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نمايندگان بى انگيزه 
نشوند!

 1- براســاس آمار منتشرشــده تاكنون 
تنها 57 نماينده مجلس دهم توانسته اند در 
انتخابات جواز حضور در مجلس يازدهم را 
به دست آورند و به ادامه خدمت در مجلس 
آينــده اميدوار و مطمئن باشــند.اين تغيير 
تركيب مجلس بســيار زياد است و بيش از 
ســه چهارم تركيب مجلس دهم در مجلس 
يازدهم دچار تغيير شده و در مجلس آينده 
حضور نخواهند داشت.2- نخستين شرايط 
تغيير مجلس آينده را هيأت هاى اجرايى و 

نظارت ايجاد كردند...

فضاى مجازى

4

جامعه زير ضرب
 اين روزهــا آدم ها و اطرافيــان زيادى 
را مى بينــم كه يك جاى روح و جان شــان 
زخم خورده و دريده شــده است. آدم هايى 
كه اصًال فكر نمى كردى كم بياورند، حداقل 
در روزها و ســاعاتى، به زمين و زمان درى 
ورى مى گويند و بعد افســرده روح، ساكت 
مى شوند. اين ها انگار «پرتاب ميان گرگ ها» 
را تجربــه مى كنند. «پرتــاب ميان گرگ ها» 
چيست؟ گفته شــده كه سرويس اطالعاتى 
و امنيتى مخوف شــوروى سابق مشهور به 
«كا گِ ِب»، براى از بين بردن روشــنفكران، 
نويســندگان و... بدون شــكنجه و زندان و 

كشتن، به  شكل نامحسوس...

 اعضاى اين شورا با پرداخت تسهيالت 
با نرخ كارمزد پايين به تاكسى هاى فرسوده 

اين شهر موافقت كردند. 
رئيس شــوراى اســالمى شــهر همدان 
در گفت وگو بــا ايرنا اظهــار كرد: پس 
از بررســى چگونگى تأميــن و پرداخت 
تسهيالت براى تاكسيداران و ارائه طرح از 
سوى سازمان تاكسيرانى، اعضاى شوراى 
اسالمى شــهر همدان اين درخواست را 

مصوب كردند. 
كامران گردان افزود: اين طرح در راستاى 
رفاه و خدمات بهينه تاكسيداران مصوب 
شــد و بر اين اســاس هر يك تسهيالت 
500 ميليون تومانى بــا كارمزد 4 درصد 
براى نوســازى تاكســى هاى سطح شهر 

دريافت مى كنند. 
گردان خاطرنشــان كرد: اين تســهيالت 
از اواسط بهار ســال آينده به تاكسيداران 
پرداخت مى شــود تا نســبت بــه خريد 

تاكسى هاى نو اقدام كنند. 

وى يادآور شــد: صندوق كارآفرين اميد 
در ارائه تســهيالت نوســازى تاكسى ها 

همكارى مى كند. 
معاون تاكسيرانى و حمل ونقل بار و كاالى 
شهردارى همدان نيز در اين ارتباط گفت: 
تاكنون پرونده 300 تاكسى فرسوده براى 

نوســازى تكميل و آماده معرفى به بانك 
عامل اســت.  ميالد كريمــى افزود: اين 
تسهيالت با مشاركت شهردارى همدان از 
ارديبهشــت ماه سال آينده به تاكسى هاى 

فرسوده پرداخت مى شود. 
وى خــودروى مــدل پــژو GLX را 

جايگزين تاكســى هاى فرســوده شــهر 
همــدان معرفى كرد و گفت: هزار و 100

تاكسى فرسوده در همدان وجود دارد كه 
بر اســاس برنامه  ريزى انجام شــده 300

دستگاه تاكسى پيكان فرسوده در مرحله 
نخست نوسازى مى شوند. 

پويش نهال به 
جاى سبزه در 
همدان آغاز شد

 پويــش نهال به جاى ســبزه در اين 
شهر آغاز شده و شــهروندان مى توانند 
نهال هاى خود را از مراكز پيش بينى شده 

دريافت كنند. 
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان 
با بيان ايــن مطلب افزود: اين پويش در 
راســتاى مشــاركت عمومى و حضور 
ســبز شــهروندان براى ترويج فرهنگ 
درختكارى، جلوگيرى از اسراف و هدر 
رفت آب و هــزاران تن بذر خوراكى و 

غالت اجرا مى شود. 
وحيــد على ضمير با بيــان اينكه پويش 
نهال به جاى ســبزه تا 10 اســفند ادامه 
دارد، تأكيد كــرد: بذر درخت افرا و كود 
كمپوســت به صورت رايــگان در محل 
پارك مردم، مركــز تحقيقات آموزش و 
مشــاوره فضاى سبز با همكارى شوراى 
هماهنگى سمن هاى محيط زيست و منابع 

طبيعى استان همدان توزيع مى شود. 
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان 
در گفت وگو با ايرنا گفت: شهروندان به 
جاى ســبزه عيد، نهال هاى كوچكى در 

سفره هفت سين سال 99 داشته باشند. 
علــى ضمير با بيــان اين كه ســالمت 
محيط زيســت، ضامن حفظ ســالمت 
و نشاط جامعه اســت، گفت: موضوع 

محيط زيســت و حفاظت از آن از جمله 
مطالبات و انتظارات مردمى از مديريت 
شــهرى اســت و در اين راستا حفظ و 
گســترش فضاى سبز شهرى در كيفيت 

زيست شهروندان مؤثر است. 
وى با اشاره به كاشت 8 هزار اصله نهال 
مثمر تا پايان اسفندماه، گفت: شهروندان 
متقاضى كاشــت نهال رايگان در منازل 
خود مى توانند براى ثبت نام غيرحضورى 
از طريق سايت ســازمان سيما، منظر و 
فضاى سبز شــهرى شهردارى به نشانى 
simasabz. hamedan. ir تا 12
اسفند ماه نهال رايگان درخواست كنند. 

وى گفــت: همــكاران در مجموعــه 
شــهردارى نسبت به كاشــت نهال در 
جلوى در هر منزل با توجه به وســعت 

باغچه و نظريه كارشناس اقدام مى كنند. 
على ضمير افــزود: باغــداران واقع در 
محدوده شــهر همدان نيــز مى توانند با 
مراجعه حضورى با ارائه سند مالكيت و 
كارت شناسايى حداكثر تا 20 اصله نهال 

مثمر دريافت كنند. 
معــاون خدمات شــهرى شــهردارى 
همدان افزود: در همين راســتا عالوه بر 
آگاهى رسانى عمومى از طريق بيلبوردها 
و تلويزيون هــاى شــهرى و نصب بنر 
در محل هــاى پر تردد، به همشــهريان 

اطالع رسانى شده است. 
وى ادامه داد: روز پنجشنبه 15 اسفند ماه 
ساعت 10 صبح نيز كاشت نهال توسط 
جمعى از مسئوالن در پارك مردم انجام 

مى شود. 

تاكسى هاى فرسوده همدان تسهيالت مى گيرند

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان :

درباره كرونا كوچك نمايى را قبول ندارم

2 نامزد معرفى شده راهى مجلس شدند
پيروزى قاطع شوراى ائتالف 

در مالير

شمار قربانيان از 26 گذشت

آمار كرونـا در همدان 
همچنان محفوظ

■ رئيس دانشگاه علوم پزشكى: وضعيت كرونا در همدان بحرانى نيست

شت
ددا

نبايد كرونا يا
حواسمان را پرت كند

 با اينكه شــيوع ويــروس كرونا فضاى 
عمومى زندگى هموطنــان ايرانى را تحت 

تأثير خويش قرار داده است...
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نمايندگان بى انگيزه نشوند!
 1- براســاس آمار منتشرشده تاكنون تنها 57 نماينده مجلس دهم 
توانســته اند در انتخابات جواز حضور در مجلس يازدهم را به دست 

آورند و به ادامه خدمت در مجلس آينده اميدوار و مطمئن باشند.
اين تغيير تركيب مجلس بسيار زياد است و بيش از سه چهارم تركيب 
مجلس دهم در مجلس يازدهم دچار تغيير شــده و در مجلس آينده 

حضور نخواهند داشت.
2- نخستين شرايط تغيير مجلس آينده را هيأت هاى اجرايى و نظارت 
ايجاد كردند، رأى به ردصالحيت حدود 90 نماينده از سوى شوراى 
نگهبــان كه بعدها 15 نماينده با ارائه اســناد به رقابت بازگشــتند از 

اتفاقات مهم اين دوره انتخابات بود كه در مقابله با فساد انجام شد.
پــس از آن مردم نيــز در حوزه تأييد، به تغيير نماينــدگان رأى دادند 
تــا نمايندگى در مجلــس يازدهم براى آنها تكرار نشــود و در كنار 
نمايندگانى قرار بگيرند كه از ابتدا براى مجلس آينده داوطلب نشدند.

3- ميــل به تغيير در انتخابات اين دوره بســيار زياد بود و اين تغيير 
تبديل به مطالبه اى عمومى شده بود.

در اين فضا نمايندگانى كه نتوانسته بودند عملكرد خود را براى مردم 
تبيين كنند يا در مقابل تبليغات رقبا احساسى عمل كرده و وارد فضاى 
بى اخالقى و حاشــيه شدند، از دور رقابت كنار رفتند تا مردم تغيير را 

رقم بزنند.
4- مــردم به كارآمدى مجلس بى اعتماد شــده بودند و نمايندگان را 
افــرادى مى ديدند كــه تنها براى خود و به نفــع نزديكان خود تالش 

مى كنند.
اين بى اعتمادى و احساس مؤثر نبودن رأى، از داليل كاهش مشاركت 
در ايــن دوره انتخابات بود كه وظيفه نمايندگان فعلى براى تغيير اين 
احساس در فرصت باقى مانده، نمايندگان مجلس آينده را براى افزايش 
كارآمدى مجلس و قرار دادن آن در جايگاه واقعى خود يعنى در رأس 

امور بيشتر مى كند.
5- هفته گذشــته مجلس چندان رمقى نداشت و احساس خستگى و 

بى انگيزگى و ترس از كرونا در مجلس موج مى زد.
در اين فضا در كليات اليحه بودجه كارى عمدى از سوى نمايندگان 
براى واگذارى بررسى نفس گير آن در مجلس آينده كه البته با دخالت 
هيأت رئيســه چنين نشد، تعبير شــد كه در كنار دريافت ساك قرمز 
بهداشتى حاوى مواد ضدعفونى كننده و ماسك براى مقابله با كرونا در 
شرايطى كه اين اقالم در دسترس همگان قرار ندارد، نگاه ها به مجلس 

را بدبينانه تر و فاصله بين مردم و نمايندگان را بيشتر كرد.
6- شــوراى نگهبان در اين دوره نشــان داد كه در بررسى صالحيت 
نمايندگان همه موارد را زيرنظر دارد و حتى سوءاستفاده برخى از آنها 
از جايگاه نمايندگى را نيز رصد كرده و بر اســاس آن به ردصالحيت 
برخــى نمايندگان كــه با فشــار در انتصابات منطقه خــود دخالت 

مى كرده اند، حكم داده است.
ايــن رويكرد شــوراى نگهبان رويكرد خوبى اســت و قطعا تا پايان 
مجلس اين اقدام ادامه خواهد داشت و نمايندگانى كه اين دوره تأييد 
شــده اند، اگر قصد فعاليت انتخاباتى در آينــده دارند بايد اين مهم را 

لحاظ كنند تا بى انگيزگى امروز دليل ردصالحيت در آينده نشود.
7- طبيعى اســت نمايندگانى كه در مجلس آينــده حضور ندارند از 
اكنون به دنبال رايزنى براى آينده سياســى و ادارى خود باشند اما اين 

رايزنى نبايد در عملكرد آنها تأثير بگذارد.
مــردم نمايندگان را رصد مى كنند و فعاليــت آنها تا آخرين لحظه در 
اذهان آنها باقى خواهد ماند پس انتظار مى رود رأى نياوردن دليلى بر 
بى انگيزگى و تعطيلى زودهنگام وظايف توسط نمايندگان نشود و آنها 
ثابت كنند به رأيى كه از مردم گرفته اند تا آخرين لحظه متعهد هستند.

اشد مجازات در انتظار محتكران و گرانفروشان
 دادستان همدان با بيان اينكه مطابق قانون با محتكران و گرانفروشان برخورد خواهد 
شد، گفت: قانون در موارد حاد براى متخلفان اعدام نيز درنظر گرفته است؛ ضمن اينكه 

به هيچ وجه با متخلفان اغماض نخواهد شد.
حســن خانجانى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه مســئوليت واحدهاى صنفى براى 
مقابله با احتكار و گرانفروشى بر عهده تعزيرات حكومتى است، اظهار كرد: اگر بخشى 
به جز واحد صنفى در اين زمينه مرتكب تخلف شود، ما ورود مى كنيم و برخورد الزم 

را انجام خواهيم داد.

ــد كــه واحــد صنفــى  ــرات حكومتــى اعــالم كن ــر اينكــه اگــر تعزي ــد ب ــا تأكي وى ب
بايــد پلمــب شــود دســتورات الزم صــادر خواهــد شــد، افــزود: در هميــن راســتا در 

چنــد روز گذشــته دســتور پلمــب 3 واحــد صنفــى در همــدان صــادر شــد.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه در زمينــه گرانفروشــى بــا يــك مــورد غيــر از واحــد صنفــى 
ــا  ــر شــخص و ي ــر ه ــد اگ ــدون تردي ــرد: ب ــح ك ــز برخــورد شــده اســت، تصري ني
بخشــى در شــرايط ويــژه پيــش رو مرتكــب هــر تخلفــى به ويــژه احتــكار شــود، بــا 

جديــت برخوردهــاى الزم انجــام خواهــد شــد.
وى بــا بيــان اينكــه بــا ايــن افــراد مطابــق مــواد قانونــى برخــورد مى شــود، ادامــه 
ــال  ــازات اعم ــن و مج ــون تعيي ــه قان ــه ب ــا توج ــزان آن ب ــف و مي ــوع تخل داد: ن

ــر  ــز درنظ ــدام ني ــان اع ــراى متخلف ــون ب ــاد، قان ــوارد ح ــى در م ــود و حت مى ش
ــه اســت. گرفت

خانجانــى بــا اشــاره بــه اينكــه تعزيــرات حكومتــى اطالعيه هــاى الزم را بــه واحدهاى 
صنفــى اســتان اعــالم كــرده اســت، خاطرنشــان كــرد: تعزيــرات بــه داروخانه هــا نيــز 

ــد. ــالغ و نظــارت را اعمــال مى كن اطالعيه هــاى الزم را اب
وى در پايــان از تمــام عوامــل دســت اندركار در بــازار خواســت نســبت بــه رعايــت 
قوانيــن و مقــررات حساســيت الزم را مدنظــر قــرار دهنــد تــا شــاهد ورود دادســتانى 
و اعمــال قانــون در ارتبــاط بــا مــوارد تخلــف نباشــند زيــرا در ايــن حــوزه بــا كســى 

اغمــاض نخواهــد شــد.

نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان :

درباره كرونا كوچك نمايى را قبول ندارم

حضور به موقع مانع از قطع آب 
24 روستاى بخش مركزى شد

 در جريان بارش هاى شديد اخير كه به طغيان رودخانه ها در نهاوند 
منجر شد، حضور به موقع نيروهاى آبفار روستايى مانع از قطع آب 24 

روستاى بخش مركزى شد.
بخشدار مركزى نهاوند گفت: بارش هاى روزهاى گذشته در شهرستان 
نهاوند موجب نشســت بخشى از جاده گاماسياب شد كه همين مسأله 

شكستگى لوله اصلى انتقال آب را در پى داشت.
آيت  صالح در گفت وگو با خبرنگار فارس در نهاوند اظهار كرد: بخشدار 
مركزى نهاوند در رابطه با وضعيت سيل در روستاهاى بخش مركزى 
نهاوند گفت: پيش از شــروع بارش ها مسير 11 روستاى پرخطر كه 
در حاشــيه رودخانه قرار داشتند اليروبى شد كه با وجود بارش هاى 
فراوان مشكل جدى براى آنها پيش نيامد و آبگرفتگى آنها مديريت 

شد.
وى افــزود: البته حجم وســيع بارندگى و طوالنى بــودن آن موجب 
آبگرفتگى تعدادى از روســتاها مانند گردچم و فيازمان شــد و آب تا 
نزديكــى خانه هاى مســكونى پيش رفت اما مديريــت و به كارگيرى 
تجهيزات و تالش نيروهاى شــهردارى و راهــدارى نهاوند و دهياران 
روستا پس از ساعت ها تالش اين مشكل برطرف شد و از بروز بحران 

جدى جلوگيرى به عمل آمد.
صالح درباره خسارت هاى ناشى از سيل نيز گفت: در جريان باال آمدن 
آب رودخانه گاماســياب و سرازير شــدن آن به سمت مزارع پرورش 
ماهى و تعدادى از ســايت ها آســيب جدى ديده و خسارت زيادى به 

آنها وارد شد.
در جريــان بارش هاى اخير نهاوند كه به مدت 2 روز به درازا كشــيد 
درمجموع 121 ميلى متر باران در اين شهرستان به ثبت رسيد كه بيشترين 

ميزان بارندگى سطح استان بود.

