شد نكته نظرات 
وانتقاداتى به نحوه اطالع رســانى،پنهانكارى، 
قرنطينه شــهرها با آلودگى بــاال وآماروارقام 
مبتاليــان ومــرگ وميرها در كنــار امكانات 
پزشــكى درمانى مطرح شــد كه با برخورد 

وپاسخ هاى متناقض دولتى ها مواجه شد.
رد هرگونــه قرنطينه واشــاره به دوران جنگ 
جهانى اما زمانى براى مسئوالن جدى شد كه 
معاون وزير بهداشت خود وتعدادى از چهره 
هاى سياسى و مسئوالن خبر ابتال به كوييد 19

را اعالم كردند.هرچنداين اعالم عادى نشــان 
دادن موضوع تحليل شد.

ارتقــاى ايــران در كمتر از 2 هفتــه به رتبه 
ســوم جهانى درابتال به كرونا و فشــارهاى 
افكارعمومى وبرخى از نماينده ها البته منجربه 
عقب نشــينى تصميم گيران دولتى نشد ودر 
نهايت پــس از انكه بيــش از 11 هزار نفراز 
شهروندان دركشــور مبتالشدندو514 قربانى 
برجاى ماند(آخرين آمارروز جمعه 23 اسفند) 
ضعف عملكــرد دولتى ها منجر به دســتور 
ويژه مقام معظم رهبرى براى تشكيل قرارگاه 

بهداشتى درمانى دركشور شد.
دستورى كه حاال تصميم گيرى و امدادرسانى 
را از دســت صرف دولتى ها خارج وبه ستاد 
كل نيروهاى مسلح موكول مى كند تا زنجيره 
انتشار اين ويروس كشنده را با مشاركت مردم 

قطع كنند.

بهداشتى  قرارگاه  تشكيل  فرمان    
و درمانى 

حضرت آيــت اهللا خامنــه اى فرمانده معظم 
كل قوا با صدور فرمانى به سرلشــكر باقرى 
رئيس ســتاد كل نيروهاى مســلح با تقدير از 
خدمات نيروهاى مســّلح به مــردم در زمينه 
مقابله با ويروس كرونا، بر لزوم ســازماندهى 
اين خدمات در قالب يك «قرارگاه بهداشــتى 
و درمانى» براى پيشــگيرى از شــيوع بيشتر 
اين بيمارى تأكيد و خاطرنشــان كردند: اين 
اقدام با توجه بــه قرائنى كه احتمال «حمله ى 
بيولوژيكى» بودن ايــن رويداد را مطرح كرده 
مى تواند جنبه ى رزمايش دفاع بيولوژيك نيز 

داشته و بر اقتدار و توان مّلى بيفزايد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم 
رهبــرى در متن فرمان رهبــر معظم انقالب 

اســالمى آمده اســت:با تقدير از خدماتى كه 
نيروهاى مســّلح تاكنون در زمينــه ى كرونا 
به مــردم عزيز تقديم كرده انــد و با تاكيد بر 
ادامه و گســترش هرچه بيشتر آن، الزم است 
سازماندهى اين خدمات به شكل يك قرارگاه 
بهداشــتى و درمانى بوده و عالوه بر درمان و 
ايجاد مراكز درمانى مانند بيمارستان صحرايى 
و نقاهتگاه و غيره، به پيشگيرى از شيوع بيشتر 
بيمارى با شــيوه هاى الزم نيز بپردازد. تقسيم 
وظائف و مأموريتهاى ســازمانها و بخشهاى 
نيروهاى مسّلح از وظائف اين قرارگاه است. 
اين قرارگاه بايد در هماهنگى كامل با دولت و 

وزارت بهداشت و درمان عمل كند.
اين اقدام با توجه به قرائنى كه احتمال «حمله ى 
بيولوژيكى» بودن ايــن رويداد را مطرح كرده 
مى تواند جنبه ى رزمايش دفاع بيولوژيك نيز 

داشته و بر اقتدار و توان مّلى بيفزايد.
اميد اســت با هدايت الهى و پشتيبانى ويژه ى 
حضرت بقيــه اهللا ارواحنا فــداه ملت ايران 
همواره پيروز و برخوردار از امنيت و سالمت 

باشند.

خلوت  روال  باقــرى:  سرلشــكر   
سازى شهرها در ازامروز آغاز مى شود

رئيس ســتاد كل نيروهاى مسلح از رصد كل 
ملت ايران ظرف 10 روز آينده خبر داد و تاكيد 
كرد: روال خلوت كردن فروشگاه ها، خيابان ها 
و جاده ها با تصميم ملى كه اتخاذ مى شود در 
خواهد  آينده(ازامروز)سازماندهى  ساعت   24

شد.
محمد باقرى روز جمعه درباره تصميمات ويژه 
نخستين جلسه قرارگاه بهداشتى و درمانى امام 

رضا (ع) نيروهاى مسلح (پيشگيرى و مقابله 
با ويروس كرونا) گفــت: ظرف يك هفته تا 
10 روز آينده كل ملت ايران يك بار از طريق 
فضاى مجــازى و تماس تلفنى و در صورت 
ضرورت، بســيار اندك با مراجعه مورد رصد 
قــرار مى گيرند و افراد مشــكوك به بيمارى 

مشخص مى شوند.
وى ادامه داد: كسانى مشكوك نيستند به منزل 
خود بازخواهند گشــت. موارد مشــكوك به 
بيمارى كرونا بايد در مراكز مقدماتى بايد مورد 

معاينه و رسيدگى معاينه قرار بگيرند.
رئيس ســتاد كل نيروهاى مســلح با اشاره به 
ديگر مصوبات اين جلسه اظهار داشت: مقرر 
شــد تا هزار مورد درمانگاه ثابت يا ســاير به 
بخش كشــورى در سراسر كشور كمك كنيم 
تــا در اين رصد، معاينه بالينى صورت گيرد و 
مواردى كه با دارو يا واگذارى ماسك و لوازم 
محافظتى الزم اســت، انجام شــود. در حوزه 

درمان با تمام توان درخدمت خواهيم بود.
باقرى با اشــاره به ديگر تصميمات قرارگاه 
بهداشتى و درمانى امام رضا(ع) تصريح كرد: 
از جملــه تصميمات ديگر اين بود كه كميته 
انتظامى و امنيتى ما به همراه وزارت كشــور 
و استانداران روال خلوت كردن فروشگاه ها، 
خيابان هــا و جاده ها كه با تصميم ملى اتخاذ 
مى شود را انجام مى دهند. اين كار هم در 24

ساعت آينده سازماندهى خواهد شد.
وى افــزود: از ملت عزيز خواهش مى كنم كه 
به توصيه ها و درخواست هاى وزارت بهداشت 
عمل كنند و با كمكى كه مى كنند اين زنجيره 
انتقال بيمــارى را قطع كنيم. اگر زنجيره ادامه 
پيدا كند، كنترل بيمارى طوالنى تر خواهد شد.

رئيس ســتاد كل نيروهاى مســلح با اشاره به 
اقدامــات وزارت دفاع خاطرنشــان كرد: در 
بخش لجستيك چه ماسك تخصصى 95� كه 
براى كادر بيمارستانى مورد نياز هست و چه 
لباس مخصوص آنها، وزارت دفاع خط توليد 
بســيار مفصلى را ايجاد كرده است. در مورد 
كيت تشــخيصى اين توان وجود دارد كه هر 

مقدار الزم است، توليد شود.
باقرى اضافه كرد: در خصوص ماســك هاى 
عمومى هم ميزانى را كه اعالم كردند از طريق 
نيروهاى  سازمان هاى  دفاع،  وزارت  مجموعه 
مســلح و مجموعه هاى مردمــى كه از طريق 
بسيج اصناف و بسيج كشور سازماندهى شده 
و با تصميم امروز توسعه چشمگير پيدا خواهد 
كرد، به ســرعت موضوع تجهيزات محافظتى 

مردمى را برطرف خواهيم كرد.
وى با تاكيد بر اينكه از جمله مســائل اساسى 
و مشــكل، كادر درمانى است كه در اين چند 
روز زحمت كشيدند، ابراز داشت: سازماندهى 
كرديم بســيجيان، دانشــجويان پزشــكى و 
همچنين سربازان متخصص و بازنشستگانى كه 
عالقه مند هستند و تخصص دارند، بالفاصله به 
كار گرفته شوند. كسانى هم كه نياز به آموزش 
فشرده دارند، اين كار انجام شود و در خدمت 

كادرهاى درمانى باشند.
كيانوش جهانپور رئيس مركز روابط عمومى 
و اطالع رســانى وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــكى روز جمعه گفت: تاكنون 
11 هــزار و 364 نفر در كشــور به ويروس 
كرونا مبتال شــده و 514 نفر به علت ابتال به 
اين ويروس فوت كرده و ســه هزار و 529

نفر نيز بهبود يافته اند.

10 روزه تمام كشوررصد مى شود

آغاز خلوت سازى شهرها
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دولت به جاى وعده دادن 
دست از قيمت گذارى خودرو بردارد

 در پى نرسيدن تسهيالت 5 هزار ميليارد تومانى به قطعه سازان، 
يــك عضو هيأت مديره انجمن صنايع همگن قطعه ســازى گفت: 
ارائه چنيــن وام هاى بابهره اى كه با اما و اگر هم همراه مى شــود، 
بى فايده اســت. دولت به جاى پرداخت اين تسهيالت، بهتر است 

دست از قيمت گذارى خودرو بردارد. 
باوجود اينكه تنها درصد بســيار كمى از كل مبلغ تسهيالت 5 هزار 
ميليارد تومانى آن هم به يكى از 2 خودروساز پرداخت شده است، 
فعاالن صنعت قطعه سازى معتقدند با نرسيدن مبلغ قابل توجهى از 
اين تسهيالت در آخرين روزهاى ســال، قطعا اين صنعت به دليل 
كمبود نقدينگى و به تبع آن مشكل در تأمين قطعات در سال آينده 
دچار چالش خواهد شد و احتماال يك تعطيلى 2 ماهه براى صنعت 

خودروسازى رقم خواهد زد. 
در اين رابطه سعيد صبورى، خزانه دار و عضو هيأت مديره انجمن 
صنايع همگن نيرو محركه و قطعه ســازان  به ايســنا گفت: با توجه 
به شــرايط فعلى اگر صنعت خودروسازى متوقف هم نشود تعداد 

خودروهاى ناقص كف پارينگ كارخانه مجدد زياد خواهد شد. 
وى افــزود: به طور مثال قيمت ورق فوالدى كه 7 هزار تومان بوده 
ظرف 2 ماه 2 برابر شده اســت. ورق برنج 100 هزار تومانى پيدا 
نمى شــود. تمام نهاده هاى توليد مورد نيــاز براى توليد قطعه بيش 
از 60 درصد گران شــده اســت و همچنان " اندر خم كوچه اول 
هستيم" و به دنبال دريافت 120 روزه نقدينگى از طريق وام بانكى 
هســتيم كه متأســفانه هر روز هم شرايط ســخت تر مى شود. اگر 
خودروســاز اعالم مى كند كه زيان داشته و با ضرر خودرو عرضه 
مى كند، طبيعتا اين زيان در چرخه، مجدد به زنجيره تأمين بازگشته 
و تأمين كننده را طلبكار مى كند؛ زيرا پولى ندارد تا به تأمين كنندگان 
خود پرداخت كند و در نتيجه اين زيان به تأمين كننده نيز رسيده و 

زنجيره تأمين را از بين مى برد. 
اين عضو هيأت مديره انجمن صنايع همگن قطعه ســازى تصريح 
كرد: در رابطه با تســهيالت 10 هزار ميليارد تومانى اوليه كه نهايتا 
اختصاص 5 هزار ميليارد تومان آن هم با اما و اگر همراه شده، براى 
گروه ايران خودرو با تعامالتى كه با بانك هاى عامل داشتند، بخشى 
جذب شــد اما گروه سايپا نتوانســت تعامالت الزم را با بانك ها 
داشــته باشد كه مشخص نيست ناشى از كوتاهى بانك هاست يا از 
مديريت ارشد ســايپا؛ بنابراين نتوانستند اين تسهيالت را دريافت 