نبايد كرونا حواسمان را پرت كند
مهدى ناصرنژاد»

 با اينكه شــيوع ويروس كرونا فضاى عمومى زندگى هموطنان 
ايرانى را تحت تأثير خويش قرار داده اســت و به قولى اين روزها 
دست و دل مردم كمتر به كار مى رود، وليكن آن دسته از مردم كه 
واقع بينانه به تمام رويدادها و حوادث نگاه مى كنند، حواسشــان به 
همه جوانب هســت و مواظب هستند در اين روزهاى پايانى سال 
كه زمان به ســرعت مى گذرد، از انجام كارهاى ضرورى و اساسى 

زندگى عقب نمانند.
بديهى اســت در روزهاى پايانى ســال براى رفع و رجوع خيلى 
از كارهــاى عقب افتاده چه در حيطــه زندگى خانوادگى و چه در 
حوزه هــاى ادارى و اجرايى و كســب وكار، فعاليت ها چند برابر 
مى شود؛  چون شيرينى و اهميت بسيارى از امورات زندگى فردى 
و اجتماعى به اين است كه در اين طرف سال انجام شود و به سال 

ديگر موكول نگردد. 
در اين گيرودار يكى از كارهاى ضرورى، تدارك مايحتاج برگزارى 
عيــد نوروز و همچنيــن روزهاى تعطيلى و احتمــاالً پذيرايى از 
ميهمان هاى نوروزى اســت و چنانچه خدا يــارى كند و اپيدمى 
ويروس كرونا هم پا پس بكشــد و حال و حوصله ها سر جايش 

برگردد، مسافرت هاى نوروزى هم هست.
با تمام اين احوال، ما ايرانى ها بيشــتر از هر ملتى با توكل به خدا 
و به اميد زنده هســتيم و چنانچه اين خصيصه خوب به هر طريق 
ممكن تقويت شــود، خداپســندانه خواهد بود. از سوى ديگر و 
حال كه مسئوالن سازمان هاى خدمات رسان از آمادگى كامل براى 
تأمين كاالهاى اساســى و سوروســات جشن هاى نوروزى سخن 
مى گويند و وعده هم مى دهند كه به شدت مواظب توزيع و فروش 
و قيمت گذارى مناســب اجناس پرمصرف و پرمشترى مى باشند، 
چه بهتر كه تمام كارها را براى يكى دو روز پايانى ســال نگذاريم 
و فقط در فرصتى كوتاه به بازار هجوم نبريم كه از هيچ نظر به نفع 
خودمان نيســت؛ چون يكى از الزمه هاى جلوگيرى از آلودگى به 
ويروس كرونا پرهيز كردن از شلوغى ها و ازدحام است و از طرفى 
هم معموالً فروشــنده هاى فرصت طلب از شلوغى و ازدحام مردم 
براى گران فروشــى و آب كردن اجناس بنجول خود سوء استفاده 

مى كنند. 
حال چرا ما مــردم ايران عادت داريم كارهايمــان را براى دقيقه 
آخر بگذاريم، از آن خرده فرهنگ هاى غلط اســت كه كمتر كسى 
دنبــال دليل آن رفته و چوبش را هم هميشــه همه مردم خورده و 
نوش جان كرده اند! در اين ارتباط الزم اســت مسئوالن عزيز هم 
مواظب باشند كه تمام حواسشــان به كرونا نباشد و مجال ندهند 
عناصر فرصت طلب در اين آشفته بازار يكه تازى بكنند و بدنامى آن 
هم فقط براى مســئوالن مربوطه و دولت باقى بماند. به ويژه اينكه 
دولِت بدبيارى هم باشــد و با سيل و زلزله و طوفان برف و كرونا 
و تحريم و صدها دشــمن پنهان و آشــكار، همزمان مبارزه كند و 

تهمت كتمان سازى وقايع را هم تحمل كند!!!

1- عطارى هاى اســتان روزهاى پر فروشى را تجربه مى كنند. گويا 
توصيــه به مصرف داروهاى گياهى و برخــى ضدعفونى كننده هاى 
ســنتى مانند اســفند دليل اين شلوغى اســت. گفتنى است در كنار 
عطارى هــا كســب وكارهاى اينترنتى نيز روزهاى خوبى را ســپرى 

مى كنند.
2- ويــروس خريد با ويروس كرونا در حال افزايش اســت. گويا 
ترس از قرنطينه دليل هجوم برخى براى خريدهاى زياد از حد و به 
قصد انباركردن كاالها در خانه اســت. گفتنى است دولت اعالم كرده 

اعتقادى به قرنطينه ندارد.
3- يكى از مديران ميانى مشــكوك به كرونا در همدان در بيمارستان 
ســينا بسترى شده اســت. گويا وى چندى پيش سفرى به قم داشته 
اســت. گفتنى اســت هنوز نتيجه نهايى آزمايش وى مشخص نشده 

است.
4- تــالش نمايندگان براى واگذارى تصويب بودجه به مجلس بعد 
موفق نبوده اســت. گويا دليل رد كليــات بودجه به اين منظور بوده 
اما هيأت رئيســه با بازگرداندن اليحه به كميسيون، شرايط تصويب 
بودجه در مجلس فعلى را فراهم كرده اســت. گفتنى است خستگى 
انتخابات، ترس از كرونا و بى انگيزگى نمايندگان رد صالحيت شده 
و رأى نيــاورده به عنوان دليل رد كليات بودجه عنوان شــده كه البته 

نمايندگان آن را رد كرده اند.
5-فضاى مجازى به كمك معلمان براى آموزش آمده اســت. گويا 
در پى افزايش تعطيالت مدارس، معلمان دلســوز براى پيشگيرى از 
افت تحصيلى دانش آموزان با والدين از طريق فضاى مجازى ارتباط 
گرفته و آموزش را به كمك والدين دنبال كرده اند.گفتنى است شبكه 
آموزش سيما از امروز برنامه هاى آموزشى خود را براى دانش آموزان 

آغاز خواهد كرد.

  درباره ويروس كرونــا، كوچك نمايى را 
قبول نــدارم، بزرگ نمايى هــم نبايد صورت 
بگيرد، بايد واقعيت را بدانيم تا بتوايم درست 

تصميم بگيريم.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان 
در گفت وگو با همدان پيام اظهار كرد: متأسفانه 
فضــا به گونه اى اســت كه بســيارى از مردم 
احساس نگرانى و اضطراب دارند، حتى براى 
سرماخوردگى و آنفوالنزا به بيمارستان مراجعه 
مى كنند با اين تصور كه مبادا به ويروس كرونا 

مبتال شده باشند.
حجت الســالم حبيب ا... شعبانى افزود: تعطيل 
كردن مدارس به اين معنا نيســت كه وضعيت 
حاد اســت براى پيشــگيرى چنين تصميمى 

گرفته مى شود.
وى در پاســخ به اين سؤال كه توصيه شما به 
ائمه جماعات اســتان براى آگاهى بخشــى به 
مردم چيست، گفت: در شوراى سياست گذارى 
به ائمه جمعه توصيه شده است كه خطبه ها را 

كوتاه بخوانند.
شــعبانى با بيان اينكه عده اى مشكوك هستند 
امــا هنوز آزمايش اين افــراد مبنى بر اينكه به 
ويروس كرونا مبتال شده باشند، قطعى نيست، 
توضيح داد: معتقدم فضاى مجازى و رسانه هاى 
بيگانه به نوعى فضاى ترس و اضطراب ايجاد 

كرده اند، تالش مى كننــد ويروس كرونا را به 
يك ويروس سياســى تبديل كنند، بنابراين از 
مردم عزيز درخواســت مى كنم به مســئوالن 
دانشكده علوم پزشكى اعتماد كنند.البته قصد 
نفى يا كوچك نمايى موضوع را ندارم، باالخره 

يك بيمارى هست و بايد احتياط شود.

وى در ادامــه از پزشــكان و پرســتارانى كه 
شــبانه روز براى خدمت رســانى به مردم در 

بيمارستان ها حضور دارند تقدير كرد.
امام جمعه همدان در پاســخ به اين سؤال كه 
رئيس جمهورى اعالم كردند از شــنبه كشور 
بــه روال عادى خود باز مى گردد، نظر شــما 

دراين باره چيست، گفت: رئيس جمهور درباره 
ادارات اينگونه صحبت كردند اما تصميم گرفته 
شد مدارس در شهرهايى كه در معرض خطر 
هستند تعطيل اعالم شود كه احتماال در همدان 
هم اين اتفاق بيفتد البته شرايط هم به گونه اى 

نيست كه دانش آموزان به مدرسه بروند.

 سيالب به دهانه 170 پل بزرگ و كوچك 
در استان خسارت زد.

مديركل مديريت بحران اســتاندارى همدان 
گفت: ريزش باران و بروز سيالب در روزهاى 
دوشنبه تاكنون به بخشى از تأسيسات زيربنايى 
و شــريان هاى حياتى، واحدهاى مســكونى 
و تجارى و ســاير بناها، بخش كشــاورزى، 
دامدارى، شيالت و امور عشاير خسارت زد. 

عليمردان طالبى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: 
همچنين اين ســيالب خســارت هايى را نيز 
به وســايل نقليه، راه هاى ارتباطى، تجهيزات 
و امكانــات وارد كــرده و تيم هــاى امدادى 
به 2 هــزار و 126 تَن در چند روز گذشــته 

امدادرسانى كردند. 
مديركل مديريت بحران اســتاندارى همدان 
افــزود: طبق اعــالم جمعيت هــالل احمر 
به ســاكنان واحدهاى دچــار آبگرفتگى در 
شهرســتان هاى نهاونــد، ماليــر، اســدآباد، 
كبودراهنگ و تويســركان امدادرسانى شد كه 
ميزان خســارت به خانه هــا در حال ارزيابى 

است. 
طالبى گفت: در بخش كشــاورزى به مزارع، 

باغ هــا، جاده هــاى بين مــزارع، اصطبل ها و 
جايگاه هــاى دام، طيــور، شــيالت و علوفه 
خسارت وارد شده كه هم اينك ميزان خسارت 

به طور دقيق محاسبه نشده است. 
وى بيــان كــرد: در بخش جــاده و راه هاى 
مواصالتى نيز خســارت هايى به آنها به ويژه 
پل ها وارد شده اســت و براى كنترل سيالب 
و جلوگيرى از آب گرفتگى مناطق مســكونى 

تعدادى از پل ها نيز تخريب شدند. 
مديركل مديريت بحــران همدان افزود: بروز 
آسيب به 160 كيلومتر جاده اصلى و فرعى و 
18 دستگاه ماشين آالت سنگين راهدارى نيز به 

مديريت بحران گزارش شده است. 
وى افزود: هشــدارهاى الزم به دستگاه هاى 
عضو مديريــت بحران داده شــد، همچنين 
پيشگيرى،  ســتاد  اعضاى  فوق العاده  نشست 
هماهنگى و فرماندهى عمليات پاسخ به بحران 
در شهرســتان نيز به رياست فرماندار تشكيل 

شد. 
همچنين در روزهاى سه شــنبه و چهارشــنبه 
به طور ميانگين در اســتان همدان 82 ميلى متر 

بارش ثبت شده است.

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
گفت: بيشترين ميزان بارندگى تجمعى در 34 
ساعت گذشــته در ايستگاه سياه دره نهاوند با 
230 ميلى متر بوده و كمترين ميزان بارش با 31

ميلى متر مربوط به گرمك رزن است.
منصور ســتوده اظهار كرد: با اشاره به بارش 
بيــش از 100 ميلى متــر در برخى شــهرهاى 
استان، تصريح كرد: ايســتگاه وسج و وراينه 
نهاوند بــا 100 و 136 ميلى متر، پيهان مالير 
113 ميلى متر، سرابى و خيرآباد تويسركان به 
ترتيب 110 ميليمتر و 128 ميلى متر، باباپيرعلى 
تويسركان 106 ميلى متر، رسول آباد بهار 163
ميلى متر و خسروآباد اســدآباد 121 ميلى متر 
در 34 ساعت گذشــته بيشترين ميزان بارش 

را داشته اند.
وى با بيان اينكه سد اكباتان 75 ميلى متر بارش 
داشته است، افزود: در ايستگاه شهر همدان نيز 

71 ميليمتر بارش رخ داده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
ادامــه داد: از ابتداى ســال آبى تاكنون در 28
ايستگاه اســتان همدان 283 ميليمتر بارندگى 
تجمعى رخ داده اســت كه نســبت به مدت 

مشابه ســال گذشــته كاهش 10 درصدى و 
نســبت به ميانگيــن بلندمــدت افزايش 48 

درصدى دارد.
وى از افزايش حجم آب سداكباتان خبر داد و 
گفت: در حال حاضر حجم سد اكباتان 16/8

ميليون مترمكعب است كه در بارش هاى اخير 
2 ميليون مترمكعب افزايش داشته است.

وى بــا بيان اينكــه امســال 154 كيلومتر از 
رودخانه هاى اســتان اليروبى شــده اســت، 
يادآور شــد: با توجه به اينكــه 154 كيلومتر 
از رودخانه هاى اســتان اليروبى شده است، 
بيشتر رودخانه ها سيالب را عبور دادند و فقط 
در شهرســتان نهاوند به دليل انسداد در دهانه 
پل ها آبگرفتگى ايجاد و به روستاهاى ليالن و 

عسگرآباد وارد شد.
مديرعامــل شــركت آب منطقه اى اســتان 
همدان اظهار كرد: شــب گذشــته تيمى از 
مديريت بحران اســتان همدان به شهرستان 
نهاونــد رفــت و از محل هــاى حادثه خيز 
بازديد شــد و خوشــبختانه با دستگاه ها و 
ماشــين آالت آبگرفتگى اين مناطق برطرف 

شده است.