كنند. 
صبورى با بيان اينكه چنانچه اين تسهيالت به دست خودروسازان 
نرســد، تا زمان تمديد مصوبه پس از ايام تعطيالت در سال آينده، 
زمان بسيار طوالنى تلف خواهد شد، گفت: اميدواريم در چند روز 
آينده خودروســازان بتوانند مبلغ قابل توجهى از اين تسهيالت را 
دريافت كنند و سازندگان را تأمين مالى كنند تا بتوانند ادامه حيات 

داشته باشند. البته تأمين مالى صد درصد بعيد است. 
خزانــه دار انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه ســازان  ادامه 
داد: زمانى كه ســازندگان قطعه بتوانند ادامه فعاليت داشته باشند، به 
تبع آن خودروســازان نيز توان توليد داشته، پيش فروش مى كنند و 
مى توانند با تحويل در موعد مقرر به مشتريان، سرمايه كسب كرده 
و دوباره پول به زنجيره تأمين باز خواهد گشت و به قطعه ساز هم 
خواهد رسيد اما اگر اين بدهى ها باقى بماند و هرساله بر آن اضافه 
شود، باوجود بهره وام هاى هزاران ميليارد تومانى كه خودروسازان 

در طول سال بايد به بانك ها بدهند، مشكلى حل نخواهد شد. 
وى افــزود: اين بهــره 7 هزار تا 8 هزار ميليــارد تومانى كه در طول 
سال توسط 2 خودروساز به بانك ها پرداخت مى شود، مى تواند بخش 

عظيمى از بدهى خودروسازان به تأمين كنندگان قطعه را تسويه كند. 
صبــورى با بيان اينكه الزم اســت دولت دســت از قيمت گذارى 
خودرو برداشــته و اجازه دهد خودروساز محصول خود را به نرخ 
واقعى بفروشــد ادامه داد: فاصله بزرگ قيمت هاى كارخانه و بازار 
از بيــن رفته و بازار خودرو نيز آرامتر شــده و مــردم مى توانند با 
قيمت هاى بســيار پايين تر خودروى مورد نياز خود را تأمين كنند. 
در حقيقت با قيمت متعادل از كارخانه دريافت كنند تا اينكه بسيار 
گرانتر از قيمت كارخانه از دالالن در بازار خودرو خريدارى كنند؛ 
ضمن اينكه عالوه بر اينكه خودروســاز ديگر متضرر نخواهد شد، 
پــول به چرخه اصلى تأمين نيز باز مى گردد و قطعه ســاز نيز وجوه 

خود را دريافت مى كند. 

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت:
توليد الكل تا اطالع ثانوى نيازمند دريافت 

مجوز از وزارت صنعت نيست
 قائم مقام وزيــر صنعت، معدن و تجارت در امــور بازرگانى با 
صدور ابالغيه اى به ســازمان هاى صنعت، معدن و تجارت (صمت) 
سراســر كشــور، اعالم كرد كه توليد الكل در كشور تا اطالع ثانوى 

نيازمند هيچ گونه مجوزى از سوى سازمان هاى صمت نيست. 
به گزارش ايسنا، طبق گفته حسين مدرس خيابانى، بر اساس مصوبه 
ســتاد مقابله با كرونا در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه 
به اعــالم آمادگى برخى واحدهاى توليدى بــراى توليد الكل مورد 
نياز كشور، توليد الكل بدون مجوز در واحدهاى توليدى امكان پذير 
است. البته بديهى اســت الكل توليد شده در اين واحدها، صرفا بر 
اساس حواله هاى ســازمان غذا و دارو و تحت نظارت دانشگاه هاى 
علوم پزشكى اســتان ها، بين مراكز توليدكننده ژل ضدعفونى كننده 

توزيع خواهد شد. 
همچنين اعالم شــد كه با موافقت ســازمان غــذا و دارو، عالوه بر 
IRC صفر شــدن تعرفه واردات ماســك و الكل، واردات نياز به

وزارت بهداشــت ندارد و اين كد براى واردات الكل، حداكثر ظرف 
مدت 24 ســاعت صادر مى شود و هزينه اى براى واردكنندگان در بر 

نخواهد داشت. 
همچنيــن با هماهنگى صورت گرفته با گمرك جمهورى اســالمى 
ايران، مقرر شده ترخيص محموله هاى وارداتى ماسك، الكل و ساير 
اقالم مورد نياز براى مقابله با شيوع ويروس كرونا در كمترين زمان 

(حداكثر ظرف 48 ساعت) ترخيص شوند. 

كرونا با بازار گل وگياه چه كرد؟
 با برگزار نشــدن مراسم هايى چون عروســى، عزادارى و ديدار 
با اهل قبور در آخرين پنجشــنبه ســال به دليل شيوع ويروس كرونا 
موجب شده تقاضا به شدت كاهش يابد و گل وگياه توليد شده حتى 

با يك چهارم قيمت توليد هم مشترى ندارد. 
امســال نيز مانند سال هاي گذشــته براى تأمين گل و گياه شب عيد 
از ابتداى ســال تداركاتى ديده شــده بود كه با شيوع ويروس كرونا 
مشكالتى براى توليدكنندگان گل و گياه به وجود آمده؛ به طورى كه 

تقاضا براى گل و گياه خيلى كم شده است. 
اغلب توليدكنندگان گل وگياه كه گل شــاخه بريده و گياهان گل دار 
توليد مى كنند متضرر خواهند شــد. زيرا گل هاى شاخه بريده مانند 
گل و گيــاه آپارتمانى ماندگارى كمترى دارند و بيشــتر اين گل ها 
به مناســبت شب عيد توليد شــده و امكان نگهدارى و فروش اين 

گل هاى فصلى پس از عيد وجود ندارد. 
 گل هاى توليد شــده چون الله، سنبل، ســينه رى، مريم، گاليل، رز، 
ميخــك و داودى به جاى رنگين كردن ســفره مردم در اين روزها، 

براى توليدكنندگانشان مايه ضرر خواهند بود. 
گلدان ســينه رى سال گذشته در باغات و توليدى ها 10 تا 12 تومان 
و در بازار گل تا 15 هزارتومان قيمت داشــت، همچنين قيمت تمام 
شــده گل سنبل در توليدى ها 15 هزارتومان بود، امسال نيز قرار بود 
به همين شيوه باشد كه به نظر مى رسد به طور كل مشترى براى خريد 

گل وجود نداشته باشد. 

قرنطينه هاى مشترك مرزى 
در دستور كار قرار گرفت

 معاون برنامه ريزى ســازمان راهــدارى و حمل و نقل جاده اى از 
كاهش 50 درصدى تردد انواع خودرو در جاده هاى مواصالتى خبر 
داد و گفــت: همــه تمهيدات الزم و اقدامات پيش بينى شــده براى 
مقابله بــا ويروس كرونا در حوزه حمل و نقل جاده اى در حال انجام 
بوده و با هماهنگى ها و رايزنى هاى صورت گرفته از ســوى وزارت 
امور خارجه و ديگر دستگاه ها قرنطينه مشترك مرزى در دستور كار 

قرار گرفته است.
خــداداد مقبلــى در گفت وگــو بــا ايســنا اظهــار كــرد: همــه تأكيــد 
مــا هــم ماننــد ديگــر مســئوالن ايــن اســت كــه مــردم حتى المقدور 
از ســفرهاى غيــر ضــرورى خــوددارى كننــد امــا اگــر بــه داليلــى 
ــه در  ــل ارائ ــات قاب ــد از خدم ــدند مى توانن ــفر ش ــه س ــور ب مجب
ــرا  ــد؛ زي ــتفاده كنن ــى اس ــن راه ــى بي ــات رفاه ــاى خدم مجتمع ه
تمامــى اقدامــات و الزامــات بهداشــتى ابــالغ شــده از ســوى ســتاد 
مبــارزه بــا كرونــا در ايــن مجتمــع هــا رعايــت شــده و بــر اجــراى 

ــق آن نظــارت مى شــود. ــح و دقي صحي
وي افزود: بر اســاس آخرين ارزيابى هاى صورت گرفته تردد انواع 
خودروها در جاده هاى كشــور در هفته هاى گذشته نسبت به مدت 
مشابه آن پيش از شيوع ويروس كرونا حدود 40 تا 50 درصد كاهش 
پيدا كرده اســت و اين نشــان مى دهد كه مــردم توصيه ها را جدى 
گرفته انــد. ما از مردم مى خواهيم كه هميــن رويه را ادامه داده و از 

سفرهاى خود بيش از پيش بكاهند.
مقبلــى درباره برخى اقدامات انجام شــده در حــوزه حمل و نقل 
جــاده اى اضافه كرد: در پايانه هاى مــرزى چند ارگان مختلف از 
جمله وزارت راه و شهرســازى، ســازمان راهدارى و حمل و نقل 
جــاده اى، وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــكى، وزارت 
امور خارجه و پليس مســتقر هســتند و توصيه كرديم كه تمامى 
ســاختمان ها و ابنيه در پايانه هاى مرزى تحت نظارت قرار بگيرند 
تا سياســت ها و مصوبات ابالغى از سوى ســتاد مركزى مقابله با 

كرونا به دقت اجرايى شود.
وى ادامه داد: همه ترددها از پايانه هاى مرزى به ويژه مسافرانى كه از 
خارج از كشور به داخل وارد مى شوند غربالگرى شده و در صورت 
مشكوك بودن به ويروس كرونا به سرعت از سوى وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشــكى اقدامات الزم براى قرنطينه و درمان آن ها 

انجام مى شود.

چه كسانى مى توانند قبض برق خود را پرداخت نكنند؟
 بر اســاس تمهيدات در نظر گرفته شده در پى شيوع بيمارى كرونا مشتركان خانگى 
كه توان پرداخت ندارند و مشتركان تجارى كه كسب و كار كوچك دارند تا ارديبهشت 

ماه فرصت دارند تا قبض برق خود را پرداخت كنند. 
ــه شــده  ــان اينكــه تســهيالت در نظــر گرفت ــا بي ــرق كشــور ب ســخنگوى صنعــت ب
بــراى مشــتركان خانگــى و مشــتركان تجــارى آمپــرى در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
ــات  ــردد خدم ــش ت ــور كاه ــه اوال به منظ ــت ك ــن اس ــا اي ــدف م ــرد: ه ــار ك اظه
غيرحضــورى بــه تمــام مشــتركان ارائــه دهيــم و در عيــن حــال شــبكه بــرق به طــور 

ــى ايجــاد نشــود.  ــرق اختالل ــدار باشــد و در تأميــن ب كامــل پاي
مصطفــى رجبــى مشــهدى بــا تأكيــد بــر اينكــه بــراى ايــن مهــم تمهيــدات الزم در 
ــراى افــرادى  ــه ايســنا گفــت: عــالوه بــر ايــن مســأله ب نظــر گرفتــه شــده اســت، ب
ــه  ــه به تازگــى خان ــرادى ك ــل اف ــد مث ــد دارن ــد انشــعاب جدي ــه درخواســت خري ك
ــور به صــورت  ــر انجــام ام ــالوه ب ــا ع ــم ت ــر گرفته اي ــى را در نظ ــاختند برنامه هاي س

غيــر حضــورى پرداخــت هزينــه انشــعاب نيــز در 3 قســط انجــام شــود. 
ــا اشــاره بــه برنامــه در نظــر گرفتــه شــده بــراى  ســخنگوى صنعــت بــرق كشــور ب
پرداخــت قبــض بــرق، گفــت: اعــالم كرديــم افــرادى كــه توانايــى پرداخــت ندارنــد 
ــه هيــچ عنــوان قطــع نشــود و  ــه انجــام ايــن كار نشــده اند بــرق آن هــا ب و موفــق ب

ايــن افــراد تــا ارديبهشــت مــاه فرصــت دارنــد كــه قبــض خــود را پرداخــت كننــد 
امــا درخواســت مــا از افــرادى كــه توانايــى دارنــد ايــن اســت كــه حتمــا نســبت بــه 

پرداخــت قبــوض اقــدام كننــد. 
ــز مى شــود،  ــان اينكــه ايــن شــامل حــال مشــتركان تجــارى ني ــا بي رجبى مشــهدى ب
ــود،  ــده ب ــده آم ــر ش ــه منتش ــه در اطالعي ــرى ك ــارف آمپ ــور از مص ــت: منظ گف
ــامل حــال  ــه ش ــم اســت ك ــا ك ــرق آن ه ــزان مصــرف ب ــه مي ــتند ك ــتركانى هس مش
ــاى  ــا توليدى ه ــوپرماركت ها و ي ــا، س ــتركان تجــارى كوچــك همچــون مغازه ه مش
كوچــك مى شــود و ايــن تســهيالت شــامل حــال كارخانــه اى كــه توليــد كافــى دارد 

نخواهــد شــد. 

غزل اسالمي»
 الكل و دســتكش التكس در داروخانه ها 
يافت نمي شــود اما در برخي مغازه هاي دارو 
گياهي و سيگارفروشــي ها بــا گالن و كارتن 

خريد وفروش مي شود. 
پس از اينكه گزارش هاي تخلف گران فروشي 
توســط يك مغازه داروگياهي، فروشنده لوازم 
آرايشي و فروشگاه لباس زنانه در سطح شهر 
به تعزيرات حكومتي استان همدان ارائه شده 
بود، قاضي شعبه و بازرس تعزيرات حكومتي، 
يكي از بازرســان صنعت و معدن و خبرنگار 
همدان پيام براي بررســي شكايت ها در محل 

حاضر شدند. 
يكي از پرونده مربوط به گران فروشي دستكش 
التكس توسط يك مغازه داروگياهي فروشي 
بود. وي جعبه 100 عددي دســتكش التكس 
را به جاي 45 هــزار تومان، 90 هزار تومان به 
مشــتري خود فروخته بود. امــا پس از ورود 
بازرســان و تفتيش مغازه، تعــدادي داروي 
تاريخ مصرف گذشته شيميايي، حناي قاچاق، 
چند جعبه دستكش التكس و يك گالن اتانول 
(الكل) 10 ليتري از اين مغازه كشف و ضبط 
شد. كه فروشــنده در مقابل واگذاري الكل به 
بازرســان مقاومت مي كرد اما حرف آنها اين 
بود كه در شــرايطي كه داروخانه الكلي براي 
فروش ندارد بايد مشــخص شود چه كساني 
اين الكل هــا را در اختيار شــما مي گذارند؟ 
ضمن اينكه فقط داروخانه ها حق فروش الكل 
را دارند و در اين مغازه نبايد هيچ كااليي غير 
از داروي گياهي فروخته شود. در نهايت اقالم 
كشف شده ضبط شدند تا پرونده براي بررسي 

به دادسرا ارسال شود. 
آن طور كه يكي از بازرسان تعزيرات حكومتي 
مي گفت: مشــكل گران فروشي، جنس تقلبي 
و تاريخ مصرف گذشــته و برخورد نامناسب 
با مشــتري اغلب توسط فروشــندگان جوان 

صــورت مي گيــرد كــه بســياري از حقوق 
شــهروندي و مشــتري را فرامــوش كرده و 

به دنبال پول هستند. 
پرونده بعدي مربوط به يكي از فروشــندگان 
لوازم آرايشي در پاســاژي در خيابان بوعلي 
بود كه ماســك را با قمت 15 هزار تومان به 
مشــتري خود فروخته بود. بازرســان پس از 
اينكه به مغازه مراجعه كردند و درباره ماسك 
ســؤال كردند، فروشنده اذعان كرد كه ماسك 
نــدارد. بنابراين طبق قانون و شــكايتي كه به 
تعزيرات حكومتي رسيده بود، آنها به تفتيش 
مغازه پرداختند و تعداد 50 ماســك از مغازه 
وي يافتند. بازرســان در ضمن بازرسي مغازه 
تعدادي اقالم آرايشــي تاريخ مصرف گذشته 
و قاچاق از قفسه هاي پنهان نيز يافتند. توجيه 
فروشنده براي گران فروشــي اين بود كه اين 
ماسك ها را 13 هزار و 500 مي خرد و 15 هزار 
تومان مي فروشد هر چند كه وي در اظهاراتش 
قيمت هاي خريد مختلف از جمله 11 هزار و 
500 تومان را هم ذكر كرد اما در كل توجيهش 
اين بود كه اين ماسك ها را مشتري از قم به او 
ســفارش داده و قرار است اين ماسك ها را به 

قم ارسال كند كه قاضي شعبه در پاسخ به وي 
گفت: وقتي در همدان كمبود ماســك وجود 
دارد دليلي ندارد كه آنها را به قم ارسال كنند. 

هرچند بازرســان متوجه تعدادي از كاالهاي 
برقي قاچاق در قفســه هاي اين مغازه شــدند 
اما به خاطر وضعيت فعلــي اقتصاد و نزديك 
بودن به نوروز، اين تخلفات را با تذكر شفاهي 
خاتمــه دادند اما ماســك ها و كاالهاي تاريخ 
مصرف گذشــته را ضبط كردند تا پرونده را 

براي بررسي به دادگاه بفرستند. 
در همان لحظه يكي از بازرســان متوجه شد 
كه يكي از تجهيزات پزشــكي هاي به نام شهر 
چــون خودش نمي تواند ماســك را با قيمت 
باالي مصوب به فروش برساند سهميه ماسك 
به اين لوازم آرايشي مي دهد تا گران تر از نرخ 
مصوب بفروشد. اما به داليلي فعال نتوانستند 
آن را پيگيــري كنند و به ضبط كاالهاي تاريخ 
مصرف گذشــته و قاچاق در لوازم آرايشــي 

فروشي اكتفا كردند. 
پرونده بعدي مربوط به شــكايت 2 خانم بود 
كــه در خيابان و حضوري صــورت گرفت. 
مشكل آنها گران فروشي و كوچك بودن لباس 

بود كه به دليل نداشــتن اتاق پرو و پيشگيري 
از ويروس كرونا بدون پــرو خريداري كرده 
و متوجه شــده بودند كه شلوار با مشخصاتي 
كه فروشــنده به آنها داده بود همخواني ندارد. 
فروشنده نيز براي تعويض يا پس گيري با آنها 
همراهي نكرده بود،  كه بازرسان پس از مراجعه 

به فروشگاه مشكل را حل كردند. 
پس از بازرسي براى رسيدگي به پرونده هاي 
شــاكيان، بازرس صنعت و معدن گفت: روز 
گذشته پس از تفتيش اقالم يك سيگارفروش، 
مقــدار زيادي الكل كشــف كرديــم كه در 
اقدام  و  بســته بندي  كوچــك،  قوطي هــاي 

به فروش كرده بود. 
پيش از اين نيز مقــدار 663 ليتر الكل و مواد 
ضد عفونى كننده، 450 عدد ماسك و بيش از 
69 هزار جفت انواع دســتكش يكبار مصرف 
كشــف و تحويل دانشگاه علوم پزشكى شده 

است. 
برخي گزارش هــاي ميداني هم حاكي از آن 
اســت كه تعدادي فروشنده به صورت تلفني 
بــه فروش اقــالم ضدعفوني كننــده و الكل 
اقدام مي كنند. اين در حالي اســت كه اغلب 
مراجعــان به داروخانه ها بــراي خريد اقالم 
موردنياز براى انتشــار ويروس كرونا، دست 

خالي برمي گردند. 
در شــرايط به وجــود آمده بهداشــتي، براي 
بســياري از مردم خريد ماســك، ژل و مايع 
ضدعفونــي كننده به چند قلــم كاالي حياتي 
تبديل شده و بسياري از آنها با خريد اين اقالم 
به دنبال اين هستند كه جان خود و خانواده شان 
را از ويــروس كرونا در امان نگــه دارند. اما 
محتكران در اين شرايط نيز به دنبال سود خود 
هستند. در واقع ويروس كرونا براي برخي ها 
شــرايطي را به وجود آورده تا از آب گل آلود 

ماهي بگيرند. 

 شيوع كرونا در كشور، افراد را به قرنطينه 
اختيــارى در خانه تشــويق كرده اســت و 
محمدجواد آذرى جهرمى با درخواست مردم 
براى ارائه اينترنت رايگان موافقت كرد و از 
تخصيص 100 گيگابايــت اينترنت رايگان 
ثابت از 18 اســفند تا پايان ســال خبر داد، 
اتفاقى كه بــه افزايش 100 درصدى ترافيك 
منجر شــده و كيفيت اينترنــت را نيز دچار 
اختــالل كرد، تا وزيــر ارتباطات خود براى 

بهبود كيفيت دست به كار شود.
اما اجبار شركت هاى ارائه دهنده اينترنت ثابت 
به ارائه 100 گيگابايــت اينترنت رايگان در 
حالى است كه اين شركت ها دچار مشكالتى 
هســتند كه موجب شــده تمايل كاربران به 
اســتفاده از اينترنت موبايل بيشتر از اينترنت 
ثابت خانگى باشــد و اين موضــوع نه تنها 
موجب از دست رفتن مشتريان شركت هاى 
FCP مى شــود، بلكه به اعتقاد مســئوالن 
حوزه ارتباطات در درازمدت، روند توســعه 

را كند مى كند.
 آنچه بــراى كاربران اهميت دارد، 

كيفيت و سرعت است
از طرفى تأكيد مســئوالن به لــزوم افزايش 
كيفيــت خدمــات اينترنتى اســت و اينكه 
مردم به دنبال كيفيت حداكثرى هســتند و به 
همين دليل الزم اســت اپراتورهاى ثابت با 
انجام مى دهند، آنچه  سرمايه گذارى هايى كه 
مورد نظر مردم اســت را تأمين مى كنند؛ زيرا 
براى كاربران، مهم ترين موضوع سرعت است 
و اينكه بتوان با سرمايه گذارى هايى كه انجام 

مى شود، سرعت مناسبى  را ارائه داد.
از طرف ديگر با وجود اينكه قيمت كاالهاى 
مصرفى يا خدمات ارائه شــده به كاربران با 

افزايش روبه رو بوده، يكى از معدود مواردى 
كه در اين ســال ها به رغم افرايش نرخ ارز، 
متناسب با آن رشد نكرده، خدمات اينترنتى 
شركت هاست و در مقابل كسانى كه در زمينه 
رگوالتورى و تعيين قيمت خدمات اينترنتى 
نقش دارنــد، معتقدند هزينــه اين خدمات 
در ســبد خانوار نبايد افزايش يابد زيرا اين 
موضوع مى تواند به كاهش اســتفاده از اين 

خدمات منجر شود.
در چنين شرايطى درصورتى كه ارائه اينترنت 
رايگان تنها از جيب اپراتورهاى ثابت باشد، 
مشكالت اين شــركت ها را افزايش خواهد 
داد. مديــر يكى از شــركت هاى ارائه دهنده 
خدمــات اينترنتــى درباره ايــن موضوع به 
ايســنا گفت: وزارت خانه اعالم كرده كه در 
هزينه هاى مربوط  به زيرساخت به ما تخفيف 
مى دهد، درحالى كه هزينه هاى زيرساخت كال 
25 درصد هزينه هاى ما را تشكيل مى دهد و 
اگر بخواهيم باقى ايــن هزينه ها را از جيب 
خودمان بپردازيم، اين موضوع زيان زيادى را 

به ما تحميل مى كند.