  وضعيــت فعلــى اين اســتان در زمينه 
ويروس كرونا بحرانى و نگران كننده نيست.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان 
در نشست ستاد پيشگيرى، كنترل و هماهنگى 
مقابلــه با ويروس كرونا بيــان كرد: برخورد 
منطقى و معقول با ايــن موضوع و پرهيز از 
ايجاد ناامنى روانى در جامعه بسيار بااهميت 

است.
رشيد حيدرى مقدم بر حفظ سالمت نيروهاى 
درمان به عنوان ســربازان خــط مقدم جبهه 
مقابلــه با كرونا تأكيد كــرد و افزود: امروزه 
مردم جامعه بيش از پيش به خدمات ارزشمند 

كاركنان حوزه سالمت آگاه هستند.
وى تجربــه آنفلوآنــزا را دشــوارتر از اين 
ويــروس دانســت و گفت: بايــد به جامعه 
اطمينــان داد كه ويروس كرونا خطر چندانى 

براى افراد سالم ندارد.
حيدرى مقدم اظهار كرد: اقدامات فعلى درباره 
مديريت اين موضوع قابل قبول اســت البته 
درباره فضاى مجازى نگرانى هايى وجود دارد 
كه الزم است با در اختيار قراردادن اطالعات 
صحيح از مراجع موثق اين موضوع مديريت 
شود. وى با قدردانى از زحمات همه مسئوالن 
براى خدمت به مردم و حفظ ســالمت آنان 
تأكيد كرد: بايد با حفظ آمادگى و اســتفاده از 
بيشترين توان و ظرفيت هاى موجود به مقابله 
بــا اين ويروس رفــت و از هرگونه تصميم 

هيجانى و ناگهانى پرهيز كرد.
وى انسجام و همدلى را مهمترين ابزار مقابله 
بــا كرونا دانســت و گفــت: اولويت اصلى 
مســئوالن، مهار كرونا است كه در اين راستا 
هيأت رئيسه اين دانشگاه براى عبور از مقطع 

كنونى استفاده مى كند.
حيدرى مقدم گفت: توجه هر چه بيشــتر به 
موضوع بيوتروريسم، آمادگى تيم آزمايشگاهى 
دانشكده  آزمايشگاه  درنظرگرفتن  و  آلترناتيو 
بهداشــت به عنــوان آزمايشــگاه جايگزين، 
تشــكيل كميته اى از متخصصان علوم پايه و 
بالينى به عنوان زيرمجموعه اى پدافند غيرعامل 

قرارگاه زيستى استان مورد تأكيد است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
نيز در اين نشســت برنامه عملياتى كارگروه 
مراقبــت و درمان مقابله بــا اپيدمى بيمارى 
كرونا ويروس را تشريح كرد و گفت: رعايت 
بهداشــت محيط بيمارســتان ها با هماهنگى 

كارگروه پيشگيرى مورد توجه است.
ابراهيم جليلى اضافه كرد: دستورالعملى براى 
شناسايى،  نحوه  مشــكوك،  موارد  شناسايى 

پذيرش، درمــان و ثبت بيماران داراى عاليم  
حاد تنفسى در بخش هاى اورژانس تدوين و 

ابالغ شده است.
وى ســاماندهى افراد داوطلب براى آموزش، 
نظــارت و كمك در حــوزه درمــان را در 
دستوركار دانســت و ابراز اميدوارى كرد كه 
در مواقع ضرورى بتوان از توان اين همكاران 

استفاده كرد.
استفاده از ظرفيت روانشناسان و روانپزشكان 
براى مديريت فضاى روانى جامعه، بهره گيرى 
از كارشناســان توانمند در كنار اساتيد گروه 
ويروس شناسى، درنظرگرفتن نيروهاى ذخيره 
و پشتيبان در مراحل مختلف، تهيه فهرستى از 
دانشجويان پزشكى و پرستارى داوطلب در 
قالب گروه هاى 5 نفره از موارد مطرح شــده 

در اين جلسه بود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى:

وضعيت كرونا در همدان بحرانى نيست

سيل 170 پل را در همـدان ُبرد

طبيعت گردان همدان 
آماده عمليات 
در كوهستان
كميتــه  داوطلــب  امدادگــران   
طبيعت گردى اســتان آماده انجام هرگونه 
عمليات امداد و نجات در كوهســتان و 

مناطق سخت گذر هستند. 
هيأت  طبيعت گــردى  كميتــه  مســئول 
ورزش هــاى همگانى همــدان با اعالم 
اين مطلب اظهــار كرد: اين گروه امدادى 
داوطلب بــا بيش از 20 نيروى انســانى 
كارآزموده و باتجربه و تجهيزات پيشرفته 
و نيــز 12 خودرو مجهز آمــاده هرگونه 

امدادرسانى است. محمدرضا حميدى بيان 
كرد: اين گروه طبيعت گرد خودروهاى 2

ديفرانســيل و مجهز دارند و مى توانند در 
مسيرهاى ســخت و دشوار عبور كرده و 

امدادرسانى الزم را داشته باشند. 
هيأت  طبيعت گــردى  كميتــه  مســئول 
ورزش هاى همگانى همدان خاطرنشــان 

كرد: حمل مصدومــان با خودرو از نقاط 
ســخت و دشــوار به ويژه كوهستانى و 
جنگلــى جــزو فعاليت هاى ايــن گروه 
به شــمار مى رود كه در مواقع اضطرارى 
نظير ســيل و زلزله بــه امداد خودجوش 

مى پردازند. 
حميدى در گفــت وگو با ايرنــا افزود: 

هم اكنــون نيز همكارى بســيار خوبى با 
جمعيــت هالل احمر اســتان وجود دارد 
و در مواقع نياز به اعــزام خودروهاى 2
ديفرانسيل نسبت به انجام عمليات امداد 

و نجات اقدام مى كنيم. 
وى بيان كرد: خودروهاى 2 ديفرانســيل 
قابليت عبور از مســيرهاى ســخت گذر 

دارد و تجربه امدادرســانى هاى مختلف 
داشته ايم. 

حميــدى در پايان يادآور شــد: حتى در 
مواقع بارندگى بــرف به نجات رانندگان 
گرفتار در برف مى رويم؛ به ويژه در كوچه 
باغ ها، روستاها و جاده هاى فرعى كه نياز 

به امدادرسانى بيشتر است. 
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ستاد بحران نهاوند نيازمند 
تجهيزات و امكانات به روز است

 در سالجارى براى دومين بار نهاوند دچار سيل شد و بايد همه براى 
حل اين مشكل كمك كنند.

فرمانده سپاه ناحيه نهاوند افزود: كارهاى زيرساختى انجام شده ولى كافى 
نيست و مردم هم مطالباتى از ســتاد بحران شهرستان نهاوند دارند كه 

درخواست حل اين مشكالت بارها عنوان شده است.
على مختارى افزود: همه روســتاهايى كه امروز مشكل داشتند در سيل 
فروردين هم دچار مشكل شــده بودند و اين موجب گاليه مردم شده 
است. وى گفت: مطالبه مردم اين بخش ها حل مشكالت پيش از وقوع 
حادثه است و نقاطى كه مشكل دارند بايد شناسايى و رفع مشكل شوند.

مختارى با اشــاره به حوادث شهرســتان نهاوند اظهار كرد: با توجه به 
حوادثى كه در نهاوند رخ مى دهد مانند ســيل و زلزله و ديگر حوادث 
طبيعى، ستاد بحران شهرستان نيازمند توجه و تجهيزات بيشتر است چون 

اين ستاد تجهيزات موردنياز را در اختيار ندارد.
وى گفت: بســيجيان شهرســتان نهاوند آماده كمك به مجموعه ستاد 
بحران هســتند و همچون گذشــته در هرجايى كه اعالم شود به مردم 

خدمت رسانى كرده است.
علــى مختــارى، تصريــح كــرد: 2 بخــش گيــان و زرين دشــت نهاونــد 
ــت بســيج  ــروى مقاوم ــاش ني ــا آماده ب ــتند و ب ــى نداش ــرايط خوب ش
شهرســتان نهاونــد در كنــار عوامــل امــدادى در حــال خدمات رســانى 

. هستند

64 طرح شاخص آبخيزدارى همدان 
آماده بهره بردارى است

 همزمان با هفته منابع طبيعى 64 طرح منابع طبيعى و آبخيزدارى در 
استان همدان بهره بردارى مى شود. 

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان گفت: 23 طرح جنگل كارى، 8
طرح حفاظت و امور اراضى، 27 طرح در حوزه احيا و اصالح مراتع و 6
طرح آبخيزدارى و آبخوان دارى براى حفظ منابع پايه آب و خاك و مهار 

سيالب در هفته منابع طبيعى بهره بردارى مى شود.
به گزارش روابــط عمومى منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان، 
اسفنديار خزايى با بيان اينكه 350 هزار اصله نهال در طول اين هفته در 
بين مردم توزيع مى شود، افزود: اين نهال ها شامل اقاقيا، زبان گنجشك، 
سنجد و توت بوده زيرا مقاوم به شرايط كم آبى و مناسب با اقليم همدان 

هستند. 
خزايى گفت: ترويج فرهنگ منابع طبيعى، اســتفاده از مشــاركت هاى 
مردمى و تشــكل هاى مردم نهاد محيط زيست در كاشت نهال و حفظ و 
احياى عرصه هاى ملى از برنامه هاى مهم در طول هفته منابع طبيعى است. 
وى اظهار كرد: 15 تا 21 اســفند ماه در تقويم رسمى كشور به نام هفته 
منابع طبيعى نام گذارى شده كه شعار امسال اين هفته «نهال كارى همگانى 

براى ايرانى سرسبز» است. 

ثبت اثرى ديگر از نهاوند 
در فهرست آثـار ملى

 كتيبه  سنگى به دست آمده از ميدان قيصريه در پيرامون مسجد جامع 
نهاوند در فهرست آثار ملى ايران قرار گرفت. 

معــاون ميــراث فرهنگــى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى اســتان، افزود: اين كتيبه  سنگى كه اشاره به ساخت مسجد 
قديمى نهاوند داشته و در ميدان قيصريه در نزديك مسجد جامع نهاوند 
كشف شده است، پس از طرح در شوراى ثبت وزرات ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشــگرى و دفاع كارشناسان معاونت ميراث فرهنگى 

استان در فهرست آثار ملى ايران قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى اســتان همدان احمد 
ترابى افزود: اين كتيبه سنگى مربوط به بناى مسجد عتيق بوده و امروزه 

اثرى از اين بنا بر جاى نمانده است. 

جانمايى چند پايانه اتوبوس براى پنجشنبه آخر سال 
در همدان

 سرپرســت سازمان مديريت حمل ونقل بار و مسافر شهردارى از جانمايى چند پايانه 
اتوبوس براى پنجشنبه و جمعه آخر سال در همدان خبر داد.

سيد محمد پوروخشورى با اشاره به ماه پايانى سال و افزايش ترافيك سطح شهر به دليل 
خريدهاى مــردم براى نوروز اظهار كرد: در اين ايام تمــام ناوگان عمومى همدان مانند 

سال هاى گذشته به مردم خدمات ارائه خواهند داد. 
وى با بيان اينكه در جمعه و پنجشنبه آخر سال نيز با تمام توان خدمات رسانى خواهد شد 

تا مردم دسترسى بهترى به حضور در باغ بهشت داشته باشند، گفت: در اين روزها مردم 
تا جايى كه امكان دارد از وسايل نقليه عمومى استفاده كنند و چند پايانه نيز مانند سال هاى 

گذشته تعبيه خواهيم كرد تا از همانجا به باغ بهشت نزديك شوند. 
سرپرست سازمان مديريت حمل ونقل بار و مسافر شهردارى در گفت وگو با فارس گفت: 
به دنبال اين هستيم تعدادى از اتوبوس هايى كه فعال متوقف شده اند را وارد چرخه كنيم و 

خدمات بهترى طبق نياز مردم ارائه شود. 
وى افزود: شهروندان با زمان بندى مناسب خريدهاى خود را انجام دهند و از حمل ونقل 
عمومى اســتفاده كنند تا در اين يك ماه پايانى افزايش پيك مســافر در سطح شهر را به 

حداقل برسانيم. 

پوروخشورى با بيان اينكه به دنبال اين هستيم اتوبوس هاى بيشترى جانمايى كنيم، گفت: 
خوشبختانه تمام تاكسى ها نيز فعال هستند و مشكلى در اين زمينه وجود ندارد. 

وى با اشاره به اينكه اميدواريم با كمك هم در اسفندماه كمتر ترافيكى داشته باشيم، افزود: 
2 دســتگاه اتوبوس جديد نيز وارد ناوگان شد تا در مناطق كم برخوردار استفاده شود كه 

درحال حاضر قيمت هر اتوبوس يك ميليارد و 700 ميليون تومان است. 
سرپرســت سازمان مديريت حمل ونقل بار و مسافر شهردارى با بيان اينكه در يازدهمين 
انتخابات مجلس ميزان خسارت به سايبان ها از نصب تبليغات نامزدها، نسبت به سال هاى 
گذشته كمتر بوده است، خاطرنشان كرد: اطالع رسانى و نصب بنرها در سطح شهر موجب 

شد كمتر شاهد خسارت در سايبان ها باشيم. 

محمد ترابى»
 شــهر مالير پس از همدان بزرگترين 
شهر استان بوده و دارى يك ثبت ملى و 
يك ثبت جهانى است. اين شهر به عنوان 
شهر ملى مبل و منبت در ليست شهرهاى 
صنايع دســتى كشــور ثبت شده اســت. 
همچنيــن انگور مالير به عنــوان پنجاه 
و ســومين ميراث مهم كشاورزى جهان 
در ســازمان فائو و به عنوان شهر جهانى 

انگور به ثبت رسيده است. 
همچنين در استان همدان شهر مالير بر 
پايه سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 
در ســال 1395 با جمعيت 290 هزار و 
137 نفر پس از شــهر همدان رتبه دوم 
را از نظــر جمعيتى بــه خود اختصاص 
داده اســت. سهم شهر مالير 2 كرسى از 
كرســى هاى موجود در مجلس شوراى 
اسالمى بوده و 23 كانديداى اين شهر در 
انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى 
اسالمى بر ســر اين 2 كرسى با يكديگر 

رقابت كردند. 
2 اســفند ماه در شهر مالير از ميان 231
هزار و 957 نفر داراى شرايط رأى دادن 

در اين شهر 85 هزار و 481 نفر با 36/8
درصد آمار مشــاركت، احــد آزاديخواه 
و هادى بيگى نــژاد را به عنوان منتخبين 
خود در يازدهمين دوره مجلس شوراى 

اسالمى برگزيدند. 
از ايــن رو با بيگى  نژاد كــه با 22 هزار 
و53 رأى به عنوان دومين نماينده منتخب 
مالير در مجلس شوراى اسالمى انتخاب 
شده است، گفت وگو كرديم كه در ادامه 

مى خوانيد:
نماينده منتخب مردم مالير در يازدهمين 
دوره مجلس شــوراى اســالمى با بيان 
اين كه من از مردم تشــكر مى كنم كه در 
انتخابات شــركت كردند و به افرادى كه 

شايسته دانستند رأى دادند، گفت: 
نظام ما، نظام جمهورى اســالمى است 
و هــر فردى چه در رياســت جمهورى 
و چــه در جايــگاه نمايندگى مجلس از 
مردم رأى مى گيرد نماينده بالعزل آن ها 
مى شــوند و اين افراد در جايگاه خود به 
جاى مردم تصميم مى گيرند و مردم ديگر 
نمى توانند رأى خود را پس بگيرند. ولى 
اگر چنانچه مردم كسى را ببينند كه روند 

حركتى اش خوب نيست اين فرد را بايد 
به دست خود حذف كنند. 

بيگى نــژاد ادامــه داد: به رغم تشــكر و 
قدردانــى از مــردم به دليــل حضور در 
انتخابــات بايد عرض كنم كــه اميدوار 
بودم مردم بيشــتر و بهتــر در انتخابات 
در  مى بايستى  مردم  مى كردند.  شــركت 
انتخابات محكم تر بــه صحنه انتخابات 
بيايند و كســانى را كه نسبت به عمكرد 
آن ها انتقاد دارند را به دست خود حذف 

كننــد، مردم بايــد بر عملكــرد نماينده 
منتخب خــود نظارت كــرده و از وى 

مطالبه گرى داشته باشند. 
وى با اشــاره به اينكه بنــده گروهى از 
افراد را در مالير به عنوان هيأت نظارت 
انتخــاب كــرده ام، افزود: از ايــن افراد 
خواسته ام كه بر حســاب هاى مالى من، 
بر مســائل رأى دهى من، در كدام جريان 
كه  انتخاباتى  وعده هــاى  مى گيرم،  قرار 
داده ام در راستاى ارزش هاى انقالب آيا 

حركت مى كنم، نظارت داشــته باشند. با 
نظارت اين افراد اگر من از مســير مالى 
اخالقى و ارزشى خارج نشوم، مى توانم 
در اين مســير باقى بمانم. مردم هم بايد 
از ديگــران اين مطالبه گرى را داشــته و 
بايد اين هيأت هاى نظارت بر نمايندگان 

وجود داشته باشند. 
يازدهمين  مالير  مــردم  منتخب  نماينده 
دوره مجلس با تأكيد بــر اينكه مجلس 
بايد هدف گــذارى كند، اظهار كرد: الزم 
اســت مجلس براى 4 سال چند اولويت 
اصلى بــراى خود تعريــف كند و تمام 
زمينه سازى ها و برنامه هاى الزم را براى 

احقاق آن انجام دهد. 
وى ادامه داد: تا مجلس هدف دار نباشد 
مردم نــه مى توانند مطالبه گرى كنند و نه 
چون  باشد،  پاســخگو  مى تواند  مجلس 
هركارى انجام دهــد مى تواند ادعا كند 
كه هدف آن را داشــته اســت، بنابراين 
مجلــس هنگامى كــه هدف گذارى كند 
ديگــر نمى تواند همچنيــن ادعايى كند 
و مردم مى توانــد از مجلس مطالبه گرى 

انجام دهند. 

بيگى نژاد با بيان اينكه انتخابات امســال 
خوب برگزار شد و مسئوالن برگزاركننده 
از هيــچ زحمتى دريغ نكردند، گفت: در 
براى  خوبى  تصميم گيرى هــاى  ماليــر 
برگــزارى انتخابات اتخاذ شــد، در اين 
شهرستان حدودا 20 نفر رقيب داشتيم كه 
هركــدام صاحب رفتار و اخالق خاصى 
بودند، برخى از اين افراد انصراف دادند 
و از بنده حمايت كرده و  برخى ديگر نيز 
با من تماس گرفتند و اعالم آمادگى براى 

همكارى كرده اند. 
وى در پايــان افزود: مــردم عزيز بايد 
جمهورى اســالمى را متعلــق به خود 
بدانند و بايد به ميدان آمده و افراد صالح 
را انتخــاب كنند و يا حتــى به اجبار به 
صحنه بياورند و از آنها حمايت كنند زيرا 
مفسدان هنگامى كه به قدرت مى رسند با 
قانــون به اعمال خود ادامــه مى دهند و 
راه كار قانونى بــراى خود اتخاذ مى كنند 
و هنگامى كه ايــن اتفاق مى افتد برخود 
قانونى با اين افراد غيرممكن مى شــود. 
مردم بايد در ميدان باشند و پاسخگويى 

را از مسئوالن طلب كنند. 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
شركت تراكتـورداران و كمباين داران

 الـوند اللجيــن

رئيس هيات مديره تعاوني

تاريخ انتشار: 98/12/07
مذكور  تعاوني  شركت  دوم  نوبت  العاده  فوق  عمومي  مجمع  جلسه   
حسنيه  محل  در   98 مورخ12/20/  شنبه   سه  روز   10 ساعت  راس 
حضرت ابوالفضل(ع) واقع در اللجين خيابان معلم (باالتر از شوراى 

حل اختالف سابق) برگزار مي شود.              
در  شود  مي  دعوت  سهام)  (صاحبان  اعضا  كليه  از  بدينوسيله  لذا 
تاريخ و ساعت مقرر در مجمع فوق حضور به هم رسانيده  و يا وكالي 
خود را با توجه به مفاد اساسنامه كتبا از بين اعضاء و يا خارج از اعضاء 

شركت معرفي نمايند.
دستور جلسه :

1- طرح  و تصويب اساسنامه جديد شركت تعاونى

آگهى اصالحيه مناقصه 
شماره 2098005109000001  

موضوع انجام بخشى از امور خدماتى و سرايدارى و رانندگى 
جمعيت هالل احمر استان همدان 

بدينوسيله به اطالع مى رساند مناقصه شماره 2098005109000001  
و  سرايدارى  و  خدماتى  امور  از  بخشى  انجام  موضوع 
شماره  مناقصه  به  همدان  استان  هالل احمر  جمعيت  رانندگى 
و  خدماتى  امور  از  بخشى  انجام  موضوع   2098005109000002
تغيير  همدان  استان  هالل احمر  جمعيت  رانندگى  و  سرايدارى 

يافته است.
تلفن هاى  شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  براى 
جمعيت  پشتيبانى  و  انسانى  منابع  معاونت   081 38247942-6

هالل احمر، كارشناس امور قراردادها تماس حاصل فرمايند. 
(م الف 1921)

مهرداد حمزه »
 انتخابــات يازدهميــن دوره مجلــس 
شوراى اســالمى در حوزه انتخابيه مالير 
با پيروزى قاطع نامزدهاى شــوراى ائتالف 

نيروهاى انقالب اسالمى همراه بود.
براســاس نتايج اعالم شده حدود 86 هزار 
نفر يعنى تقريباً 37 درصد واجدين شرايط 
رأى دادن در ايــن دوره از انتخابات مالير 
شركت كردند كه از بين 23 نامزد انتخاباتى 
حجت االسالم احد آزادى خواه با نزديك به 
36 هزار و 500 رأى و هادى بيگى نژاد با 22 
هزار رأى از اين حوزه انتخابيه راهى مجلس 

يازدهم شدند.
احد آزادى خواه با 45 سال سن جوان ترين 
نماينده استان همدان در دوره دهم و يازدهم 
است كه پس از عبدا... نوروزى، سيدكاظم 
ميرولد، محمد كاظمى، بيژن شهبازخانى و 
حسن زمانى، ششمين نماينده مالير است 
كه 2 بار توانســته اســت اعتماد مردم اين 
شهرستان را براى حضور در مجلس جلب 

كند. 
آزادى خواه كه در ســال هاى نه چندان دور 
مديركل ســازمان تبليغات اسالمى استان 
همدان بود در زمره روحانيونى قرار مى گيرد 
كه ســخنور قابلى بودند و شــايد يكى از 
مهم ترين داليل پيروزيــش در هر 2 دوره 

انتخابات همين فن سخنورى وى باشد.
وى در مجلــس دهم يكى از منتقدان جدى 
دولت روحانــى بود و حتى به دليل وصول 
نشدن اعالم سؤال از رئيس جمهور، سابقه 

بست نشــينى به همــراه تعــدادى ديگر از 
نمايندگان اصولگراى مجلس دهم از جمله 
ذوالنور، نقوى حسينى، پژمان فر، ناصرى نژاد 
در پشت صندلى هاى هيأت رئيسه مجلس 

را نيز دارد.
وى اگر چه سخنگوى كميسيون فرهنگى 
مجلس بود، اما مواضع سياسى اش بيشتر از 
مواضع فرهنگى بود و در استيضاح بسيارى 
از وزيــران دولت در مجلس دهم از جمله 
آخوندى وزير سابق راه و شهرسازى نقش 

كليدى داشت.
در كنار آزادى خواه اين بار، هادى بيگى نژاد، 
ديگر كانديداى شوراى ائتالف رأى آورد. 
وى دكترى شيمى دارد، عضو هيأت علمى 
دانشــگاه مالير بوده و سال ها با بخش هاى 
مختلف بســيج همكارى داشــته است و 
به عنوان شــانزدهمين نماينده مالير پس از 

انقالب راهى مجلس شد.
براساس ليست ارســالى از سوى شوراى 
ائتالف كشور كه بعدا به ليست ايران سربلند 
نيز معروف شد، در حوزه انتخابيه مالير تنها 
نام احد آزادى خواه در ليست قرار داشت و 
شوراى ائتالف انتخاب نفر دوم را به خود 
مردم واگذار كرده بود اما اين شورا در استان 
همدان و در شهرستان مالير تصميم گرفت 
تا بيگى نژاد را به عنوان نفر دوم معرفى كند 

كه با حاشيه هايى همراه بود.
به هر شكل اين نخســتين بارى است كه 
ليســت اصول گرايان در مالير كامل رأى 
مــى آورد زيرا در بيشــتر دوره ها حداقل 

يك نماينــده از جريــان اصالح طلبى يا 
كانديداهاى مســتقل از مالير به مجلس 
راه يافته و اين بــار در غياب كانديداهاى 
شــاخص اصالح طلبان و با ردصالحيت 
محمــد كاظمــى، نماينــده اصالح طلب 
دوره ششم و دهم مالير، فضا كامال براى 

پيروزى اصول گرايان باز شد.
اما نكته مهم، كاهش معنادار مشــاركت در 
حوزه انتخابيه مالير بــود. در 2 انتخابات 
گذشته مجلس حدود 60 درصد ماليرى ها 
در انتخابات شــركت كردند كه اين بار اين 
عدد حــدود 37 درصد را نشــان مى داد. 
تفاوت اين 2 عــدد قطعا به دليل گله مندى 
مردم از وضعيت معيشــتى و نيز عملكرد 
برخى مديــران اجرايــى از جمله مديران 
اين شهرستان اســت و نبايد آن را به پاى 
نظام نوشت زيرا بافت جمعيتى مالير، يك 
بافت جمعيتى مذهبى بود كه براى دفاع از 
انقالب و آرمان هايش همواره فداكارى الزم 

را كرده اند.
مالير امروز با 2 عنوان جهانى يعنى «شهر 
جهانى انگور» و «شهر جهانى مبل و منبت» 
ظرفيت هاى بااليى براى توسعه و پيشرفت 
دارد و بى ترديد در طول يك دهه گذشــته 
توانسته رشد خوبى داشــته باشد و امروز 
كمتر كســى را مى توان پيدا كرد كه مالير 

را نشناسد.
اين شهرستان به لحاظ موقعيت جغرافيايى 
كــه دارد و به واســطه ظرفيت هايى كه در 
بخش كشاورزى، باغدارى و صنايع دستى و 

نيز ظرفيت هاى تاريخى و طبيعى موجود در 
سطح شهرستان مى تواند ساالنه هزاران هزار 
گردشــگر را جذب كند كه بى ترديد نقش 
به سزايى در فرآيند توســعه و نيز تقويت 
اقتصاد زندگى مردم، اشتغال زايى و.... دارد 

كه نبايد از آن غافل شد.

مالير هم چنيــن در حوزه هــاى مختلفى 
فرهنگى يد طواليى داشــته و دارد و زمينه 
بســيارى از كارهاى فرهنگى در اين شهر 
به خوبى مهيا بود و مى تواند ســاالنه ميزبان 
بســيارى از رويدادهاى مهــم فرهنگى و 

اجتماعى باشد.
قطعا با توجه به آنچه گفته شــد، وظيفه 
نمايندگان مالير در مجلس ســنگين تر از 
خيلى از حوزه هاى انتخابيه استان همدان 
است زيرا امروز مالير شتاب قابل توجهى 
در توســعه و آبادانى گرفته و نمايندگان 
مردم مالير در مجلس بايد ســرعت اين 
شــتاب را بيشــتر كنند نه اينكه ترمزى 
باشند براى اين مسأله! از اين رو كار آنان 
سخت و دشــوار است و شايد نياز باشد 
ديگران  دوبرابر  شهرستان  اين  نمايندگان 

تالش كنند.
آزاديخواه كه نيروى جوان و با انگيزه است 
به طور قطع اين توان را دارد و با روحيه اى 
كه از او مى شناســيم بى شــك در مجلس 
يازدهم براى كســب برخى مناصب مهم تر 
از سخن گويى كميسيون فرهنگى دورخيز 
خواهد كــرد و در اين راه نيــز احتماال از 

حمايت يكــى از نمايندگان اســتان يعنى 
حجت االسالم احمدحسين فالحى بيشتر از 
بقيه برخودار باشد زيرا هر 2 آنها روحانى 
هســتند و به جريان جبهــه پايدارى تعلق 

خاطر دارند.
اما در مورد عملكرد بيگى نژاد در مجلس 
بعــدى قضــاوت كردن كار ســخت و 
دشوارى اســت زيرا او به لحاظ سياسى 
خيلى چهره آشنايى نيست و بسيارى از 
فعالين سياسى حتى جريان اصولگرا در 
اين انتخابات براى بار نخســت نام او را 
شــنيدند. او كه اصالتا اهل قوچان مشهد 
اســت، گفته مى شود نخســتين نماينده 
غيربومــى مالير در طــول ادوار مجلس 
اســت، پس در مورد بررسى عملكرد او 

بايد منتظر گذشت زمان باشيم.
كالم آخر اينكه با اتمام انتخابات زمان پايان 
رقابت  نيز فرا رســيده و اكنون نمايندگان 
منتخــب مردم بايد در 4 ســال پيش رو با 
اســتفاده از ظرفيت نخبگان و فرهيختگان 
ماليرى، زمينه توســعه بيــش از پيش اين 
شهرستان با 2 عنوان جهانى را فراهم كنند. 

همين.

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامىاگر به دنبال آگهى هاى استخدامى

هستيد به هستيد به كانال تلگرامىكانال تلگرامى  زير مراجعه نماييدزير مراجعه نماييد

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

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

2 نامزد معرفى شده راهى مجلس شدند

پيروزى قاطع 
شوراى ائتالف در مالير

هادى بيگى نژاد نماينده منتخب مالير 

مردم از منتخبان خود مطالبه گرى كنند

كاهش معنادار مشاركت 
مالير  انتخابيه  حوزه  در 
انتخابــات  در 2  بــود. 
حدود  مجلس  گذشــته 
در  ماليرى ها  درصد   60
كردند  شركت  انتخابات 
عدد  ايــن  اين بار  كــه 
حدود 37 درصد را نشان 

مى داد
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خبر

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 98/1465  مورخ 98/11/26هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى فيروز زندى فر فرزند امين اله به شماره شناسنامه 3226 صادره از كرمانشاه در ششدانگ يك باب مغازه و محوظه متصل به آن به مساحت 755/69 مترمربع در 

قسمتى از پالك 66 اصلى واقع در اسدآباد، ميدان بار، ابتداى بلوار خاكريز خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى نظرعلى زارعى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 527)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/25
كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسد آباد

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 98/1447  مورخ 98/11/23 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاى شــكرا... زيورى فريد فرزند حبيب ا... به شماره شناسنامه 603 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 28/52 مترمربع در قسمتى از پالك 66 اصلى جهت الحاق 

به پالك 66/746 اصلى واقع در اسدآباد، پشت استاديوم آزادى، خيابان آزادى 2 خريداري با واسطه از مالك رسمي آقايان يدا... مؤذنى، عبدا... ظهيرى، سيف ا... ظهيرى، امين ا... زيورى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 524)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/25
كامران متقى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

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

برابــر رأي شــماره 139860326034001557  مــورخ 1/ 12 /98 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن 
ــد  ــند رســمي مســتقر در واح ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ــت ثبت ــف وضعي تكلي
ــي  ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــه دو تصرف ــدان منطق ــك هم ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
ــه  ــدان در س ــادره از هم ــنامه 82 ص ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد ذوقعل ــى فرزن ــى بداق مصطف
ــه مســاحت 44678/86  ــى ب ــن مزروعــى آب ــه زمي ــگ مشــاع از ششــدانگ يــك قطع دان
مترمربــع تحــت پــالك 15/3235 واقــع در همــدان، روســتاى امزاجــرد بخــش 4 خريــدارى 

ــت.  ــده اس ــرز گردي ــى  مح ــى بداق ــى و ذوقعل ــف درياي ــطه از يوس مع الواس
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
م الف 1904)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/25

موسى حنيفه 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر رأي شــماره 139860326034001559 مــورخ 1 / 12 /98 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن 
ــد  ــند رســمي مســتقر در واح ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ــت ثبت ــف وضعي تكلي
ــي  ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــه دو تصرف ــدان منطق ــك هم ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
ــه  ــدان در س ــادره از هم ــنامه 3489 ص ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد عل ــى فرزن ــى بداق ذوقعل
ــه مســاحت 44678/86  ــى ب ــن مزروعــى آب ــه زمي ــگ مشــاع از ششــدانگ يــك قطع دان
مترمربــع تحــت پــالك 15/3235 واقــع در همــدان، روســتاى امزاجــرد بخــش 4 خريــدارى 

ــت.  ــده اس ــرز گردي ــژاد  مح ــم خدايارى ن ــطه از محمدابراهي مع الواس
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در 
صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
ــن  ــه اي ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــن آگهــي ب ــخ انتشــار اولي ــد از تاري مي توانن
ــراض،  ــخ تســليم اعت ــاه از تاري اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي 
مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 

(م الف 1903)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/25
موسى حنيفه 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034001517 مورخ98/11/26 هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعــارض متقاضي جواد همتى اكبر فرزند صفرعلى 
به شماره شناســنامه 25 صادره از قهاوند در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 
75672/31 مترمربع تحت پالك 132/548 واقع در همدان روســتاى دشــته بخش 5 خريداري 

مع الواسطه از محمد همتى اكبر  محرز گرديده است. 
لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. 
(م الف 1880)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/25

موسى حنيفه 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان
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جامعه زير ضرب
محمد فاضلي»

 ايــن روزها آدم ها و اطرافيان زيــادى را مى بينم كه يك جاى روح 
و جان شــان زخم خورده و دريده شده اســت. آدم هايى كه اصًال فكر 
نمى كردى كم بياورند، حداقل در روزها و ساعاتى، به زمين و زمان درى 
ورى مى گويند و بعد افسرده روح، ساكت مى شوند. اين ها انگار «پرتاب 

ميان گرگ ها» را تجربه مى كنند. 
«پرتاب ميان گرگ ها» چيســت؟ گفته شــده كه سرويس اطالعاتى و 
امنيتى مخوف شوروى سابق مشــهور به «كا گِ ِب»، براى از بين بردن 
روشــنفكران، نويسندگان و... بدون شكنجه و زندان و كشتن، به  شكل 
نامحسوس در زندگى آن ها نفوذ كرده و برايشان مشكالت گرفتارى هاى 
زياد ايجاد مى كردند تا نااميدى ها و مشكالت روحى و عاطفى آن ها را 

احاطه كنند. 
فرد زير بار بدبختى هاى خودش له مى شــد؛ گاه روان پريشى و گاهى 
خودكشــى يقه اش را مى گرفت. اين تكنيك را «پرتاب ميان گرگ ها» 
مى ناميدند. هر مشــكل، گرگى بود كــه روح و روان فرد را مى دريد و 

باالخره از پا درمى آمد. 
الزم نيســت «پرتــاب ميان گرگ ها» عمدى و كار ســرويس امنيتى و 
اطالعاتى باشد، مى تواند محصول شــرايط ساختارى و ناكارآمدى ها، 

انباشت بى اعتمادى، و كم رنگ شدن چشم اندازهاى اميدبخش باشد. 
*بياييد به رخدادهاي مهم سال 1398 نگاه كنيم. 