وى با اشــاره به تمايل مردم به اســتفاده از 
اينترنت رايگان بيان كــرد: اين اتفاق حتى 
هميــن حاال هم به نفع مردم نيســت. پيش 
از اين كسانى كه پول مى دادند، مى توانستند 
اينترنــت را با كيفيت خيلــى بهتر دريافت 
كنند. اكنون اگرچه همه شركت ها مشكلشان 
جدى نيست، اما بسيارى از شركت ها دچار 
مشــكل كيفيت هستند و كاربران نمى توانند 
به درستى از اينترنت استفاده كنند. از طرفى 
اين كار ممكن اســت اين ذهنيت را ايجاد 
كنــد كه اينترنــت رايگان اســت و تا االن 
شــركت ها پول اضافى از آنهــا مى گرفتند، 
درصورتى كه اينطور نيســت و همين حاال 
هم شــركت ها دچار مشكالت مالى زيادى 

هستند.
 مردم از كيفيت اينترنت شــاكى 

هستند
وى همچنين با بيــان اينكه چنين اقدامى در 
هيچ كجاى دنيا اتفــاق نمى افتد، اظهار كرد: 
دســت بردن به بــازار رقابت كامــل، كارى 
خطرناك اســت و مكانيــزم عرضه و تقاضا 

را به هم مى ريزد و مشــترى نه مى تواند آن 
كيفيت سابق را داشته باشد نه مى تواند از حق 
خودش استفاده كند، همان طور كه اكنون هم 
بيشــتر مردم شاكى هستند. آقاى وزير با اين 
كار دنبال اين بودند كه فشــار را از اينترنت 
شــركت هاى  كه  درصورتى  بردارند،  همراه 

ثابت اكنون تحت فشار قرار گرفتند.
نايب رئيس كميسيون اينترنت سازمان نظام 
صنفــى رايانه اى نيز دربــاره هزينه اى كه به 
شركت هاى ارائه دهنده اينترنت ثابت تحميل 
شــده، گفت: ارائه اينترنت رايگان تصميمى 
است كه گرفته شده اما هنوز مشخص نيست 
وزارت خانه درباره هزينه اى كه به شركت ها 
تحميل مى شــود چه تصميمى گرفته است، 
 البتــه اعالم شــده كه هزينه زيرســاخت را 
دريافت نخواهند كرد. اگرچه به نظر مى رسد 
هنوز تصميم روشــنى گرفته يا اعالم نشده 

است.
على توسلى خاطرنشان كرد: اين هزينه براى 
شركت ها قابل محاسبه است و وزارت خانه 
مى تواند هزينه انتقــال و پهناى باندى را كه 
توسط شــركت ها براى اين سرويس رايگان 
پرداخت مى شــود را از شركت ها نگيرد و يا 
شركت ها هزينه را محاسبه و اعالم كنند و در 
حساب هايشان با سرويس هايى كه مى گيرند 
تهاتر شود كه در آن صورت شركت ها زيان 
نمى كنند اما اگر بخواهند فقط بخشى از اين 
هزينه را دريافت نكنند، به شــركت ها فشار 
خواهد آمد. در شــرايط بحرانى موجود كه 
حتى قرار است بانك ها اقساطشان را با تأخير 
دريافت كننــد، منطقا نمى توان از شــركت 
خصوصى انتظار داشت بدون حمايت دولت 

چنين هزينه اى را تقبل كند.

چه كسى هزينه اينترنت رايگان را مى دهد؟

كشف
 الكل و دستكش 
در مغازه 
دارو گياهي

كرونا پمپ بنزين ها را تعطيل مى كند؟

 شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى، هرگونه تعطيلى جايگاه هاى 
توزيع فرآورده هاى نفتى را رد كرد.

به گزارش خبرآنالين، در اطالعيه شــركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى آمده اســت: عمليات توزيع سوخت در جايگاه ها مطابق معمول 
و به صورت 24 ســاعت شبانه روز انجام مى شــود و هيچ گونه برنامه 

تعطيلى در روزهاى آينده نخواهد داشت.
در اين اطالعيه از هموطنان خواسته شده است بدون هيچ گونه نگرانى 
و در كمال آرامــش و طبق روال معمول، در طول مدت شــبانه روز 
و با رعايت دســتورعمل هاى بهداشتى به جايگاه هاى عرضه سوخت 

مراجعه و سوخت مورد نياز خود را دريافت كنند.
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يوفا ديدار اينتر با ختافه
 و سويا با رم را لغو كرد

 يوفا براى پيشــگيرى از شيوع ويروس كرونا دو ديدار اينتر با 
ختافه و سويا با رم را در ليگ اروپا لغو كرد. 

به گزارش ايسنا، اعتراض هاى آنخل تورس، رئيس باشگاه ختافه 
و لغو ســفر تيم رم به اســپانيا نتيجه داد. يوفا تصميم گرفت 2 
ديدار تيم هاى اينتر-ختافه و سويا-رم را براى پيشگيرى از شيوع 

ويروس كرونا برگزار نكند. 
قرار بود اين بازى ها پنجشــنبه شب گذشته به ترتيب در ميالن و 

سويا برگزار شوند.

لغو كنگره فيفا به دليل ويروس كرونا
 هفتادمين كنگره فيفا با اعالم اين سازمان به تعويق افتاد و در 

زمان ديگرى برگزار خواهد شد. 
به گزارش ايســنا، ويروس كرونا جهان فوتبال را كامال تحت 
تأثير خود قرار داده اســت. بازى هاى مختلفى در اروپا و آسيا 
براى پيشــگيرى از كوويد 19 لغو شده است يا بدون تماشاگر 
برگزار مى شود. در همين راستا فيفا تصميم گرفت كنگره خود 

را لغو كند. 
در بيانيه فيفا آمده اســت: براى حفظ سالمتى شركت كنندگان 
كه قرار بود از كشــورهاى مختلف در مراســم حاضر شــوند 
تصميم گرفته شــد اين كنگره لغو شــود. برخى از آنها به دليل 
محدوديت هايى كه براى پيشــگيرى از شــيوع ويروس كرونا 
گرفته شده اســت نمى توانستند سفر كنند. فيفا ترجيح مى دهد 
در هفتادميــن كنگــره نماينده هاى همه فدراســيون ها حضور 

داشته باشند. 
قرار بود كنگره فيفا پنجم ژوئن برگزار شــود اما اين مراســم به 

هجدهم سپتامبر موكول شد و در اتيوپى برگزار خواهد شد. 

آتش بازى اتلتيكو در «آنفيلد»
و صعود پارى سن ژرمن

 تيم فوتبال ليورپول بار ديگر از اشــتباهات دروازه بان خود 
در ليــگ قهرمانان اروپا ضربه خورد تا با قبول شكســت برابر 

اتلتيكومادريد، از دور مسابقات كنار برود.
در ادامه دور برگشــت مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان 
اروپا و در ورزشــگاه «آنفيلد»، ليورپول انگليس مدافع عنوان 
قهرمانى در حالى برابر اتلتيكومادريد اســپانيا قرار گرفت كه 
ديدار رفــت با برترى يك بر صفر اتلتيكو همراه شــده بود. 
بازى برگشــت در 90 دقيقه با يك گل به ســود ليورپول به 

اتمام رســيد و كار به وقت هاى اضافه كشيده شد.
در وقت هاى اضافه همه چيز تغيير كرد و نماينده پرتالش اسپانيا 
به برترى 3 بر 2 دســت يافت تا اتلتيكو در مجموع با پيروزى 
4 بر 2، راهى دور بعدى شــده و قهرمان فصل گذشته را حذف 

كند.
در ديگر ديدار انجام شــده تيم فوتبال پارى سن ژرمن با جبران 
شكســت دور رفت مقابل دورتموند، راهــى دور بعدى ليگ 

قهرمانان اروپا شد.
دور برگشــت مرحله يك هشــتم نهايى ليگ قهرمانــان اروپا، 
پارى ســن ژرمن فرانســه كه به دليل شــيوع ويــروس كرونا، 
تماشاگرانش را همراه خود نداشت برابر بورسيادورتموند آلمان 

قرار گرفت و 2 بر صفر برنده شد.
بــازى رفت با برترى 2 بر يك دورتموند همراه شــده بود، اما 
پاريســى ها در مجموع با پيروزى 3 بــر 2، راهى مرحله بعدى 

شدند.
پيش از اين نيز تيم هاى اليپزيگ آلمان و آتاالنتاى ايتاليا با غلبه 
بر تاتنهام انگليس و والنســياى اسپانيا، صعود كردند. هفته آينده 

نيز 4 ديدار باقى مانده برگزار خواهد شد.

فينال جام اتحاديه فرانسه به دليل كرونا 
به تأخير افتاد

 فدراســيون فوتبال فرانســه اعالم كرد كه ديــدار فينال جام 
اتحاديه به دليل ترس از انتشار ويروس كرونا به تأخير افتاد.

بــه گزارش اكيپ، ويروس كرونــا همچنان معضلى بزرگ براى 
كشورهاى جهان اســت و رقابت هاى ورزشى را هم تحت تأثير 

قرار داده است.
قرار بود كه ديدار فينال جام اتحاديه فرانسه در 4 آوريل بين پارى 

سن ژرمن و ليون در پارك دو پرانس برگزار شود.

 انتخابات رئيس فدراسيون فوتبال كشورمان 
قرار است فردا 25 اســفند ماه برگزار شود تا 

سكان دار ساختمان سئول معرفى شود.
درحالى كه گفته مى شــود ايــن انتخابات فردا 
برگزار مى شود كه فدارسيون جهانى فوتبال فيفا 
رسماً خواهان لغو اين انتخابات شد و برگزارى 

اين انتخابات را به رسميت نمى شناسد.
پس از اســتعفاى تاج از رياســت فدراسيون 
فوتبال بهاروند به عنوان سرپرست فدراسيون را 
هدايت مى كند و متوليان امر روز 25 اسفند را 

براى برگزارى انتخابات برگزيدند.
حدود 10 نفر براى رياســت ساختمان سئول 
ثبت نام كردند كه در نهايت صالحيت 6 نفر از 

كانديداها تأييد شد.
از همان روزهاى نخست زمزمه هايى مبنى بر 
مخالفــت فيفا به گوش رســيد و در روزهاى 
گذشــته مباحث زيادى درباره اســاس نامه و 

بى اعتبارى آن انجام شد.
گويــا فيفا خواهــان تغييراتى در اســاس نامه 
و تصويب آن در هيأت دولت شــده اســت. 
فدراســيون جهان فوتبال ايــن انتخابات را به 
رسميت نمى شناســد و خواهان لغو آن شده 

است.
روز گذشــته معاون اداره ورزش و جوانان نيز 
تأكيد كرد اگر فيفــا موافق برگزارى انتخابات 
نباشــد آن را لغو خواهيم كرد زيرا ما مقررات 
فدارســيون فوتبال جهانى فيفا را به رسميت 

مى شناسيم.

از ســوى ديگر باتوجه به گســترش ويروس 
كرونا در كشــور به ويژه در تهــران برگزارى 
مجمع فدراســيون كارى ناصواب است و اين 
برخالف اطالعيه هاى ســتاد پيشگيرى از اين 

بيمارى است.
حضــور بيــش از 75 عضو مجمع و ســاير 
دســت اندركاران اجتماع يك صد نفرى را به 
همراه دارد و اين ممكن است مشكل ساز شود.

درحالى كه فوتبال در سراســر كشــور تعطيل 
اســت و حال و هواى خوبى نــدارد اوضاع 

فدراسيون آشفته به نظر مى رسد.
چند مدير و چهره ورزشى كانديداى رياست 
فدراسيون هستند كه مى توان به نام و سابقه آنها 
اشاره داشت. حســين قريب مديرعامل اسبق 
اســتقالل كه شنيده مى شــود وزارت ورزش 
روى نام او زوم كرده اســت، محمدمهدى نبى 

دبير كل اسبق فدراسيون فوتبال و از چهره هاى 
فوتبالى كشور، حبيب كاشانى مديرعامل سابق 
پرسپوليس، هدايت ممينى از داوران باز نشسته 
فوتبال و رئيس ســابق كميتــه داوران، حيدر 
بهاروند سرپرست فدراســيون فوتبال، عباس 
صوفى رئيس هيأت فوتبال اســتان و شهردار 
همدان كانديداهاى رياست فدراسيون هستند.