1- سيالب هاي فروردين، حداقل 7 استان به طور وسيع درگير سيالب 
شدند. 

2- ساقط شدن پهپاد آمريكا با شليك موشك ايران، تصور پاسخ آمريكا 
و شروع جنگ

3- وقايع و كشته هاي آبان بر سر افزايش قيمت بنزين 
4- شــهادت سردار قاسم سليماني، تصور عمومى درباره پاسخ ايران و 

احتمال شروع جنگ
5-حمله به عين االسد و ترس عمومي از شروع جنگ

6- ده ها نفر جان باختگان تشييع جنازه سردار سليماني در كرمان
7- شــليك به هواپيماي اوكرايني، تصور عمومى درباره پنهان كارى و 

گسترش بى اعتمادى
8- سيالب در سيستان وبلوچستان

9- قرار گرفتن در اصطالحاً ليســت ســياه (FATF)، تصور عمومى 
درباره محدودتر شــدن روابط بانكى ايران و تشديد وضعيت نامناسب 

اقتصادى، افزايش قيمت دالر و بيشتر شدن بى ثباتى اقتصاد ايران
10- شــيوع ويروس كرونا، گســترش ترس عمومى و تعميق مسأله 

بى اعتمادى
11- انتخابات مجلس شــوراي اســالمي، رد صالحيت ها و مشاركت 
نكردن بيشتر مردم در انتخابات كه نشانه اى از انفعال و تشديد نارضايتى 

است. 
اين را هم در نظر بگيريد كه دائم اخبار تشديد تحريم ها رسيده، تعميق 
مشــكالت اقتصادي و نوســان هاى دالر بعالوه تصور عمومى درباره 
گســتردگى فســاد، ذهن و روح جامعه را مداوم تحت فشار قرار داده 
است. اين فهرســت آن قدر بلندباال هست كه الزم نباشد مواردى نظير 
مصاحبه اى در تلويزيون درباره وجود سم آفالتوكسين در شير يا حمله 
ملخ به جنوب كشور و مواردى از اين دست را كه چند وقت يكبار در 

جامعه طرح مى شوند به آن ها بيفزاييم. 
يكى مثل كرونا خطرى براى همگان است و مقوله اى نظير قرار گرفتن 
در اصطالحاً ليست سياه (FATF)، در درجه نخست فعاالن اقتصادى و 
بعد مردمى را كه تحت تأثير عوارض اقتصادى اش قرار مى گيرند نگران 
مى كند. خالصه جامعه تحت فشار اين رخدادها قرار مى گيرد و عوارض 
هركدام مثل گرگــى روح و روان آن ها را كه ميان اين رخدادها پرتاب 

شده اند، مى فرسايد. 
عوارض اين وضعيت براى جامعه ايران در همه ابعاد خطرناك است. 
آدم ها بى انگيزه مى شوند، كار نمى كنند، بهره ورى پايين مى آيد، سطح 
تنش هاى عصبى باال رفته، زوجين درگير مى شوند، ميل به مهاجرت 
افزايش مى يابد، تعهد به وطن كم شده و انگيزه خيانت و جاسوسى 
بيشــتر مى شــود، طرح و برنامه هاى سازمان ها از ســر بى انگيزگى 
كاركنان در نطفه خفه مى شــوند و معدود صداهاى اميدبخش چنان 
با ســردى مواجه مى شوند كه ديگر كســى صدايش بيرون نمى آيد. 
استرس، حتى ضعف سيستم ايمنى بدن را به همراه دارد و به بيمارى 
جسمى نيز منتهى مى شود.  نمى دانم روانشناسان و روانپزشكان چه 
برآوردى از اين وضعيت دارند، اما شواهد زندگى روزمره نشانه هاى 
خوبى از وضعيت ما ارائه نمى كند. جامعه از ســنگ نيست و تحت 
اين فشارها فرسوده مى شود. دو قطبى «انفعال و نفرت تا خشونت» 
محتمل ترين خروجى اين وضعيت اســت كه هر دو قطب آن مضّر 
و خطرناك اســت. گويى آدميان در تعليق و بالتكليفى تا عصبى و 

تنش آميز بودن گير افتاده اند. 
شــايد هيچ چيز ضرورى تر از كارهايى براى كاســتن از حس تعليق و 
بالتكليفى، كاســتن از گرگ هايى روح و روان مردم ميان آن ها پرتاب 
مى شوند و جدى گرفتن سالمت روح و روان جامعه نيست. ضرورى 
اســت هر كارى كه ممكن و مناسب است انجام شود تا از سطح تنش، 
بى افق بودن و فشــار روانى جامعه كاسته شــود. جامعه را بايد از زير 

ضرب درآورد. 
جامعه نيازمندى سياست توليد شادكامى است. 

*عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

پست اينستاگرامى ابوالقاسم الماسى
 دبير ستاد انتخابات استان همدان

 دبير ســتاد انتخابات استان همدان در پست اينستاگرامى، به حال 
و هواى متفاوت ســتاد انتخابات اين دوره نسبت به انتخابات  گذشته 

پرداخته است.
متن پست ابوالقاسم الماسى كه در فضاى مجازى منتشر كرده به شرح 

زير است:
ستاد انتخابات يازدهمين دوره انتخابات  مجلس شوراى اسالمى استان 
همدان در دوم اسفند سال 98 حال و هواى متفاوتى نسبت به انتخابات  

گذشته داشت.
فضاى جديد، طراحى و چيدمان با حساب و كتاب، رنگ بندى نرم و 
هماهنگ، فضاى وســيع با هندسه متوازن، امكانات و تجهيزات كافى 
و مناســب و... از ويژگى هاى اين ستاد بود كه به همت همكارانم در 
دفتر سياســى و انتخابات و اداره كل ادارى و مالى و اداره كل روابط 
عمومى مهيا شد. از اين مهمتر حضور متناوب شخصيت هاى ارزشمند 
و گرانقدر استان از آغاز رأى گيرى تا پايان شب در ستاد بود كه براى 
نخستين بار، اين تعداد، با اين جايگاه زينت بخش ستاد انتخابات استان 
بودنــد. همه بودند و هركس منتظر نتيجه مطلوب خود از اين رخداد 
مهم، هركس به كار خود مشــغول بود، ولى صفا، دوســتى، يكدلى و 

تفاهم در سالن موج مى زد.
جنب وجوش به خوبى قابل حس بود، گزارش هاى پى درپى ســيما و 
ارتباط لحظه به لحظه با صداى مركز همدان، نشست هاى خبرى پشت 
ســر هم با مسئوالن ذى ربط انتخابات و حضور بيش از 60 خبرنگار و 
عكاس پركار و كنجكاو، كه از ابتكارات روابط عمومى استاندارى بود، 

هيجان را به ستاد انتخابات تزريق مى كرد.
اين ها زمانى اتفاق افتاد كه سيدسعيد شاهرخى استاندار محترم، انتظار 
ستادى درخور شأن استان و استاندارى داشت و صد البته حاصل كار، 

مرهون راهنمايى قدم به قدم ايشان در اين مسير بود.

كشورهاى اسالمى توان امنيتى خود را 
يك كاسه كنند

 كشورهاى اسالمى با درك درستى از واقعيت هاى صحنه و تاريخ 
درگيرى با اســرائيل توان خود را با برخورد با ســازمان امنيتى رژيم 

صهيونيستى يك كاسه كنند.
كارشــناس مسائل فلسطين در گفت وگو با ايرنا درباره تهديد به ترور 
رهبران مقاومت و جهاد اسالمى توسط رژيم صهيونيستى اظهار كرد: 
اقدام اخير اســرائيل براى ترور رهبر ســازمان جهاد اسالمى مى تواند 
بخشى از يك طرح بزرگتر براى مقابله با ايران و قطع بازوهاى اصلى 

آن در منطقه از طريق ترورهاى هوشمند باشد.
هادى برهانى افزود: از اين چشم انداز 3 شخصيت كليدى مقاومت در 
برابر اسرائيل يعنى سردار سليمانى، سيد حسن نصرا... و زياد نخاله را 
اداره مى كنند كه اين 3 تن نه تنها ســازمان هاى اصلى درگير با اسرائيل 
را رهبرى مى كنند بلكه نقش فوق العاده اى در اداره اين ســازمان ها و 
راهبرد آنها دارند. وى در پاسخ به اين سؤال كه اين بازدارندگى چگونه 
قابل حصول اســت، گفت: اين بازدارندگى كار آسانى نيست اما قابل 
حصول است. اســرائيل تجربه و ظرفيت بزرگى در كارهاى امنيتى و 
عملياتى دارد و از اين جهت كامال در موقعيت برترى است و نگاهى 
به پرونده جدال رژيم صهيونيســتى با كشورهاى عربى و اسالمى اين 

واقعيت را آشكار مى سازد.

مشكل اجراى برجام ناشى از خروج يك جانبه 
آمريكا از توافق است

 مشكالت پيرامون اجراى برجام ناشى از خروج آمريكا از اين توافق است، 
بازگرداندن تحريم ها پاسخ چالش هاى پيش روى ما نيست.

به گزارش ايســنا، نماينده چين در ســازمان هاى بين المللى در وين اظهاركرد: 
طرف ها ى توافق هسته اى با ايران به منظور يافتن راهكارهاى ويژه براى حفظ 
اين توافق در حال رقابت با زمان هســتند. وانگ چون ادامه داد: مشكالتى كه 
اكنون در اجراى برجام با آن مواجه هستيم تا حد بسيار زيادى ناشى از خروج 
يك جانبه آمريكا از توافق و سياســت فشار حداكثرى آن عليه ايران است.وى 
تصريح كرد: راه حلى كه طرف ها در حال كار روى آن هستند يك فرمول گام به 
گام اســت كه براساس عمل متقابل بنا شده كه از طرفى مى تواند به ايران براى 

بهره مندى از منافع اقتصادى برجام كمك كند.

شيوع ويروس كروناتأثيرى بر اجراى پروژه هاى 
مشترك با ايران ندارد

 معاون وزير خارجه روســيه مى گويد شــيوع نوع جديد ويروس كرونا در 
ايران بر اجراى پروژه هاى مشترك تهران و مسكو تأثيرى نخواهد داشت.

به گزارش فارس، سرگئى ريابكوف در پاسخ به سؤالى درباره همكارى تهران 
و مسكو در پروژه هاى ارتقاى تأسيسات «فردو» و نيروگاه بوشهر، گفت: شيوع 
ويروس جديد كرونا و اقدامات پيشــگيرانه اى كه مســكو در اين زمينه اتخاذ 
كرده است، تأثيرى بر اجراى پروژه هاى مشترك ايران و روسيه نخواهد داشت.
وى در اين بــاره توضيح داد: ما به طور مداوم با آنها (ايران) در تماس هســتيم. 
ايــن [ويروس] تأثيرى بر پروژه هاى در حال اجرا ندارد. ما همچنان براى ادامه 
تعامالت از طريق تبادل هيأت هــا و ديگر خطوط ارتباطى از جمله ارتباطات 

ويدئويى فرصت داريم.

هراس وزير مشاور عربستان از صدور انقالب 
ايران در منطقه

 وزير مشاور عربستان در امور خارجه بار ديگر ادعاى بى اساسى عليه ايران 
مطرح كرد.

بــه گــزارش ايســنا، عــادل الجبيــر در نشســت خبــرى مشــترك بــا همتــاى 
ــه  ــى در منطق ــش مخرب ــران نق ــه اي ــد ك ــى ش ــاض مدع ــوئدى در ري س

دارد.
وى ايران را به حمايت از تروريست ها در منطقه، صدور انقالب و ايجاد ناامنى 

متهم كرد.
الجبير مدعى شــد: ايران نقش مثبت و ســازنده اى در يمن ندارد بلكه موجب 
ايجاد تخريب در آن شــده است و براى ســاخت بيمارستان و مدارس در آن 

كشور هيچ كمكى نكرده است.

1- انتخابات اين دوره مجلس براى تمامى 
فعاالن سياسى تابلودار شرايط خاصى داشت، 
از طرفــى برخــى گروه ها بــراى رأى آورى 
چهره هاى  تخريب  خود،  ناشــناخته  اعضاى 
شناخته شــده را در دستور كار قرار دادند و از 
طرفى تأكيد بر جوان گرايى را برخى، عبور از 
چهره ها و رســيدن به جوانان معنى كردند و 

در اين عبور از هيچ اقدامى كوتاهى نكردند. 
در كنار ايــن ميل به تغيير، فضا را براى ورود 
افراد با كارنامه، سخت كرده بود و عواملى از 
اين دســت سبب شد تا بســيارى از چهره ها 
رغبتى به ثبت نــام براى رقابــت و داوطلبى 

انتخابات مجلس نداشته باشند. 
2- استقبال نكردن اصالح طلبان از انتخابات، 
بيشــتر بود و اين نشان مى داد كه اصولگرايان 
رقابت سختى با هم در اين دوره از انتخابات 

خواهند داشت. 
البتــه در حــوزه انتخابيه همــدان از مدت ها 
پيــش يك كرســى در اذهــان عمومى براى 
حاجى بابايى در مجلس يازدهم كنار گذاشــته 
شــده بود و همه از نفر دوم نماينده صحبت 

مى كردند. 
اما حاجى بابايى، اين تحليل را قبول نداشــت 
و شبانه روزى در رقابت ماند و از هر فرصتى 

براى صيانت از رأى خود استفاده كرد. 
3- شايد هر سياستمدارى جاى حاجى بابايى 
بــود به راحتى مى توانســت بــا تغيير حوزه 
انتخابيــه خود بــه تهران و قــرار گرفتن در 
ليســت اصولگرايان، بدون مشكل رأى آورده 

و نماينده مجلس شود. 
اما بــا اينكه حاجى بابايى از چهره هاى مؤثر و 
شناخته شده اصولگرايى است اين كار را نكرد 
و براى ششــمين بار بخت خود را از همدان 
آزمود تا نشــان دهد بــراى نمايندگى مردم 
همدان و فامنين ارزش قائل اســت و حاضر 
نيست با بازى هاى سياسى تنها عنوان نماينده 

را كسب كند. 
4- حاجى بابايــى بــا پيش بينــى تخريب، 
كاهش آرا، احتمال رأى نياوردن، ســختى 
و مشــكالت بســيار ايــن دوره انتخابات 
شناسنامه دار  و  شناخته شده  چهره هاى  براى 
انتخابات  در  رقابت  عرصه  وارد  سياســى، 

شد.  همدان 
آنچنــان كه پيش بينى مى شــد، موج تخريب 
عليه حاجى بابايى با ورود وى شدت يافت كه 
پاسخگويى سريع و مستند وى به ابهاماتى كه 
براى تخريب او مطرح مى شد بيشتر فتنه هاى 

تخريبى را خنثى مى كرد. 
وى در ايــن انتخابــات از ســناتور تا ديگر 
فحش هــاى سياســى را به جــان خريد اما 
بى اخالقــى نكــرد و حتى در شــرايطى كه 
گروهى از دوستان اصولگرا وى را به مهندسى 
مجمع عمومى ائتالف نيروهاى انقالب متهم 

كردند، وارد اين حاشــيه نشد تا روال كار بر 
اساس آئين نامه ائتالف پيش برود. 