قانون منع به كارگيرى بازنشسته ها گريبان تنى 
چند از كانديداهــا را خواهد گرفت كه حيدر 
بهاروند از جمله آنها اســت كه رسانه ها روى 
نام وى حساسيت زيادى دارند و جالب است 
كه نام وى در ليست بيشتر نامزدها براى پست 

نايب رئيسى وجود دارد.
عبــاس صوفــى از جوان تريــن كانديداهاى 
رياست فدراسيون اســت. شهردار همدان كه 
هم اكنون رياست هيأت فوتبال استان را دارد و 

مدتى نيز مديرعامل پاس بود با فوتبال آشنايى 
خوبى دارد و در ايــن ايام به زير و بم فوتبال 
كشور آشنا شده است كه براى اين همشهرى 
عزيز در انتخابات فدراسيون آرزوى موفقيت 
داريم و اميدواريم كه پس از ســال ها فوتبال 
همدان در ســاختمان ســئول صاحب كرسى 

شود.
رياســت بر پرهياهوترين فدراسيون كشور كه 
مشكالت عديده زيادى دارد كار آسانى نيست 
و نه تنها نياز به تجربــه و مديريت كافى دارد 
بلكه به قدرت مافيايى نيز محتاج است كه اگر 
چنين نباشــد درگير و دار اين كارزار خسته و 
از گردونه خارج مى شــود. البى با قدرت هاى 
فوتبال و باشــگاه ها، نياز كانديداها اســت كه 
اميدواريم صوفى بتواند از رقباى خويش پيشى 

بگيرد.
به هر حال اگر اتفــاق خاصى نيفتد انتخابات 
رياست فدراسيون فوتبال امروز برگزار مى شود 
كه كمــى بعيد اســت و چون فيفــا مخالف 
برگزارى انتخابات اســت اگــر چنين كارى 
انجام شود با خطر تعليق و محروميت روبه رو 
خواهيم شد و بعيد به نظر مى رسد كه وزارت 
ورزش و متوليان امور دست به چنين ريسك 

خطرناكى بزنند.
از ســوى ديگر با توجه به مشكالت پيش روى 
فوتبال كشور بايد هرچه زودتر تكليف رياست 
فدراسيون فوتبال مشخص شود و دست اندركاران 

بايد نظر مثبت فيفا را جلب كنند.

روى خط المپيك فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

«شه بخش» و «موسوى» المپيكى شدند
 تيم ملى بوكس موفق شــد در رقابت هاى كسب سهميه المپيك به 

ميزبانى اردن به دو سهميه المپيك دست پيدا كند.
بــه گزارش مهر، تيم ملى بوكــس ايران كه با تركيب 8 بوكســور در 
رقابتهاى گزينشى المپيك به ميزبانى اردن شركت كرده بود موفق شد 

با كسب 2 سهميه المپيك به كار خود پايان دهد.
دانيال شــه بخش در وزن 57 كيلوگرم و شــاهين موسوى در وزن 75 
كيلوگرم دو نماينده ايران بودند كه در روز پايانى مسابقات كاروان ايران 

موفق شدند دو سهميه المپيك ارزشمند كسب كنند.
اين در حالى بود كه اميد احمدى صفا در وزن 52 كيلوگرم نيز با وجود 
پيروزى در دو راند متوالى از ســوى داوران بازنده اعالم شد و سهميه 

المپيك را از دست داد.
 نخستين المپيكى: دانيال شه بخش -57 كيلوگرم

نخست  ديدار  در  شــه بخش  دانيال 
بــا گرفتن يك نــاك دان از حريف 
چين تايپــه اى خود بــه مرحله بعد 
راه پيــدا كرد. چانگ جامى از پاپوئا 
گينه نو و قــاره اقيانوســيه دومين 
بوكســورى بود كه مغلوب بوكسور 
جوان كشــورمان شد. شه بخش در 
سومين مبارزه خود مقابل تيمرزانوف 

حريف قزاق شكســت خورد و راهى مرحله شانس مجدد شد. او در 
مرحله پايانى در مبارزه با نماينده هنگ كنگ مقتدرانه به پيروزى رسيد 

و نخستين سهميه المپيك را كسب كرد.
 دومين المپيكى؛ شاهين موسوى -75 كيلوگرم

موسوى مصداق بارز تسليم ناپذيرى 
است. وى پس از يك دور استراحت 
به مصاف موريواكــى از ژاپن رفت 
و بــه برترى رســيد. وى در كمال 
ناباورى مبارزه بعدى مقابل توهتا از 
چين را واگذار كرد و درحالى كه به 
ناگاه قوانين رقابتها در اين وزن تغيير 

كرد به مصاف حريف ازبك رفت.
نقطه اوج عملكرد شــاهين در طول زندگى ورزشى اش همين ديدار و 
پيروزى برابر يكى از مهدهاى قدرت آسيا و جهان بود. موسوى پس از 
آن در بازى شانس مجدد به مصاف بوكسور سرسخت مغولستانى رفت 

و موفق شد دومين سهميه المپيك را از آن خود كند.

صدور آخرين بليت كاراته براى المپيك 
در مادريد

 فدراســيون جهانى كاراته، مادريد اسپانيا را به عنوان آخرين مرحله 
كسب سهميه المپيك از طريق رنكينگ براى كاراته كاها معرفى كرد.

بــه گزارش برنا، با توجه به لغو رقابت هــاى كاراته وان رباط مراكش 
به دليل پيشــگيرى از شيوع كرونا، فدراســيون جهانى شهر مادريد را 
به عنوان ميزبان كاراته وان آينده انتخاب كرده اســت. قرار اســت اين 
مسابقات 17 تا 19 آوريل(29 تا 31 فروردين ماه 99) در مادريد اسپانيا 

بدون حضور تماشاگران برگزار شود.
فدراســيون جهانــى همچنين به اين نكته نيز اشــاره داشــته كه اگر 
رقابت هاى مادريد لغو شود، سالزبورگ اتريش كه چندى پيش ميزبان 
ليگ جهانى بود، به عنوان آخريــن مرحله رقابت هاى انتخابى در نظر 
گرفته مى شــود. اين تصميم با موافقت كميته بين المللى المپيك گرفته 

شده است.

رقابت هاى المپيك 2020 به دليل كرونا 
لغو نمى شود

 مســئوالن كميته بين المللى المپيك عالقه اى بــه لغو رقابت هاى 
المپيك 2020 ندارند.

با شــيوع ويروس كرونــا در ژاپن اين شــائبه به وجــود آمد كه 
رقابت هاى المپيــك 2020 به مدت چند ماهى بــه تعويق بيفتد و 

يا حتى لغو شود.
برگزاركنندگان المپيك توكيو اعالم كردند هيچ فكرى از ســوى كميته 
محلى سازمان يا كميته بين المللى المپيك براى به تعويق انداختن يا لغو 

بازى هاى المپيك 2020 با وجود شيوع ويروس كرونا وجود ندارد.
به همين منظور يكى از اعضاى كميتــه اجرايى كميته برگزاركننده به 
رويترز گفت: به تعويق انداختن بازى هاى يك يا دو ساله ممكن است 
"مناسب ترين گزينه"باشــد، اما با توجه به سازماندهى هاى انجام شده 
راه حل اصلى نيست و اين رقابت ها قطعا در موعد خود برگزار مى شود.

فرماندار توكيو: بازى هاى المپيك طبق 
برنامه برگزار مى شود

 يوريكو كويكه فرماندار توكيو اعالم كرد هيچ تغييرى در شــروع 
بازى هاى المپيك در تاريخ 24 جوالى ايجاد نخواهد شد.

بــه گزارش فــارس، وى اظهــار كرد: مــن اعتقــاد دارم درحالى كه 
گمانه زنى هاى مختلفــى براى لغو و يا تعويق بازى هاى المپيك توكيو 
به دليل نگرانى از شيوع ويروس كرونا مطرح شده اما هيچ برنامه اى در 

اين باره وجود ندارد.
هفته گذشــته يكى از اعضاى كميته برگزارى بازى هاى المپيك توكيو 
در مصاحبه اى از احتمال تعويق بازى ها به مدت يك يا 2 ســال خبر 
داده بود هرچند اين صحبت ها از ســوى يوشيرو مورى رئيس كميته 

برگزارى بازى ها مورد انتقاد قرار گرفت. 
شيوع ويروس كرونا بيش از 100 كشور جهان را درگير كرده و تعداد 
زيــادى از رقابت ها در جهان از جمله انتخابى المپيك در رشــته هاى 

مختلف لغو شده است.

«شيربيگى» نامزد كسب جايزه بهترين 
بازيكن زن فوتسال 2019

 فهرســت نامزدهاى جايزه بهترين بازيكن فوتســال 2019
اعالم شد كه نام «سارا شيربيگى» بازيكن تيم ملى فوتسال ايران 

نيز در بين اين نامزدها به چشم مى خورد.
نامزدهــاى  شــب  چهارشــنبه  پلنــت  فوتســال  تارنمــاى 
ــورهاى  ــال 2019 را از كش ــال س ــر زن فوتس ــان برت بازيكن
ــران  ــه و اي ــپانيا، پاراگوئ ــال، اس ــن، پرتغ ــپانيا، ژاپ ــل، اس برزي
اعــالم كــرد. در بيــن نامزدهــاى اعــالم شــده، نــام شــيربيگى 

ــان  ــو اصفه ــى ن ــم نام ــان و تي ــى فوتســال زن بازيكــن تيم مل
ــود دارد. ــز وج ني

همچنين آماندا ليزا الويرا كريساســتامو از برزيل، آنا ســويال از 
اســپانيا، ميكا ايگاچى از ژاپن، آنا صوفــى كانالوس از پرتغال، 
لوآنا وروسيا دمورا از برزيل، آندرو پائو بريتز لوپز از پاراگوئه، 
پاتريشــيا گونزالس موتا از اســپانيا و رناتــا آداماتى از برزيل 
نامزدهاى برتر كسب جوايز بهترين بازيكن فوتسال زنان 2019

هستند.
پيشتر فرزانه توسلى و گالره ناظمى به عنوان نامزد كسب جايزه 

بهترين دروازه بان و داور فوتسال 2019 انتخاب شده اند.

احتمال تعويق يك ساله يورو 2020 
به دليل كرونا

 يوفا در حال بررســى تعويق يورو 2020 است و به احتمال 
فراوان اين رقابت ها سال آينده ميالدى برگزار مى شوند.

به گزارش ايســنا ، ســازمان بهداشــت جهانى از همه گير شدن 
ويروس كرونا خبر داد. اين خبر يوفا را مجبور مى كند براى يك 
ســال يورو را بــه تعويق بيندازد و اين بازى هــا را ژوئن 2021
برگزار كند. درحالى كه كمتر از 100 روز به شــروع اين رقابت ها 
باقى مانده اســت (بازى ها فعال قرار است دوازدهم ژوئن در رم 

آغاز شود و دوازدهم جوالى در انگليس به پايان برسد) الكساندر 
شفرين، رئيس يوفا بايد درباره لغو احتمالى يورو تصميم بگيرد. 
ســپس رقابت هاى باشــگاهى در تمام قاره لغو شــود از جمله 

مسابقاتى همچون ليگ اروپا و ليگ قهرمانان. 
مشــكل بعدى پيدا كردن تاريخ مناسب براى بازى هاى لغو شده 
در ليگ هاى مختلف و رقابت هاى اروپايى اســت. يوفا كه قصد 
داشت ابتدا يورو را در تاريخ مورد نظر برگزار كند اكنون پذيرفته 
كه يك سال اين تورنمنت را به تعويق بيندازد. اگر اين اتفاق رخ 
دهد كشورهاى اروپايى مى توانند با تعويق بازى ها فصل خود را 

طوالنى تر كنند و بازى ها تا اوايل جوالى ادامه داشته باشد.

برگزارى انتخابات فدراسيون فوتبال در هاله اى از ابهام

فيفا مى خواهد انتخابات لغو شود

 مجمع انتخاباتى هيأت دوچرخه ســوارى 
فدراســيون  رئيــس  حضــور  بــا  اســتان 
دوچرخه ســوارى، مديركل ورزش و جوانان 

استان و اعضاى مجمع برگزار شد.
در پايان مجمع انتخاباتى رامين تاجبخشيان با 
كسب 10 رأى از 11 رأى مأخوذه به مدت 4 
سال به سمت رياست هيأت دوچرخه سوارى 

استان انتخاب شد.
رئيس فدراســيون دوچرخه ســوارى در اين 
جلســه با تأكيد بر لزوم وفاق و همدلى اعضا 
و اركان هيأت گفــت: انتظار داريم مجموعه 
دوچرخه سوارى استان همدان با برنامه ريزى 
و تالش بيشتر شــرايط بازگشت به روزهاى 

اوج خود را در كشور پيدا كند.
خسرو قمرى در حاشــيه برگزارى انتخابات 
هيأت دوچرخه ســوارى اســتان با اعالم اين 
مطلــب گفت: تعامــل و همــكارى تمامى 
اركان هيأت در راســتاى رشــد و توســعه 
دوچرخه سوارى اين اســتان بسيار ضرورى 

اســت. وفــاق و همدلى رمــز موفقيت كار 
گروهــى در ورزش اســت و انتظــار مــا 
بازگردانــدن همدان به جايگاه اصلى رشــته 

دوچرخه سوارى است.
وى اظهــار كــرد: رســيدگى بــه وضعيت 
هيأت هــاى شهرســتان و تقويــت كيفى و 
كمى آنها، اســتعداديابى حرفه اى و همگانى 

كــردن دوچرخه ســوارى و احيــاى تــور 
دوچرخه ســوارى همدان از جمله انتظارهاى 

فدراسيون از اين استان است.
كــرد:  خاطرنشــان  قمــرى  خســرو 
دوچرخه ســوارى همدان در گذشته جايگاه 
خوبى در كشــور داشــت و بايد اين مهم با 

تالش و برنامه ريزى بازهم احيا شود.

مديــركل ورزش و جوانــان همــدان نيز 
در اين نشســت گفت: دوچرخه ســوارى 
از رشــته هاى پراســتقبال همدانى ها است 
كه بايد شــرايط مطلوب خــود را بازهم 

آورد. به دست 
محسن جهانشير با تأكيد بر لزوم استعداديابى 
در دوچرخه ســوارى اظهار كــرد: با اجراى 
طرح اســتعداديابى در رشته دوچرخه سوارى 
مى توان ضمن پرورش و شــكوفايى نخبه ها، 
شــرايط قهرمانــى و مــدال آورى را در اين 

ورزش مهيا ساخت.
وى ترويــج ورزش همگانــى را خواســتار 
شــد و افزود: در كنــار ورزش قهرمانى بايد 
در همگانى شــدن اين رشــته ورزشى اقدام 

همه جانبه صورت بگيرد.
پيــش از اين كيــوان گردان رياســت هيأت 
دوچرخه ســوارى اســتان همدان را برعهده 
داشــت كه به دليل انتقال شــغلى بــه تهران، 

استعفا داد.

تاج بخشيان رئيس هيأت دوچرخه سوارى استان شد

تمامى مسابقات ورزشى 
تا پايان فروردين ماه 99 
لغو شد

 بنابر تصميم ستاد عالى مقابله با ويروس 
كرونــا تمام مســابقات و ليگ هاى مختلف 
ورزشــى تمامى رشته ها در سطح ليگ برتر، 
ليگ هاى دسته يك، دوم و سوم فعال تا پايان 

فروردين ماه لغو شود.
جلسه ستاد عالى مقابله با ويروس كرونا در 
ورزش به رياست مســعود سلطانى فر وزير 

ورزش و جوانان برگزار شد.
در اين جلسه پس از بررسى و شنيدن نظرات 
كارشناسان و مديران ستاد عالى پيشگيرى و 
مقابلــه با ويروس كرونا مصوب شــد تمام 
مسابقات و ليگ هاى مختلف ورزشى تمامى 

رشــته ها در سطح ليگ برتر، ليگ هاى دسته 
يــك، 2 و 3 فعال تا پايــان فروردين ماه لغو 

شود.
همچنين مقرر شد تمام باشگاه هاى ورزشى 
خصوصى نيــز تــا 15 فروردين ماه تعطيل 

باشند.
بر اســاس اين اطالعيه، پــس از تاريخ هاى 
اعالم شــده و به دنبال بررســى شرايط روز 
و وضعيت شــيوع اين ويروس در كشــور، 

تصميمات مقتضى اعالم خواهد شد.
اين تعطيلى در حالى اعالم شــد كه سازمان 
ليگ در روزهاى گذشــته برنامه مســابقات 
ليگ هــاى مختلــف را اعــالم كــرد و 14 
فرورديــن ماه را شــروع ليــگ برتر و19

فروردين ماه را زمان شروع رقابت هاى دسته 
دوم تعيين كرده بود.

نظارت بر باشگاه ها و 
اماكن ورزشى تداوم 
خواهد داشت

 مديركل ورزش و جوانان استان در ديدار 
با كاركنان ورزش و جوانان شهرستان بهار با 
اعالم اين مطلب اظهار كرد: نيروهاى انسانى 
بدنه ســازمان را تشكيل مى دهند كه اگر در 
اين بخش دچار نقصان شويم، نتايج مد نظر 

حاصل نخواهد شد.
محسن جهانشير درباره گاليه هاى نيروهاى 
قراردادى براى پرداخت هاى برابر با نيروهاى 
رسمى گفت: قرارداد اين دوستان به صورت 
معين است و قوانين مربوط به پرداخت اين 
نيروها مربوط به اســتان نيست بلكه شامل 

همه استان هاى كشور مى شود.

جهانشــير تصريح كرد: بخشــنامه رئيس 
حقوق  افزايش  بودجه  و  برنامه  ســازمان 
كارمندان قراردادى دســتگاه ها بايستى بر 
اســاس يك دستورالعمل مشــترك كه با 
همكارى ســازمان برنامه و سازمان ادارى 
و اســتخدامى تدوين خواهد شد، اعمال 

شود.
وى در ادامــه با اشــاره بــه تعطيلى اماكن 
ورزشى افزود: طبق دستورالعمل، تصميم بر 
اين است تمام فعاليت هاى ورزشى تا پايان 

سالجارى تعطيل باشد.
جهانشــير افزود: بســيارى از باشــگاه ها و 
هيأت هاى ورزشى استان از تصميم تعطيلى 
تمكين كرده اند و بسيارى از باشگاه ها براى 
تعطيلى و ســالمتى ورزشــكاران پيش قدم 

بودند كه جاى قدردانى دارد.

حيدر بهاروندهدايت ممبينىمحمدحسين قريبعباس صوفى

محمد مهدى نبى حبيب كاشانى
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باباطاهر

دنياى سرگرمى 
در محاصره كرونا

 صنعت ســرگرمى يكــى از بزرگ ترين صنايعى 
است كه با شيوع ويروس كرونا در سراسر جهان با 
خطر روبه رو شده و برنامه هايش را تعطيل كرده يا به 
تعويق انداخته است.گســترش شيوع ويروس كرونا 
درحالى كه تاكنون بيش از 100 هزار نفر را در سراسر 
جهان آلوده كرده است، هر روز موجب تعطيل شدن 
يا به تعويــق افتادن برنامه هاى متعــددى در دنياى 

سرگرمى مى شود.
درحالى كه برنامه ريزان در تالشــند تا با كمتر كردن 
شــمار افرادى كه در يك برنامه گرد مى آيند، بتوانند 
ضررهــاى اقتصادى اين خطــر را كاهش دهند اما 
در عين حــال برنامه هــاى متعددى لغو شــده يا به 
تعويــق افتاده اند. جشــنواره بين المللــى فيلم پكن 
يكــى از جديدترين برنامه هايى اســت كه برگزارى 
آن به آينده اى نامشــخص موكول شــده است. اين 
جشــنواره كه بايد اواخر آوريل (اوايل ارديبهشت) 
برگزار مى شــد، اكنون از طريق شبكه هاى اجتماعى 
اعالم كرده بعدا زمان برگزارى جشنواره را به اطالع 
عموم مى رساند.جشنواره بين المللى فيلم هنگ كنگ 
نيز كــه قرار بود اواخر مارس برگزار شــود، خيلى 
جلوتر اعالم كرد تا اواسط تابستان به تعويق مى افتد. 
جشــنواره بين المللى فيلم شانگهاى نيز در ماه ژوئن 

برگزار خواهد شد.
در همين حال كنفرانس جهانى مؤسســه ميلكن نيز 
از ترس گســترش كرونا اعالم كــرد در ماه جوالى 
برگزار مى شود. اين كنفرانس قرار بود از 2تا6 ماه مى  
در بورلى هيلز برگزار شود. اين كنفرانس هرسال با 
حضور رهبران فكرى مشاغل مختلف دولتى، علمى 
و دانشگاهى براى تصميم گيرى هاى آموزشى برگزار 

مى شود. 

مســئوالن جشــنواره «جنــوب از جنــوب غربى» 
(SXSW) نيز جمعه شــب اعــالم كردند كه اين 
جشنواره برگزار نمى شود. اين جشنواره كه هر سال 
در آســتين تگزاس برگزار مى شــود از بزرگ ترين 
جشــنواره هاى موسيقى، فيلم و رســانه است كه با 
قدمتى 34 ساله هر ســال ميزبان صدها هزار نفر از 

گوشه و كنار جهان مى شود. 
فســتيوال فيلم بنتوويل هم كه قرار بود از 29 آوريل 
تا 2 مى   برگزار شــود، به اواخر تابستان موكول شد. 
هرچند با اعالم خبر ممنوعيت گردهم آمدن بيش از 
هزار نفر كه شــب پيش توسط دولت فرانسه اعالم 
شد، ممكن اســت برنامه هاى جشــنواره فيلم كن 
هم تغيير كنــد، اما كنفرانــس بين المللى تلويزيون 
MipTV پيش تر اعالم كرد امســال جشــنواره كن 

برگزار نمى شود.
فستيوال فيلم مستند تسالونيكى در يونان، برگزارى 
نخستين فستيوال درياى سرخ در عربستان سعودى 
و جشــنواره قمره مؤسسه فيلم دوحه نيز به تعويق 
افتادند. اكران «ســونيك خارپشت» توسط استوديو 
پارامونــت در چين لغو شــد. اين فيلــم قرار بود 
28 فوريه راهى ســينماهاى چين شــود. فيلم هاى 
«1917»، «دوليتل» يونيورسال و «جوجو خرگوش» 
سرچ اليت هم در چين به نمايش درنيامدند. نمايش 
«موالن» نيز در چين به تاريخ نامعلومى موكول شد. 
اين فيلم هنوز قرار است 27 مارس در آمريكا اكران 

شود.
 اكران «وقتى براى مردن نيســت» فيلم بيست وپنجم 
جيمزبانــد نيز تاريخ نمايشــش را عوض كرد و به 
جاى 8 آوريل قرار شــد تــا 12 نوامبر در بريتانيا و 
25 نوامبر در آمريكا اكران شــود. شبكه سى بى اس 
فيلمبردارى فصل سى و سوم «رقابت شگفت انگيز» را 

متوقف كرد.

راه تو را نمى خواند!
لطفا اين چند صباح را در خانه بمانيد...