هرچند رويدادهــاى ائتالف نشــان داد كه 
تالش زيادى از ســوى خــواص اصولگرا 
انجام شــد تا حاجى بابايى در ليســت نباشد 
و در نهايت با حذف از ليســت اصلى رأى 
نياورد اما رأى بدنه اجتماعى ائتالف همچون 
رأى عمومى اكثريت رأى دهندگان، با خواص 

متفاوت بود. 
خــواص  برخــى   -5
به رغم  اصولگرايى  جريان 
رأى بدنــه اجتماعــى در 
به  ائتــالف  دوم  مجمــع 
حاجى بابايــى بــه عنوان 
نفر نخســت، همچنان از 
باورنداشــتن خود به وى 
در  و  نكشــيدند  دســت 
اخذ  پايانى  ســاعت هاى 
نفوذ  حوزه هــاى  به  رأى 
خود ســفارش به رأى به 
نفــر دوم ائتــالف و دبير 
داشــتند  پايدارى  جبهــه 
كه اگر چنيــن نمى كردند 
امروز هردو داوطلب مورد 
حمايت ائتالف رأى آورده 

بودند. 
اين چالشــى براى حاجى بابايى در اين دوره 
از نمايندگــى خواهد بود كه به رغم محبوبيت 
مردمــى و عالقه عوام بــه وى، خواص براى 
او مشــكالتى را ايجاد خواهند كرد مگر آنكه 
نماينــده دوم نخواهد نماينده خواص باشــد 
و عاليــق عمومــى را پيگيــرى و محبوبيت 

حاجى بابايى را باور كند. 
6- حاجى بابايى در شــرايطى موفق به كسب 

رأى نخست در حوزه انتخابيه همدان و فامنين 
شد كه شــايد سخت ترين رقابت انتخاباتى را 

در طول 6 دوره رقابت تجربه كرد. 
حجــم گســترده تخريــب، بى اخالقى هاى 
رســانه اى به ويژه در فضاى مجــازى، عالقه 
همه رقبا به طرف شدن با وى، داشتن كارنامه 
در برابر داوطلبان ناشــناس و بى كارنامه همه 
شــرايطى را ايجاد كرد تا نگرانى ها در زمينه 
ســبد رأى حاجى بابايى در 
بين طرفــداران وى افزايش 

يابد. 
امــا عملكــرد منطقى وى 
به ويــژه برنامــه اصولــى 
تبليغاتى و رســانه اى او در 
تبييــن عملكــرد، اهداف، 
پاســخگويى  و  برنامه هــا 
بــه ابهامــات و تخريب ها 
دام  بــه  از  دورى  و 
دليلى  افتادن،  حاشيه سازان 
شــد تــا حاجى بابايى باز 
هم بــا اعتماد مردم همدان 
با رأيى كه كاهشــى نسبت 
به دوره گذشــته به لحاظ 
درصد نــدارد در انتخاباتى 
با كمترين ميزان مشاركت، 
به عنوان چهره سياســى محبوب مردم حوزه 
انتخابيه همدان و فامنين به مجلس راه يابد. 

اين رأى در مقايســه با رأى دوره پيش نشان 
مى دهد كه اگر ميزان مشــاركت افزايش پيدا 
مى كرد رأى حاجى بابايى نيز افزايش داشــت 
و درصــد رأى باالتر مى رفــت اما نفر دوم به 
دور دوم انتخابات مى رفت زيرا رأى نفر دوم، 
خجســته، در دوره گذشته بسيار بيشتر از نفر 
دوم در ايــن دوره بوده، ضمــن آنكه آنها كه 

پاى صندوق رأى نيامدند به نفر دوم اين دوره 
رأى نمى دادند. 

7- حاجى بابايى در دوره گذشــته انتخابات 
از 291هزار و 685رأى صحيح توانســته بود 
حدود 134هزار رأى يعنى 7/45 درصد آرا را 
كسب كند و در اين دوره از مجموع 211 هزار 
352 رأى، 95 هزار و 722 رأى را كسب كرده 
است كه برابر با 3/45 درصد آرا است و تقريبا 
به لحاظ درصدى برابر با دوره گذشــته بوده و 
نشــان مى دهد محبوبيت حاجى بابايى كاهش 
نيافتــه و همچنان مورد اعتماد مردم اســت، 
اعتمادى كه ســرمايه اى بسيار ارزشمند براى 
هر سياســتمدارى است و اكنون حاجى بابايى 

به آن متكى است. 
حــال نوبت برخــى خواص اســت كه اين 
محبوبيــت را بپذيرنــد و اعتماد مــردم را با 

تخريب هاى خود خدشه دار نشان ندهند. 
حاجى بابايى پــس از 5دوره نمايندگى، يك 
دوره وزارت و تجربه هاى بســيار سياســى 
و محبوبيتى كه دارد، در شــرايطى اســت كه 
بايد حمايت شــود تا با رأى خوبى كه آورده 
و اعتمادى كه مردم داشــته اند، به رياســت 
مجلــس يازدهم با رأى نماينــدگان انتخاب 
شــود تا همدان در اين دوره مجلس، رياست 
قوه مقننه را تجربه و تأثير آن بر توســعه استان 

را مشاهده كند. 
انتخابات تهــران و منتخبينى كــه محبوبيت 
جناحى آنها هم چندان مطلوب نبوده و اعتماد 
عمومى به آنها نيست، بهتر است منطقى فكر 
كنند و در نبــود تجربه نمايندگى، فعاليت در 
هيأت رئيسه، وزارت و... راه را بر حاجى بابايى 
با محبوبيت بسيار و تجارب ارزنده نبندند كه 
قطعا اصولگرايى زيان اين اقدامات احساسى 

را خواهد داد. 

تداوم اعتماد مردم همدان 
به حاجى بابايى محبوب

حاجى بابايى با پيش بينى 
تخريــب، كاهــش آرا، 
نيــاوردن،  رأى  احتمال 
سختى و مشكالت بسيار 
براى  انتخابات  دوره  اين 
شناخته شده  چهره هاى 
سياسى،  شناسنامه دار  و 
در  رقابت  عرصــه  وارد 

انتخابات همدان شد 
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آگهى ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به 

- محمد بحيرائى نام پدر: طهماسب تاريخ تولد:  1322/11/01 شماره ملى 3961589518 شماره شناسنامه 475 به نشانى: نهاوند، پاى قلعه، كوچه شهيد عبدالحسين ناصرى، پالك 51
- آرمين بحيرائى نام پدر: شهريار تاريخ تولد: 1372/05/12 شماره ملى 3950265406 شماره شناسنامه 3950265406 به نشانى: نهاوند، پاى قلعه، كوچه شهيد عبدالحسين ناصرى، پالك 51

- نجمه بحيرائى نام پدر: شهريار تاريخ تولد: 1382/06/16 شماره ملى 0250075628 شماره شناسنامه 0250075628 به نشانى: نهاوند، پاى قلعه، كوچه شهيد عبدالحسين ناصرى، پالك 51
- شيما بحيرائى نام پدر: شهريار تاريخ تولد: 1387/08/21 شماره ملى 0251047296 شماره شناسنامه 0251047296 به نشانى: نهاوند، پاى قلعه، كوچه شهيد عبدالحسين ناصرى، پالك 51

ابالغ مى گردد خانم اكرم ســميع نام پدر: محمداسمعيل تاريخ تولد: 1353/07/08 شماره ملى 0451129253 شماره شناسنامه 409 به نشانى: نهاوند، دوآبه به موجب پرونده اجرايى كالسه 9800402 
تشــكيلى در اجراى ثبت نهاوند موضوع سند ازدواج شماره 12075 مورخ 1371/06/22 دفتر ازدواج شــماره 2 نهاوند جهت وصول تعداد 150 عدد سكه طرح جديد در سند فوق مبادرت  به صدور 
اجراييه نموده اســت و چون برابر گزارش مأمور ابالغ آدرس شما شناسايى نگرديده لذا برابر درخواســت بستانكار و طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مراتب يك نوبت در 

جرايد كثيراالنتشار منتشر مى گردد چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرايى عليه شما ادامه خواهد يافت.تاريخ انتشار: 98/12/10 
(م الف 236)

محمدعلى جليلوند

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

شركت ها از ابزارهاى غيرحضورى استفاده كنند
 اداره كل تجهيزات و ملزومان پزشكى سازمان غذا و دارو براى جلوگيرى از گسترش 
ويروس كرونا از شركت هاى توليد، وارد و توزيع كننده تجهيزات پزشكى خواستار استفاده 
از ابزارهاى الكترونيكى به جاى مراجعه حضورى شد. به گزارش روابط عمومى وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى در اطالعيه اين سازمان تأكيد شده است: استفاده از 
ابزارهاى غيرحضورى از جمله يادداشت الكترونيكى (تيكت) و صندوق پيامكى به جاى 
مراجعات حضورى عاملى در پيشگيرى از انتشار و ابتال به ويروس كرونا است. همچنين 
از مراجعان شــركت هاى توليدكننده، واردكننده و توزيع كنندگان تجهيزات و ملزومات 
پزشــكى درخواست مى شــود كه درخواســت هاى پيگيرى خود را از طريق ابزارهاى 

الكترونيكى ارسال كنند و حتى االمكان از مراجعه حضورى بپرهيزند.

آموزش مجازى در صورت تعطيلى مدارس
 بنابر گفته وزير آموزش وپرورش در صورت لزوم و اعالم وزارت بهداشت ممكن 
اســت در برخي مناطق تعطيلي مدارس اجرايي شود و در آموزش وپرورش در درجه 
نخست مأموريت داريم كه آگاهي هاي الزم را به دانش آموزان بدهيم و مدارس را مجهز 
كنيم.  به گزارش ايسنا، محسن حاجي ميرزايي اظهار كرد: روش هاي آموزش مجازي را 
طراحي كرده ايم و آمادگي خودمان را به ســرعت باال مي بريم تا اگر مدارس در برخي 
مناطق ناگزير شد به دستور وزارت بهداشت تعطيالت طوالني مدت تري داشته باشند، 

دانش آموزان از آموزش محروم نمانند. 
وي گفت: هنوز نمي دانيم قلمروي اين پديده كجاســت و نمي دانيم چه افرادي و در 

چه سطحي مبتال شده اند.

تقويت بدن با ويتامين E و روى
 رئيس انستيتو تحقيقات تغذيه اي كشور معتق است استفاده از ويتامين هاي D، E و 
ريزمغذي هاي روي و سلنيوم در افزايش و تقويت سيستم ايمني بدن در برابر ويروس 
جديد كرونا بسيار مؤثر است. به گزارش ايلنا، جالل الدين ميرزاي رزاز افزود: شاه كليد 
پيشگيري و مقابله با كرونا افزايش و تقويت سيستم ايمني و دفاعي بدن از طريق تغذيه 
ســالم است.  وي گفت: يكي از راهكارهاي اساسي براي تقويت بدن از طريق اصالح 
ســبك زندگي است، افزايش فعاليت فيزيكي مانند 20 تا 30 دقيقه پياده روي در روز، 

پرهيز از اضطراب و استرس و به ويژه خواب كافي بسيار مهم است. 
ميرزاي رزاز افزود: اســتفاده از ويتامين هاي D، E و ريزمغذي هاي روي و سلنيوم در 

افزايش و تقويت سيستم ايمني بدن بسيار مؤثر است.

وطن امروز: بودجه قرنطينه شد
 احتمال مى ره اسكناس هاى سال جديد بوى الكل بده؟!

رسالت: نقش كرونا در بستن مرزها
 ديوار به رنگ كرونا!!

همدان پيام: براى گردشگرى خشكسالى رقم نزنيم
 رقم زدن خشكسالى در اين بارندگى شاهكاره!!

جام جم: زندگى ديجيتال پس از مرگ 
 تلگراماتونو ببريد اون دنيا!!

ايســنا:  بازداشــت 3 تــن كــه دربــاره كرونــا رعــب و وحشــت ايجاد 
ــد مى كردن

 كرونا هم بازار درآمد ايجاد كرد!!
بهار: ويروس بى برنامگى به جان فوتبال

 واكسن سفارش بديد!!
استقالل: گل زدن با دست هاى خالى 

 مهم كفشاتونه
ايرانا: ويروس كرونا تا چند ساعت زنده مى ماند؟

 تا زمانى كه الكل رو نديده!!
 ايران: بودجه سفر از نوروز نمى آيد

 سفر نوروز را در كنار سفره ها نقاشى كنيد!! 
ابتكار: تعطيلى در زنگ كرونا

 سال جديد يك زنگ به زنگ ها اضافه مى شود!!
تجارت: جابه جايى درآمدى از كارگران به جيب اغنيا

 ظالمترين قانون دولتمردان!!
فارس: مهم ترين داروى ضدكرونا اعتماد است

 واكسن اعتماد به نفس ساخته شد؟!
ابتكار: بهارستان عليه پاستور

 فعأل عيده، وقت قهر كردن نيست!!
اعتماد: دموكراسى به سبك كرونا

 ماسك دموكراسى هنوز ساخته نشده؟؟
ايران: بارش هاى سيل آسا تاكنون بدوِن خسارت

 اسفند، بزاريد كنارتون!!

آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و 
بازرس اتحاديه صنفى

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند

على كاكاوند- رئيس هيأت اجرايى انتخابات

تاريخ انتشار: 98/12/10
اتحاديــه تأسيســات مكانيــك ســاختمان بــر اســاس مــاده 6 آيين نامــه اجرايــى انتخابــات اتحاديه هــاى 
ــاختمان  ــك س ــات مكاني ــه تأسيس ــازرس اتحادي ــره و ب ــات هيأت مدي ــت انتخاب ــر اس ــى، در نظ صنف

ــد برگــزار گــردد.  شهرســتان نهاون
لــذا از واجديــن شــرايط عضويــت در هيأت مديــره و بــازرس اتحاديــه صنــف مزبــور كــه در ذيــل شــرايط 
ــنبه  ــت روز دوش ــه 98/12/10 لغاي ــنبه مورخ ــد از روز ش ــل مى آي ــه عم ــوت ب ــده دع ــالم گردي ــان اع آن
ــام  ــمت ثبت ن ــامانه iranianasnaf.ir (قس ــه س ــه ب ــا مراجع ــدت 10 روز ب ــه م ــه 98/12/19 ب مورخ
ــام و اخــذ كــد  ــه ثبت ن ــات اتحاديه هــاى صنفــى در صفحــه اول ســامانه) نســبت ب داوطلبيــن در انتخاب
ــه  ــا در دســت داشــتن مــدارك ذيــل و كــد رهگيــرى اخــذ شــده ب رهگيــرى اقــدام، ســپس شــخصًا ب
هيــأت اجرايــى برگــزارى انتخابــات اتحاديه هــاى صنفــى واقــع در ميــدان امــام، اداره صنعــت، معــدن و 

ــد. ــام نماين ــه و ثبت ن ــد مراجع ــتان نهاون ــارت شهرس تج

شرايط داوطلبين
1. تابعيت جمهورى اسالمى ايران

2. اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران
3. عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس

ــه مــواد مخــدر (اســتعالم مربوطــه از ســوى هيــأت  4. نداشــتن سوء پيشــينه كيفــرى و عــدم اعتيــاد ب
ــود). ــادر مى ش ــى ص اجراي

5. عدم اشتهار به فساد
6. داشــتن حداقــل مــدرك تحصيلــى ديپلــم بــراى افــراد فاقــد ســابقه عضويــت در هيأت مديــره اتحاديــه 

(مــدرك تحصيلــى و يــا گواهينامــه معتبــر از اداره آموزش وپــرورش).
7. حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتادوپنج سال.

8. داشــتن پروانــه كســب معتبــر دائــم: پروانــه كســب معتبــر پروانــه كســبى اســت كــه تاريــخ اعتبــار 
آن منقضــى نگرديــده، صاحــب پروانــه تغييــر شــغل نــداده و واحــد صنفــى خــود را بــه غيــر واگــذار و يــا 

اجــاره نــداده، واحــد صنفــى فعــال و مــكان آن تغييــر نيافتــه باشــد.
9. وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز ثبت نام
1. سه قطعه عكس 4*3 جديد

2. يك برگ تصوير پروانه كسب همراه اصل آن
3. يك سرى تصوير از كليه صفحات شناسنامه همراه با اصل آن

4. يك برگ تصوير كارت ملى همراه اصل آن
5. يك برگ تصوير مدرك تحصيلى (ديپلم به باال) به همراه اصل آن

6. يك برگ تصوير اعتبارنامه جهت افرادى كه داراى سابقه عضويت در هيأت مديره مى باشند.