وحيد حاج سعيدى »
 كرونــا تاكنون مرزهاى بيش از 100 كشــور را در نورديده اســت 
ولى هنوز برخى مســئوالن ما و مردم آن را جــدى نگرفته اند! دولت 
شــهامت اعالم انسداد قطعى مبادى استان هاى شــمالى را ندارد و با 
زيرنويــس و التماس از مردم مى خواهد كه به مســافرت نروند؛ زيرا 
در برخى اســتان ها، اســتانداران محدوديت هايى براى ورود مسافران 
اعمــال كرده اند! مردم هم همچنان بــدون توجه به عواقب ناگوار اين 

مسافرت هاى بى لذت بار سفر بسته و معتقدند راه آنها را مى خواند!
شــايد پس از اين ماجرا نياز باشــد يك يا چند گروه از كارشناســان 
و دانشــمندان، رفتار هاى جمعى عده اى از مــردم را در اين روزهاى 
كرونايى كارشناســى و تجزيه و تحليل كننــد كه چرا با وجود جدى 
بودن ايــن ماجرا و فوت روزانه چندين نفر از شــهروندان، جماعت 
كثيــرى از مردم به توصيه هاى ايمنى و پيشــگيرانه كوچكترين وقعى 
ننهادند و خودخواهانه با شــوق و ذوق تصاوير و فيلم هايشــان را از 
مســافرت و خالصى از دست مأموران مبادى اســتان هاى درگير، در 

فضاى مجازى پخش كردند؟!
بى هيچ ترديدى رد پاى اين ســنگ بناى غلط را بايد در آموزش مبانى 
اوليه اجتماعى و اخالقى در جامعه كاويد. اگر نگاهى به اطراف مان در 
ادارات، مغازه ها، پارك ها و بيلبورد هاى بزرگراه ها بيندازيم درمى يابيم 
كه در آموزش بسيارى از آموزه هاى اخالقى و تربيتى اوليه درمانده ايم 
و امــروز بايد آنها در قالب بيلبورد يا تابلوهاى بزرگ به شــهروندان 

گوشزد كنيم! 
تابلوهايى نظير «لطفًا ســكوت را رعايت فرمائيــد»؛ «لطفا به صندلى 
راننده دســت نزنيد»، «لطفا در پارك آتش روشن نكنيد»؛ «لطفًا اينجا 
سيگار نكشيد»؛ «لطفًا در برابر اشــتباه خود، عذرخواهى كنيد»؛ «لطفًا 
در ايــن مكان از موبايل اســتفاده نكنيــد»؛ « لطفــًا از آوردن حيوان 
خانگى به داخل رســتوران خودارى كنيد» ؛ «لطفًا كف اتوبوس آشغال 
نريزيــد»، «لطفًا گل نچينيد»، «لطفًا نوبــت را رعايت كنيد»؛ «لطفًا بين 
خطــوط برانيد»؛ و ... درواقع در آموزش مفاهيمى كه بايد در مهد هاى 
كودك و در بدبينانه تريــن حالت در كالس هاى اول و دوم ابتدايى به 
دانش آموزان يا همان شــهروندان بالقــوه مى آموختيم، موفق نبوديم و 
امروز بايد با شيوه هايى پرخرج و كم اثر، اين آموزه ها دوباره و چندباره 

يادآورى و تكرار كنيم!
هرچند سياســت هاى رقابتي دولت ها براي باالبردن آمار گردشــگران 
به هر قيمتي در افزايش شــتاب روند مســافرت به شهرهاى شمالى 
بى تأثير نيست ولى ســفر در شرايط بحرانى حال و آسيب رساندن به 
خود و ديگران، باوجود ظرفيت هاى كم پزشــكى، تاب آوري شكننده 
ســاختارهاي اقتصــادي ـ اجتماعي اين مناطــق، تحمل پذيري اندك 
محيط زيســت بي دفاع كشور در برابر گسيل جمعيت انبوه گردشگران 

بي برنامه و آموزش نديده با هيچ منطقى سازگار نيست.
در  يــا  و  عاريتــى  چادر هــاى  در  آنهــا  بيشــتر  كــه  مســافرانى 
خوشــبينانه ترين حالــت در ســوئيت هاى غيراســتاندارد و بعضــًا 
ــه  ــان و جوج ــتعمال قلي ــد و اس ــح مى برن ــه صب ــب را ب ــوده ش آل
كبــاب كــردن در حاشــيه جــوى آب، پارك هــا و خيابان هــا و 
.. منتهــاى لــذت آنهاســت بايــد بداننــد در ايــن شــرايط تنهــا 
ــى  ــر در برخ ــد و اگ ــاد مى زنن ــارى را ب ــن بيم ــترش اي ــش گس آت
ــده اند و  ــر ش ــا درگي ــا آنه ــردم به صــورت خودجــوش ب ــهرها م ش
ــد و  ــراه نمى گوين ــر بي ــده اند، پ ــان ش ــروج از شهرش ــتار خ خواس
ــه  ــئوالن ( البت ــا دارد مس ــر روى ج ــه ه ــا حــق داد! ب ــه آنه ــد ب باي
در صورتى كــه نتيجــه تســت كرونايشــان منفــى بــوده اســت)، پــس از 
ايــن روزهــاى كرونايــى، بــه مقولــه آمــوزش نگاهــى عميــق، جــدى 
و غيــر كليشــه اى داشــته باشــند تــا در شــرايط بحــران بــراى بســتن 
ورودى مبــادى يــك اســتان گرفتــار، مجبــور بــه اســتفاده از اســلحه 

ــويم!  ــر نش ــك و نفرب ــوپ و تان و ت

■ دوبيتى باباطاهر 
نهال قامتش نخلى است نوبر گلش در زير سنبل سايه پرور  
چو بلبل ناله و افغان برآور زعشق آن گل رعنا همه شب  
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هر چيزى كه براى بدن انسان زيان داشته باشد ، خوردنش حرام است ، مگر از ناچارى .     
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-جهان با من برقص! - چشم و گوش بسته
■ آزادي تويســركان: جهان با مــن برقص! - 

مطرب

بنايى به قدمت تاريخ با ظاهرى آشفته
ياسر زارعى  »

 براى اثبات اصالت و ريشــه تاريخى؛ سنگ نبشــته ها، بناها، آثار و 
نقوش برجســته  براى هر كشورى جايگاه ويژه و مهمى دارد، زيرا متون 
نگاشته شــده بر بناها و همچنين تصاوير نقش بسته بر نقش برجسته ها، 

سند حقانيت براى حفظ و اصالت كشورها است.
حفاظت از آثار تاريخى به اين دليل اســت كه هــر اثر آيينه تمام نماى 
فرهنگ و تمدن پيشــينه تاريخى است و براى جلوگيرى از فرسايش و 

نابودى بناها بايد تالش كنيم.
همــدان پايتخت تاريخ و تمــدن ايران با تاريخ 3 هزار ســاله، يكى از 
كهن ترين شــهرهاى ايران و جهان است؛ آثار و بناهاى تاريخى زيادى 

را در خود گنجانده است.
 بســيارى از شهرها و كشــورهاى جهان كه پيشــينه و تاريخ چندانى 
ندارند با وجود كمترين منابع، براى خود ظرفيت هاى جذب گردشــگر 
و توريســت ايجاد مى كنند؛ اما در همدان، شهرى كه داراى آثار تاريخى 
فراوانى است برخى از اين آثار مورد توجه قرار نگرفته و به مرور زمان 

در معرض تخريب و تغيير قرار گرفته است.
در ميان گشــت وگذار در آثار تاريخى و معروف اين شهر، بنايى به اسم 
گنبد علويان ديده مى شود. اين اثر تاريخى چنان معمارى باشكوهى دارد 
كه مى توان آن را از شــاهكارهاى معمارى پس از اســالم دانست. گنبد 
علويان در ليســت آثار ملى ايران قرار دارد و از آن جاذبه هايى  است كه 
بايد ســاعتى وقت بگذاريد و به خوبى معمارى آن را تماشــا كنيد. اين 

گنبد، معمارى و گچ برى هايى دارد كه شــما را به خوبى با معمارى زمان 
سلجوقيان آشنا مى كند و جزئيات هنرش شما را به تحسين وا مى دارد.

ولى اين روزها اگر كســى به گنبد علويان سرى بزند شايد عظمت اين 
گنبد او را متحير كند ولــى چيزى كه به ذوق نظاره گر مى زند آجرهاى 

افتاده از بناست كه به مانند پازلى است كه هنوز تكميل نشده است.
اين موضوع سبب مى شود زيبايى اين گنبد نزد ببيننده بى اهميت گردد و 
معمارى اين بنا در چشــم نظاره گر مهم تلقى نشود. گنبد علويان يكى از 
آثار مهم تاريخى همدان به شمار مى رود كه اگر به فكرش نباشيم ممكن 

است بر اثر عوامل طبيعى مورد آسيب قرار گيرد.
اگر قرار است مسئوالن به فكر جذب گردشگر و توريست به شهر باشند 
ابتدا بايست شوق ديدن اين اماكن را براى آنها ايجاد كرد و گردشگر با 

مشــاهده كردن اين بنا كه ظاهرش قطعه قطعه به زمين مى افتد شوق زده 
نگردد. با توجه به موارد ياد شــده و اينكه آثــار تاريخى مبين تمدن و 
فرهنگ هر ملتى به شمار مى آيد؛ حفاظت از اين آثار موجب حفظ هويت 

فرهنگى گذشتگان و عاملى براى جذب گردشگراست. 
اين آثار به عنوان مظاهر تمدن كشــورمان در زمينه هاى شهرســازى و 
معمارى اســت، كه عالوه بر پاسداشــت ارزش هاى تاريخى و تمدنى 
بشرى سبب تقويت غرور ملى، پشتوانه اى عظيم در معرفى هويت ملى 
و توســعه پايدار ســرزمينى خواهند بود، از اين رو الزم است مسئوالن 
مربوطه امر حفاظت از آثار را به عنوان تضمينى براى تداوم حيات فرهنگ 
و تمدن اين كهن شهر منظور كنند و در رسيدگى و مرمت چنين بناهايى 

كوتاهى نكنند.

  هنرمندان در خانه ها و كارگاه هاى 
صنايع دســتى  توليــد  به  شــخصى 
فرهنگى،  ميــراث  مديركل  بپردازند. 
گردشــگرى و صنايع دســتى همدان 
با عنوان اين مطلب خواســت با اميد 
به آينده، در اين روزهاى ســخت در 
خانه ها و كارگاه هاى شخصى خود به 

توليد صنايع دستى بپردازند.
على مالمير اظهار كرد: هرسال با آغاز 
ايــام تعطيالت نوروز، جمع زيادى از 
هم وطنان به اســتان همدان به منظور 
سفر  گردشگرى  جاذبه هاى  از  بازديد 

مى كردند.
وى ادامه داد: با وجود اين، امســال با 
توجه به بيانه هاى صادرشــده درباره 
جلوگيرى از گسترش ويروس كرونا 
و ممنوعيت هــاى اعالم شــده درباره 
حفظ  به  منظور  نوروزى  مسافرت هاى 
سالمت شهروندان و آحاد جامعه، اين 

موضوع سبب كاهش فروش توليدات صنايع دستى 
بسيارى از صنعتگران شده است.

مالميــر افزود: از همين رو، به منظــور فراهم آوردن 
شرايط و محل هاى عرضه و فروش ويژه صنايع دستى 
در قالب نمايشگاه پس از فروكش كردن تب كرونا در 
استان تصميمى گرفته خواهد شد كه پس از مساعد 

شدن شرايط به اجرا مى رسد.
وى بيان كــرد: برهمين اســاس، از همه هنرمندان 
مى خواهيم با عشــق و اميد به آينده، در اين روزها 
ضمن توليد صنايع دستى، خود را براى فراهم كردن 
شرايط ويژه عرضه صنايع دســتى در استان همدان 

آماده كنند.
مالمير در ادامه افزود: كارآفرينى در خانه، آرزويى كه 

ديگر محال نيست. امروز هنرمندان مى توانند با توجه 
به شــرايط پيش آمده با هنر دســتان خود روزهاى 
قرنطينه خانگى را بــا درآمدزايى از طريق توليدات 

هنرمندانه خود باصرفه رقم زنند.
وى افزود: به لطف پيشــرفت هاى علم و تكنولوژى 
در سراسر دنيا، بســيارى از كارهاى خوداشتغالى پا 
بــه عرصه ظهور گذاشــته اند. كارهايى كه بر مبناى 
استعداد هر شخص شــكل مى گيرند. با بهره گيرى 
هنرمندان از اســتعداد و عالقه در يك زمينه خاص 
علمــى يا هنــرى به راحتى مى توانند با اســتفاده از 
روش هــاى جديد بازاريابى، خدمات يا محصوالت 
خــود را در خانه توليد و به ديگــران معرفى و به 

فروش برسانند.

 آيــا انجــام كارهاى هنــرى در منزل 
مى تواند سبب كارآفرينى در خانه شود؟

احتمــاال ســؤالى كه شــايد ذهن خيلى از شــما 
خوانندگان اين مطلب را به خود مشغول كرده باشد، 
اين است كه آيا واقعا مى توان با انجام كارهاى هنرى 
در منزل به درآمد رسيد و اين كار مى تواند يك شغل 
كامل باشد. در پاســخ به اين سؤال يك كارشناس 
بازاريابى مى گويد، چرا كه نه! اگر شــما دوره هاى 
آموزش كارهاى هنرى را به خوبى پشت سر بگذاريد 
و از منابع آموزشــى خوبى براى آن استفاده كنيد و 
ايده هاى جديد براى كار در منزل داشته باشيد، تقريبا 
نيمى از مسأله حل شده است! شايد بپرسيد خب نيمه 

دوم مسأله چيست؟

صالح امينى مى گويــد: نيمه دوم اين 
مسأله مربوط به توانايى فروش كارهاى 
هنرى و دستى است كه به عنوان يك 
كارآفرين در منزل توليد كرده ايد. خب 
در اين بخش هم خوشبختانه به لطف 
باز  شما  دســت  تكنولوژى  پيشرفت 
اســت و مى توانيد بــا كمى مطالعه و 
تمرين با روش هاى فروش اين كارها 
در اينترنت آشنايى پيدا كنيد. با داشتن 
اين 2 مهارت يعنى ســاختن كارهاى 
هنــرى در منزل و فــروش كارهاى 
هنرى از طريق اينترنت، كارآفرينى در 

خانه ديگر كار سختى نيست.
اگر كارهاى ساخته شــده واقعا خوب 
باشــند و قيمــت هم واقعا مناســب 
باشد، مى توانيد روى راه اندازى ماهانه 
حداقل يك شوى خانگى حساب كنيد 
و به تدريج تعداد مشتريان شما به اين 

روش هم افزايش مى يابد. 
اين  روزها فرصت خوبى اســت تا با در خانه ماندن 
خود را براى تبديل شدن به يك كارآفرين خانگى با 

توجه به هنرتان محك بزنيد.
 بــه اين فكر كنيــد زمانى كه بــراى ديگران كار 
مى كنيد و ســاعت هاى زيــادى را در خارج از 
منزل ســپرى مى كنيــد، مجبور هســتيد كارهاى 
زيــادى را كه ممكن اســت عالقــه اى به آن ها 
نداشته باشيد، انجام دهيد تا انتظارات كارفرماها 
را بــرآورده كنيد ولى زمانى كه بــراى خود كار 
كنيــد، مى توانيــد زمانتان را بــراى كارهايى كه 
به آن ها عشــق و عالقه داريد، صــرف كنيد. با 
آموزش كارهاى هنرى در منزل مى توانيد به اين 

آرزوى خودتان برسيد.

والدين سرگرمى كودكان 
خانه نشين را در ايام شيوع 
بيمارى كرونا جدى بگيرند
 شــهروندان در ايام شــيوع بيمــارى كرونا به 
خانه نشــينى و كاهش مراودات و تــردد در اماكن 
عمومى و لغو مراســم  و مهمانى ها توصيه مى شوند 
ولى بهانه گيرى كودكان براى خانواده ها در واحدهاى 
مسكونى معضلى شده است كه به تأكيد روانشناسان، 

والدين بايد براى سرگرمى آنان چاره اى بينديشند.
ايــن روزها، روزهايى اســت كه شــهروندان بايد 
تــردد خود را به حداقل برســانند و مهمانى ها را تا 
اطالع بعدى به تعويق بيندازند، خبرى از مدرســه 
و مهدكــودك رفتن كودكان نيســت و اين روزها 
مجموعه هاى بازى سطح شــهر كودكى را به خود 

نمى بيند.
موضوعى كــه موجب كاهش حوصلــه كودكان، 

بهانه گيرى، لجبازى و بدخلقى آن ها شده است.
اين مســأله بســيارى از والدين را با معضلى براى 
آرام ســاختن كودكان مواجه ســاخته، درحالى كه 
خودشــان يا درگير كار ادارى و كسب وكار هستند 
و يا درصورت داشــتن بيمار مبتال به كرونا مشغول 
پرســتارى و رسيدگى به آن هســتند، شايد درگير 
مشــكالت اقتصادى ناشــى از شــيوع كرونا و يا 

استرس هاى مربوط به آن باشند.
بنابراين اين ايام والدين نيــز براى رفق و فتق امور 

منزل و كودكان كمى كم تحمل نباشند.
قرنطيه شدن يا ماندن در خانه به اين معنى است كه 

در شرايطى كه يك بيمارى عفونى وجود دارد و شما 
ممكن است در معرض اين عفونت يا حتى ناقل آن 
باشــيد در خانه بمانيد و با ديگران در ارتباط نباشيد 
تا دوره آن عفونت تمام شــود يا خودتان به بهبودى 
كامل برسيد. اين كار سبب مى شود كه سرعت انتقال 

آن بيمارى ُكند شود.
در برنامه قرنطينه خانگى، داشتن يك برنامه مناسب، 

انجام اين كار را براى شما راحت تر مى كند.
از ابتدا با خود اين گونه برنامه ريزى كنيد كه احتماال 
بايد حداقل 10 روز در خانه بمانيد. سعى كنيد براى 
اين 2 هفته مواد غذايى مناسب كه فاسد نشوند مانند 
شيرخشك، انواع كنسرو و سبزيجات يخ زده را تهيه 
كنيد. همچنين درصورتى كه يكى از اعضاى خانواده 
مبتال به ويروس يا عفونتى شــده باشد و همه اعضا 
مجبور به قرنطيه باشند همه اعضاى خانواده موظف 

هستند كه در خانه بمانند و كسى خارج نشود.
روانشــناس و درمانگر كودك و نوجوان با اشاره به 
بدخلقى و بهانه گيرى كــودكان و نوجوانان در ايام 
شيوع كرونا و خانه نشينى و نداشتن تفريحات بيرون 
از منــزل گفت: والدين در روزهاى قرنطينه خانگى 
كودكان را با بازى و سرگرمى و آموزش هاى مختلف 

در منزل نگه  دارند و سرگرم كنند.
ســيده صحرا حســينى افزود: پيش از هر چيز بايد 
بدانيم كه اگر از كرونا در ذهن كودك يك ماجراى 
فجيع و غول بسازيم، آن ها دچار اضطراب و استرس 
مى شوند و همين مســأله موجب بدخلقى كودك 

مى شود.
وى با اشــاره به لزوم حفظ آرامش توسط پدران و 
مــادران بيان كرد: والدين هم بايد بدانند وقتى حتى 

بيمار كرونايى در منــزل داريم درصورت آگاهى از 
شيوه هاى پيشگيرى و درست عمل كردن قرار نيست 

مبتال شويم.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: اگر به زبان كودكانه و 
ســاده با فرزندان در مورد شيوع ويروس كوويد 19

در كشــور حرف بزنيد و بگوييم كه اين فقط يك 
سرماخوردگى شديد است و به تبع آن نحوه شستن 
دست ها، ماســك زدن و راه هاى پيشگيرى ديگر را 

به كودكان آموزش دهيم به خوبى آن را مى پذيرند.
وى تصريح كرد: اگر آموزش به شــيوه بازى باشد 
به طور مثال در عروسك بازى، از عروسك ها بخواهيم 
كه ماســك بزنند، به عروسك بگوييم كه اگر مدتى 
تحمل كند و قوانينى كه مادر يا پدر مى گويند رعايت 
كند بيمار از بين مى رود بى شــك از ســردرگمى و 

ترس بيش از حد كودكان كم خواهد شد.
حسينى افزود: به اين روش كودكان متوجه مى شوند 
كه اين اتفاق يك فاجعه نيست و زودحل خواهد شد 

و بنابراين كمتر بدقلقى خواهند كرد.
وى با تأكيد بر افزايش ميزان بازى والدين با كودكان 
اظهار كرد: اين بازى هرچقدر بيشــتر پدر يا مادر را 
درگير كند، يعنى مستقيم در بازى شركت كنند و از 
كودك نخواهند كه با اسباب بازى ها بازى كند، براى 

كودك فرح بخش تر است.
روانشــناس و درمانگر كودكان و نوجوانان اين نوع 
بازى ها را نقاشى، پريدن روى تخت، خميربازى و 
آشپزى برشمرد و خاطرنشان كرد: قابل درك است 
كه براى والدين در شــرايط موجود حفظ آرامش، 
در صورت داشــتن بيمار كرونايى، پرستارى از او 
و همبازى شــدن با كودكان ســخت است اما نبايد 

فراموش كــرد كه اين دوران بــه زودى مى گذرد و 
در زمان حاضر اين بهترين كارى اســت كه مى توان 
انجام داد. وى به والدين توصيه كرد  تكنيك هاى آرام 
كردن كودك بدخلق يــا لجباز را بدانند و در مدت 
بهانه گيرى كودكان خونســردى خود را حفظ كنند، 
زيرا در غير اين صورت درگير بحث با او شــده و 
همه چيز بدتر مى شــود و نيز بايد درنظر داشت كه 
بخشى از بدخلقى كودكان به دليل جلب توجه كردن 
براى والدين اســت و چون نگرانــى پدر و مادر را 
حس مى كنند اين رفتار او درخواستى است مبنى بر 

اينكه والدين آرام باشند.
حسينى با تأكيد بر اينكه اگر اهل خانه عصبى باشند، 
كودكان نيز عصبى مى شوند و شرايط از كنترل خارج 
خواهد شــد، گفت: صداى آرام و درك كودك در 
شرايط بدخلقى سبب مى شود به عمق فكر كودك و 

حرف هاى ناگفته او دست پيدا كنيد.
وى با اشاره به اينكه اين مديريت درمورد بچه هاى 
زير 2 سال كمى دشوارتر است، افزود: بيان و توضيح 
محدوديت هاى در خانه ماندن و نداشــتن تفريح و 
گردش در بيرون از منزل براى آن ها ســخت است، 
بيشترين كارى كه مى توانيم براى بچه هاى زير 2 سال 
انجام دهيم ســرگرم كردن دائم آن ها با بازى است 
ولى براى بچه هاى باالى 2 ســال آموزش در بازى 

بسيار مؤثر است.
 سخنگوى دانشــگاه علوم پزشكى اصفهان با بيان  
اينكه 286 بيمــار مبتال به ويــروس كرونا در اين 
اســتان به جز شهرستان هاى كاشان و آران و بيدگل 
شناسايى شــده اند، گفت: تاكنون 12 تن از بين آنها 

فوت كرده اند.

مديركل ميراث فرهنگى همدان پيشنهاد داد: 

هنرمندان درخانه ها 
صنايع دستى توليد كنند

■ براى فروش توليدات هنرمندان پس از بحران كرونا تدابيرى اتخاذ شده است