 بــا آمار 245 نفر مبتــال و 26 فوتى تا 
ظهر روز پنج شنبه يعنى كوويد-19 يا همان 
ويروس كرونا جديــد در ايران مى تازد و 
ميهمــان ناميمون و ناخوانده بســيارى از 
استان ها از جمله استان ما شده است، همه 
در هول و هراســند كه مبــادا در دام اين 
ويروس تاج دار گرفتار شــوند و ترس از 

كرونايى شدن شهر را فراگرفته است. 
از ميان موارد تأييد شــده تا ظهر پنج شنبه، 
38 تن در اســتان تهران، 23 تن در گيالن، 
7 تــن در قم، يك تن در همدان، 8 تن در 
اصفهان، 7 تن در مازندران، 5 تن در اردبيل، 
3 تن در البرز، يك تن در خراسان رضوى، 
3 تن در ســمنان، 2 تن در كرمانشاه، 3 تن 
در لرستان، يك تن در كردستان، يك تن در 
يزد، يك تن در آذربايجان غربى و 2 تن در 

آذربايجان شرقى بوده اند. 
در آمــار جهانــى نيــز افــراد آلــوده به 
كروناويروس تاكنون به 81 هزار و 722 نفر 
رســيده است و حدود 57 نفر در خارج از 
مرزهاى چين جان خــود را بر اثر ابتال به 

بيمارى كوويد-19 از دست داده اند. 
با اينكــه مدت زمــان زيــادى از حمله 
ويروس آنفلوانزا در همدان نگذشته است 
اما شواهد نشــانگر آن است كه نگراني و 
اضطــراب مردم از ويروس كرونا، بيشــتر 
از آنفلوآنزا اســت به عبارتى پس از ورود 
ويروس ناخوانده اي به نام «كرونا» به استان، 
به يك باره موجــي از اضطراب و نگراني 
در مردم ايجــاد شــده به طوري كه اغلب 
مردم بدون توجه به توصيه هاي بهداشتي و 

مراقبتي، فقط احساس خطر مي كنند. 
اين در حالي اســت كه علوم پزشــكى و 
مسئوالن در اســتان به دفعات و مكرر بر 
آرامــش مردم و دوري جســتن از نگراني 
و اضطــراب كرونا ويروس تأكيد و عنوان 
به شــمار  اســتان هايى  از  همدان  كرده اند 
مى رود كه خيلى دســت به گريبان با اين 
ويروس نيســت و فقط بهداشت فردي و 

جمعي را رعايت كنيد تا مبتال نشويد. 
در اين شرايط اما رئيس جمهورى چهارشنبه 
گذشــته در جلسه هيأت دولت با اشاره به 
بحران شيوع ويروس كرونا در كشور ضمن 
تأكيد بر اينكــه دولت قصد قرنطينه محل 
يا شــهرى را ندارند، از مردم خواســت به 

شايعات توجه نكنند. 
حســن روحانى، همچنيــن تصريح كرد: 
نيازمند يك برخورد عالمانه با اين مســأله 
هستيم و بايد رفتار تخصصى و جدى داشته 
باشيم و به همين دليل هم مسئوليت امر به 
ستادى واگذار شده كه رئيس اين ستاد وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است. 

وى تأكيد كرد همه تصميم گيرى ها درباره 
نحوه مبارزه با شيوع ويروس كرونا برعهده 
ستادى است كه در اين باره تشكيل شده و 
رياست آن نيز برعهده وزير بهداشت است. 
روحانى در ســخنان خود تأكيد كرد: اگر 
قرار اســت جايى براى يكى، دو روز كمتر 
يا بيشتر تعطيل شود، تشخيص  آن برعهده 
اين ستاد است. نه استاندار، نه فرماندار و نه 
وزارت خانه اى مرجع اين تشخيص نيستند. 
با اين شرايط اگرچه بسيارى از دانشگاه ها از 
جمله دانشگاه بوعلى همدان تعطيلى خود 
را تا پايان ســالجارى اعالم كرده است اما 
همچنان باز و بســته بودن مدارس دغدغه 
اصلى خانواده هايى به شــمار مى رود كه در 
اعضاى آن ها يك يــا 2 دانش آموز وجود 

دارد. 
تعــداد زيــادى از اين خانواده هــا با دفتر 
روزنامه ارتباط گرفته و خواســتار تعطيلى 
مــدارس شــده اند اين درخواســت ها در 
حالى مطرح مى شــود كــه هم اكنون نيز با 
وجود اعالم فعــال بودن مدارس از امروز، 
همچنان برخى خانواده ها راضى به حضور 
فرزندانشــان در مدارس نيســتند و نگران 

سالمت و جان آن ها هستند. 
 از تعطيلى مدارس تا دستگيرى 

فروشنده متقلب
بــا موجى كــه كرونا در هفته گذشــته به 
جان استان انداخت مدارس، دانشگاه ها و 
بسيارى از اماكن عمومى را به تعطيلى چند 
روزه كشــاند حتى اين ويروس تاجدار در 
همدان سبب لغوشدن بسيارى از همايش ها 

از جمله مراسم تعليف وكال شد. 
از طرفــى اعالم توصيه هاى بهداشــتى و 
استفاده از اقالم بهداشتى در همدان سبب 
شد تا برخى ســودجويان در صدد برآمده 
و بــه احتكار و يا گران فروشــى اين اقالم 
روآورند تا جايى كه بــا ورود تعزيرات و 
بازرسان سازمان «صمت» 2 واحد صنفى كه 

ماســك را به قيمت گران و بيشتر از نرخ 
قانونى به مردم مى فروختند، در كنار پلمپ 
برخى واحد هاى تجهيزات پزشكى همدان 

شناسايى و راهى مراجع قضايى شدند. 
 قيمت باال در بازار شناور گياهان 

دارويى
از ســوى ديگر ويروس كرونا به شــناور 
شــدن بــازار برخى محصــوالت به ويژه 
گياهان دارويى منجر شد و قميت آنها را به 
شدت افزايش داد؛ به طورى كه در روزهاى 
گذشــته نرخ گياهان دارويى و كوهستانى 
نظير آويشــن، چوب دارچين، گل كوفته، 
قلنجان، سولنجان و آن دسته از گياهانى كه 
ادعا مى شــود براى براى پيشگيرى از ابتال 
به كرونا مؤثر اســت، افزايش قيمت قابل 

توجهى داشته اند. 
 تأييد علوم پزشكى

 تنها مرگ 1 كرونايى در همدان
با انتشــار خبر مرگ مردى 70 ساله كه از 
خانواده شناخته شــده در همدان بود بازار 
شايعات، اخبار و آمار ضد و نقيض در استان 

باال رفت. 
بســيارى از منابع درمانى و بيمارســتانى 
از دادن اطالعــات و مصاحبه هاى خبرى 
در همدان منع شــدند و تنها مرجع مستند 

علوم پزشكى استان اعالم شد. 
اين در حالى اســت كه همچنــان معاون 
بهداشت علوم پزشكى استان اعالم مى كند 
مواردى مشكوك از كرونا در استان وجود 
دارد اما مرگ تنها يك نفر ثابت شده است و 
مابقى اخبار درباره قربانيان كرونا در همدان 

را تكذيب مى كند. 
 ترس از كرونا

 اهداى خون را كاهش داد
مســئول واحد جذب اداره كل انتقال خون 
همــدان اعــالم مى كند تــرس از ابتال به 
ويروس كرونا ميزان مراجعه به مركز اهداى 
خــون و خونگيرى را در اســتان كاهش 

داده است. 
فاطمه يادگارى گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: 
پيشتر به صورت روزانه حدود 70 تا 80 نفر 
به مركــز انتقال خون مراجعه مى كردند كه 
اين آمار در 2 هفته گذشته به نصف كاهش 

يافته است. 
وى افــزود: با توجه به حضــور پرتعداد 

مراجعان در اين محل برخى بر اين باروند 
حضور در اين مركز موجب ابتالى آنها به 
ويروس كرونا مى شــود بنابراين از حضور 
در محل هاى پرتجمع از جمله انتقال خون 

پرهيز مى كنند. 
مسئول واحد جذب اداره  كل انتقال خون 
همدان بيان كرد: هم اينك با توجه به كاهش 
اهــداى خون در تأمين پالكت با مشــكل 
مواجه شــده و در اين راستا فراخوان هايى 
براى حضور اهدا كنندگان به صورت تلفى و 

پيامكى داده شده است. 
 تعطيلى اماكن ورزشــى همدان 

تمديد شد
ســخنگوى اداره ورزش و جوانان همدان 
نيــز گفت: تعطيلى اماكن ورزشــى و لغو 
مســابقات و رويدادهاى اين استان تا 20

اسفندماه تمديد شد. 
حمدا... چاروســايى اظهار كرد: با توجه به 
تصميم اعضاى كميسيون ماده 5 باشگاه ها، 
مبنى بــر ضرورت جلوگيرى از شــيوع 
ويــروس كرونــا و حفــظ و صيانت از 
سالمت ورزشكاران با هماهنگى مسئوالن 
بهداشــتى تمام فضاهايى كه فعاليت هاى 
گروهى و تيمى انجام مى شــود، تعطيل 

اعالم شد. 
وى افزود: براين اســاس تعطيلى تمامى 
استخرها، سالن ها و باشگاه هاى ورزشى 
دولتى و خصوصى تا بيســتم ماه جارى 

تمديد خواهد شد. 
وى با اشــاره به لغو مســابقات ورزشى 
نيز گفت: همچنين تمام مسابقات به جز 
رقابت  هاى ليگ برتر فوتبال، دسته يك و 2

تعطيل است ضمن اينكه اردوها، اعزام ها، 
ســيمنارها، همايش هــا و كالس هــاى 

آموزشى نيز لغو شد. 
 مشقت درمانگران مبارز با كرونا

متأســفانه خبرها از ابتــال و حتى مرگ 
برخى پزشــكان و پرســتاران در سطح 
كشور كه در حال درمان بيماران مبتال به 

كرونا هســتند را حكايت مى كنند تا جايى 
كه با انتشار خبر مرگ نرگس حاج عليزاده، 
پرستار بيمارستانى در گيالن هراس و ترس 
بيشترى در جامعه پرستاران و كادر درمان 

بيمارستان هاى همدان به چشم مى خورد. 
با اينكه بخشى در بيمارستان سينا و بعثت 
همدان براى بسترى كردن بيماران مبتال به 
كرونا تخليه شــده، بايد گفــت اين مراكز 
تخصصى بيمارى هاى تنفسى نيست، البته 
هنوز هم محل هاى اختصاص داده شده به 

اين بيماران پر نشده است. 
 به گفته يكى از پرســتاران بيمارستان سينا 
اين بيمارستان امكانات كافى براى نگهدارى 
از بيماران مشكوك به كرونا ندارد، ماسك ها 
تخصصى نيســت، همــان معمولى ها هم 
تعدادشان كم است و به تعداد نيست حتى 
از اينكه پرســتاران لباس هاى مخصوص 
بپوشند هم جلوگيرى مى شود زيرا مسئوالن 
معتقدند با اين كار جو روانى ابتال به كرونا 

تشديد مى شود. 
 از تعطيلى چند توالت 
تا گندزدايى اتوبوس ها

اما در اين بين جالب است مديريت شهرى 
بسنده به بستن چند توالت عمومى در سطح 
شــهر مى كند و كاله فاخر بر سر مى گذارد 
كه در حال ضدعفونى شبانه اتوبوس هاى 
شهرى است اما عكس هاى منتشر شده از 
نحوه انجام گندزدايى مأموران شــهردارى 
نشان مى دهد اين افراد بدون هيچ پوشش 
محافظت شده اى به اين كار اقدام مى كنند 
كه ممكن اســت در معرض ابتال و آسيب 

جدى باشند. 
بنابر گفته كارشنان عمر زنده ماندن ويروس 
كرونا در ســطح بيش از 48 ساعت است 
و ممكن است گربانگير مأموران شهردارى 
شود بر اين اساس به نظر مى رسد انجام اين 
عمــل با لباس هاى مخصــوص و رعايت 

اصول بهداشتى انجام پذيرد. 

شمار قربانيان از 26 گذشت

آمار كرونا در همدان 
همچنان محفوظ

توصيه هاى پزشكى براى بيماران مشكوك 
به كروناى خفيف

 فوق تخصص بيمارى هاى عفونى و گرمسيرى دانشگاه بر اين باور است كه مرطوب 
كردن محيط با استفاده از دستگاه هاى بخور اثرى در جلوگيرى از انتقال كرونا ويروس 
ندارد و بهترين راه براى پاكيزه نگه داشــتن هواى محيط هاى سرپوشــيده باز گذاشتن 

پنجره ها در ساعاتى از شبانه روز و تهويه مناسب است.
به گزارش ايسنا، مسعود مردانى درباره بيماران مشكوك به كروناى خفيف كه به بسترى 
نياز ندارند و فقط عالئم خفيف بيمارى در خود احساس مى كنند، توضيح داد: توصيه 
مى شــود اين افراد بــا مصرف مايعات، كنترل درجه حرارت بدن و اســتفاده از تب بر 

استامينوفن در منزل در بستر خود استراحت كنند.
وى يادآور شد: اگر تب فرد قطع نشود، يا دچار تنگى نفس و سرفه خلط دار شوند بايد 

مجدد به پزشك مراجعه كنند.
اين پزشك با تأكيد بر ضرورت رعايت بهداشت توسط فرد بيمار و اطرافيان وى، افزود: 
شست وشوى مداوم دست و رعايت بهداشت فردى مهم ترين نكته براى جلوگيرى از 

انتقال بيمارى تلقى مى شود.
وى با بيان اين كه تغيير دماى هوا در جلوگيرى از انتشــار ويروس مؤثر است، توضيح 
داد: از آنجايى كه با گرم شدن هوا تجمعات در محيط هاى سرپوشيده كمتر مى شود انتقال 

بيمارى از افراد به يكديگر كاهش مى يابد.
مردانى با اشاره به نگرانى افراد نسبت به ابتال به بيمارى كرونا تصريح كرد: درحال حاضر 
بيشتر با اپيدمى ترس و وحشت روبه رو هستيم نه اپيدمى بيمارى، بسيارى از افراد يك 

عطسه و عالمت خفيف را دليل ابتاليشان به كرونا تلقى مى كنند.
اين پزشــك در پايان توصيه كرد: مردم بايد سعه صدر داشته باشند و به اخبار رسمى 
و توصيه هاى پزشــكان متخصص توجه كنند تا با رعايت بهداشت فردى و اجتماعى 

مشكلى برايشان ايجاد نشود.

قدردانى رهبر انقالب 
از مجموعه دست اندركاران پزشكى

 رهبر معظم انقالب اســالمى از وزير بهداشــت و همكاران، پزشكان، پرستاران و 
كادرهاى درمانى و مجموعه دســت اندركاران پزشــكى در مواجهه و مبارزه با بيمارى 

كرونا صميمانه تشكر كردند.
به گزارش ايســنا، حضــرت آيت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى صبح روز 
پنجشنبه در ديدار رئيس فرهنگستان علوم پزشكى با تشكر صميمانه از وزارت بهداشت 
و همكاران وزير، پزشكان، پرســتاران و كادرهاى درمانى و مجموعه دست اندركاران 
پزشكى كشــور در مواجهه و مبارزه با ويروس كرونا، خاطرنشان كردند: اين زحمات 
بسيار باارزش، جايگاه جامعه پزشكى و پرستارى را در جامعه باال مى برد كه برده است 

و اجر و ثواب الهى را به دنبال خواهد داشت.
متن سخنان حضرت آيت ا... خامنه اى به اين شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم.
بنده ميخواهم صميمانه تشــكر كنم از پزشكان و پرستاران و مجموعه  دست اندركاران 
پزشــكى در مواجهه و مبارزه  با اين بيمارى اى كه به تازگى در كشــور به وجود آمده.

همچنين تشــكر كنم از وزارت بهداشــت و درمان و مجموعه  همــكاران آقاى وزير 
بهداشــت در اين مجموعه به دليل تالش هايى كه مى كنند و زحمتى كه مى كشــند. من 
برنامــه  امروز را فقط ترتيب دادم براى همين كه اين تشــكر را بكنم در حضور آقاى 
دكتر مرندى رئيس محترم فرهنگستان علوم پزشكى. دوست داشتم كه اين تشكر قلبى 
خودم را به همه  برادران و خواهران محترم پزشك و پرستار و كادرهاى درمانى عرض 
بكنم. ان شاءا... كه موفق باشيد. كارتان بسيار باارزش است. هم ارزش جامعه  پزشكى و 
پرستارى را در جامعه باال مى برد كه برده، هم مهم تر از اين، ثواب الهى است كه خداى 
متعال قطعاً به شــما اجر و ثواب خواهد داد و اميدواريم كه ان شاءا... اين كار برجسته 
و سنگين خيلى هم طوالنى نشود و ان شاءا... زودتر كلك اين ويروس منحوس گرفته 

بشود ان شاءا... ان شاءا... همه تان موفق باشيد.
والسالم عليكم و رحمةا... و بركاته
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4 انتظار از دولت
 از چين بياموزيم: درد گرفتيم ولــى درس نه. كرونا مى گيريم ولى 

درس نه. 
در بين كشورهاى جهان كشورى كه تقريبا 20 درصد جمعيت جهان را 
در خود جاى داده، يعنى از هر 5 نفر در جهان يك نفر در آن جا زندگى 
مى كند و تقريبا20ً درصد از اقتصــاد جهان را نيز در اختيار دارد يعنى 

يك پنجم از GDP دنيا در آن كشور توليد مى شود. 
چين كه سهم 33 درصد در رشد اقتصادى جهان را نيز دارد، اين روزها 
به دليل شــيوع ويروســى به نام كرونا در صدر اخبار جهان قرار گرفته 
است. از روزهاى ابتدايى تأثيرات اين ويروس به اقتصاد جهان مى گذرد 
و امــروز ما بايد از چين بياموزيم كه چطور در اوج بحران با ســاختن 
بيمارستانى فقط در 10 روز قدرت توسعه اش را به رخ جهانيان مى كشد، 
كارى كه از كمتر كشــورى برمى آيد و اين هفته با ورود اين ويروس به 

كشور ما ايران، موجب شد كه بيشتر به اين مهم پى ببريم. 
خاطرم هســت كه در نمايشــگاه «عرب هلث» بسيارى از تجار ايرانى 
به دليل ورود برخى چينى ها، سفر را لغو كردند و يا در نمايشگاه گلفود 
دبى كه خود اينجانب نيز شركت كردم به ندرت شاهد چينى ها بودم كه 

نشان از رعايت و كنترل اين موضوع از جانب دولت چين است. 
اين شــرح حال بســيارى از تجار و فعالين اقتصادى اســت كه براى 
محافظت از خودشان مجبور شده اند كه از سفرهاى تجارى به مقاصد 
چين يا كشورهاى ديگر صرف نظر كنند و قطعا اين موضوع در صادرات 
ما تأثير به سزايى خواهد داشت و با نگاهى ساده مى توان فهميد كه اين 

ويروس تأثير به سزايى در روابط تجارى ما خواهد گذاشت. 
اگرچه زود اســت براى تصميم گيرى و به طور قطع اظهارنظر كردن اما 
نمى شود از تأثيرات و خسارات اقتصادى اين ويروس چشم پوشى كرد.  
سقوط قيمت نفت، بورس هاى آسيايى كه موتور رشد اقتصادى جهان 
به شــمار مى رود و اينكه ذخاير نفت آمريكا افزايش پيدا كرده نشان از 
تأثير اقتصادى اين ويروس دارد كه در روزهاى ابتدايى شاهد آن بوديم. 
مركز كنترل و پيشگيرى بيمارى ها در چين اعالم كرد درحال حاضر هيچ 
مدركى دال بر انتقال اين ويروس از طريق كاال ها نيســت و معموال از 

طريق دستگاه تنفسى است. 
خسارت هاى اقتصادى فراگير شدن بيشتر اين ويروس نه فقط براى چين 

بلكه براى كشورهاى ديگر و در كل اقتصاد جهانى بسيار مهم است. 
ووهان 319ميليون گردشگر در سال ميالدى گذشته داشته است كه در 
آمدى 357 ميليارد دالرى نصيب چين كرده است كه تأثير به سزايى در 
رشد اقتصادى چين و همچنين رشد اقتصادى جهان خواهد گذاشت و 

حال كل اين شهر در قرنطينه به سر مى برد. 
لغو ســفرهاى مسافرتى، پرواز ها به چين، بسته شدن مراكز اقامتى مثل 
هتل ها و مراكز تفريحى تا سقوط ارزش سهام در بورس. درآمد برخى 
كشور هاى توريســت پذير از محل گردشگران چينى تحت الشعاع قرار 

گرفته است. 
به گزارش بلومبرگ، در شــيوع ويروس كرونا دولت از بانك هاى اين 
استان درخواست كرد تا در رابطه با وام هاى بدهكار، از سختگيرى خود 

كاسته و اهداف سودآورى را كاهش دهند. 
طبق گــزارش مجمع جهانى اقتصادى تاكنون حــدود 80 هزار نفر به 
ويروس كرونا آلوده شده اند و نزديك به 2 هزار و 630 نفر جان خود را 
در اثر اين بيمارى از دست داده اند. ميليون ها چينى براى نخستين بار از 

خانه كارهاى مرتبط با ساكنان خود را انجام مى دهند. 
برخى شــهرها تعطيل و برخى ديگر نيمه تعطيل، كارگران از شهرهاى 
خود به محل كار باز نگشــته اند و از آنجا كه چين بزرگترين شــريك 
تجارى ما محسوب مى شود قطعا در اقتصاد ما نيز تأثير فراوان خواهد 
گذاشت و با كاهش صادرات نفت، كاهش 500-250 ميليون دالرى در 
ماه براى ما خواهد داشــت و در بخش داخلى نيز كسب و كارهاى ما 
دچار كسادى خواهند شد. كسب وكارهايى كه يك سال چشم خود را به 
شب عيد دوخته بودند و حال با اين اوضاع موجب ركود آنها مى شويم. 
امثال ديگر بخش هاي گردشگرى، حمل ونقل، هتل ها، پوشاك و خيلى 

ديگر از اصناف تحت الشعاع قرار خواهند گرفت. 
*انتظارات از دولت؛

1. اقدام عاجل، جدى و سختگيرانه براى پيشگيرى از شيوع بيشتر اين 
ويروس

2. كنترل قيمت هاى اجناس ضرورى مردم در اين بحران
3. اقدام براى تنفس مالياتى براى صنوف تحت الشعاع قرار گرفته

4. اقدام حمايتى براى واحدهاى بدهكار بانكى در كسر سودهاى بانكى
سعيد اشتياقى

جزئيات استرداد بليت قطارهاى مسافرى 
بدون كسر هزينه كنسلى

 راه آهن جمهورى اسالمى ايران در اطالعيه اى جزئيات استرداد بليت 
قطارهاى مسافرى بدون كسرهزينه كنسلى را اعالم كرد. 

بــه گزارش خبرآناليــن، اطالعيه راه آهن درباره طرح اســترداد بليت 
قطارهاى مسافرى بدون كسرهزينه كنسلى از 3 اسفند 98 تا 16 فروردين 

ماه سال 99 به شرح زير است:
1- مسافرانى كه متقاضى تغيير تاريخ سفر هستند مى توانند حداقل 72 
ســاعت پيش از تاريخ حركت خود با سامانه صداى مسافر راه آهن به 
شــماره 5149-021 تماس گرفته و نســبت به هماهنگى و تهيه بليت 

جايگزين براى تاريخ مورد نظر خود اقدام كنند. 
2- مسافرانى كه پيش از تاريخ 3 اسفندماه 98 نسبت به خريد بليت قطار 
اقدام كرده و متقاضى كنسلى آن هستند، مى توانند از تاريخ 7 اسفندماه 
98 تا 9 اســفندماه 98 و حداكثر تا ساعت 12 ظهر روز پيش از تاريخ 
حركت قطــار خود به مراكز مجاز فروش بليت مراجعه و نســبت به 

استرداد بهاى بليت بدون كسر هزينه كنسلى اقدام كنند. 
3- مســافرانى كه پيش از تاريخ 3 اسفند 98 به خريد بليت قطار اقدام 
كرده و در روزهاى 3 تا 6 اسفند 98 نسبت به استرداد بليت خود اقدام 
كرده اند، مى توانند از تاريخ 16 فروردين 99 به مدت يك ماه با مراجعه 
به مركز استردادكننده بليت خود هزينه كنسلى كسر شده را دريافت كنند. 
4- ارائه اصل بليت يا متن پيامك الكترونيك شــده آن به همراه كارت 

ملى در زمان استرداد الزامى است. 
5- بليت قطارهاى مسافرى كه از تاريخ 3 اسفندماه 98 به بعد خريدارى 
شــده است، مشمول اين طرح نبوده و اســترداد آن بر اساس قوانين و 
مقررات مربوط خواهد بود و همه قطارهاى مســافرى طبق برنامه سير 

خود را در خطوط ريلى كشور انجام خواهند داد. 

واكنش همتى به افزايش نرخ ارز
 رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه خارج از FATF با نظام بانكى 
 ،FATF دنيا ارتباطى تحريم ناپذير برقرار شده، گفت: حواشى تصميم
تالش سودجويان، نوسان غيرساختارى و ناپايدارى در بازار ارز به وجود 
آورد.   به گزارش خبرآنالين، عبدالناصر همتى، رئيس كل بانك مركزى 
در پيامى در صفحه شخصى خود در فضاى مجازى نوشت: اين روزها 
برخى نوشته ها و مصاحبه هاى من درباره FATF مورد استناد افرادى از 

گرايش هاى مختلف قرار مى گيرد. 
در اين زمينه ذكر اين نكته را ضرورى مى دانم كه بانك مركزى، نهادى 
تخصصى و حرفه اى اســت و در مراكز تصميم سازى و تصميم گيرى 

نظرات كارشناسى خود را گفته و بر آن اصرار مى ورزد. 
كمااينكه، در مورد FATF نيز در دولت، مجلس و در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، موضع بانك را به صراحت بيان كردم. بنابراين، همان طور 
كه در مجمع، بر اساس مصالح ملى نظر خود را گفته ام، به همان صراحت 
در مقابله با جو روانى كه دشمنان، با تكيه بر تصميم FATF، براى لطمه 
زدن به اقتصاد كشــور و بى ثبات كردن بازارها، ايجاد مى كنند، بر مبناى 
وظيفه و مصالح ملى عمل كرده ام باز هم تأكيد مى كنم كه كشــورمان 
توانســته اســت تا حدود زيادى ارتباط تحريم ناپذيرى با نظام پولى و 
مالى دنيا، خارج از چارچوب FATF، برقرار كند و بانك مركزى نيز، 
با همراهى ساير بخش هاى اقتصادى، تالش خود را براى تسهيل پايدار 

نيازهاى تجارى كشور، بى وقفه ادامه خواهد داد. 
در همين راســتا در چند روز گذشته صدها ميليون دالر ارز مورد نياز 
واردات مواد اوليه و واسطه اى كارخانجات توسط صادركنندگان در بازار 
 ،FATF ثانويه عرضه شده اســت، ولى به هر تقدير حواشى تصميم
تالش سودجويان و سفته بازان، نوسانات غيرساختارى و ناپايدارى در 

بازار ارز به وجود آورد. 

در صورت تعطيلى مدارس
 امكان آموزش از راه دور فراهم است

ــكان  ــال، ام ــان س ــا پاي ــگاه ها ت ــدارس و دانش ــى م ــال تعطيل ــه احتم ــه ب ــا توج ب
ــم. ــازى و از راه دور را داري ــوزش مج آم

در پــى شــيوع بيمــارى كرونــا، وزيــر ارتباطــات و فنــاورى اطالعــات گفــت: اگرچــه 
ــا در كشــور  يــك هفتــه از زمانى كــه نخســتين خبــر رســمى ابتــال بــه ويــروس كرون
منتشــر شــده، مى گــذرد امــا كرونــاى جديــد بــا نــام كوويــد 19 در هميــن مــدت در 
امــور كشــور داشــته تأثيــر اســت؛ از افــرادى كــه در خيابان هــا بــا ماســك و دســتكش 

ــى بســته شــدن  ــز آموزشــى و حت ــى بســيارى از مراك ــا تعطيل ــد ت ــد مى كنن رفت وآم
مرزهــاى كشــورمان و لغــو بســيارى از پروازهــا.

بــه گــزارش ايســنا، اطالعــات كــم و بيــش از ويــروس كرونــا مى گويــد 
ــه ايــن ويــروس  حضــور در مكان هــاى عمومــى از بيشــترين احتمــاالت ابتــال ب
اســت، زيــرا كرونــا اگرچــه طبــق آمــار در مقايســه بــا بســيارى از بيمارى هــاى 
ــا  خانــواده خــود، احتمــال مــرگ كمتــرى دارد امــا ابتــال بــه آن بــه آســانى و ب
ــت دادن  ــال و دس ــك مبت ــرفه هاى ي ــه ها و س ــرض عطس ــن در مع ــرار گرفت ق

ــا وى اســت. ب
ــه  ــال ب ــواردى از ابت ــد م ــالم ش ــه اع ــان ك ــان زم ــرايط از هم ــن ش ــه اي ــه ب ــا توج ب

ويــروس كرونــا در ايــران مشــاهده شــده اســت، دانشــگاه ها و مراكــز تحصيلــى يــك 
ــان  ــروس همچن ــن وي ــه اي ــه اين ك ــه ب ــا توج ــن ب ــدند. همچني ــل ش ــك تعطي ــه ي ب
درحــال گســترش اســت و هنــوز بــه صــورت كامــل در ايــران ريشــه كن نشــده، ايــن 

تعطيلــى بــراى هفتــه ديگــر هــم تمديــد شــده اســت.
در ايــن راســتا محمدجــواد آذرى جهرمــى در صفحــه توييتــر خــود نوشــت: بــا توجــه 
ــا  ــكارى ب ــراى هم ــال، ب ــان س ــا پاي ــگاه ها ت ــدارس و دانش ــى م ــال تعطيل ــه احتم ب
ــازى و از  ــوزش مج ــراى آم ــژه اى ب ــات وي ــرورش، امكان ــوم  و آموزش وپ وزارت عل
ــوز و دانشــجو ضمــن حفــظ ســالمت  ــا دانش آم ــا ميليون ه ــم ت راه دور فراهــم كردي

خــود، از تحصيــل علــم هــم جــا نماننــد.

 تقاضا براي خريد گوشت و مرغ نسبت 
به عرضــه كاهش پيدا كــرده كه موجب 

نزولي شدن قيمت ها شده است. 
رئيــس اتحاديه مرغ و ماهى همدان گفت: 
كاهــش تقاضا براى خريد مــرغ در بازار 

همدان قيمت را نزولى كرده است. 
جواد عاشــورى اظهار كرد: مرغ به مقدار 
بيشتر از نياز در بازار وجود دارد و از طرفى 

هم مردم تمايل چندانى به خريد ندارند. 
وى بــا بيــان اين كه قيمت مــرغ زنده در 
مرغدارى هــا بــه 8 هــزار و 200 تومان 
رسيده، ابراز كرد: نرخ هر كيلومرغ گرم نيز 
در فروشــگاه ها بين 11 تا 12 هزار و 500

تومان است. 
رئيــس اتحاديه مرغ و ماهى بــا تأكيد بر 
اينكه درحال حاضر با افزايش عرضه نسبت 
به تقاضا مواجه هســتيم، به تسنيم گفت: 
اميدواريم بــازار مــرغ در روزهاى آينده 
باتوجه به نزديك شــدن به ايام پايان سال 

رونق بگيرد. 
عاشــورى از قيمت مناسب تخم مرغ خبر 
داد و گفــت: نرخ هر كيلــو تخم مرغ در 
مرغدارى 7 هــزار و 400 تومان و قيمت 
آن براى مصرف كننده 8 هزار و 500 تومان 

است. 
ــان اينكــه از ماه هــاى گذشــته  ــا بي وى ب
تخم مــرغ  كيلويــى  فــروش  دســتور 
صــادر شــده، تصريــح كــرد: بنــك داران 
بــه  كيلويــى  به صــورت  را  تخم مــرغ 
ــا  ــد و آنه ــه مى كنن ــان عرض خرده فروش
ــه  ــكل ب ــن ش ــه همي ــد ب ــز موظف ان ني

ــانند.  ــدگان برس ــرف كنن ــت مص دس

 بازار گوشت قرمز در همدان راكد 
است

رئيس اتحاديه قصابــان همدان هم با بيان 
اين كه بازار گوشــت قرمز در همدان راكد 
است، گفت: اگر تقاضا براى خريد گوشت 
قرمــز باال برود قيمــت آن نيز تا درصدى 

افزايش پيدا مى كند. 
كــرد:  اظهــار  ســپهرى وفا  على اكبــر 
درحال حاضر قيمت هر كيلو گوشت نرمه 
گوســفندى 100 هزار تومان است اما اگر 
تقاضا باال برود قيمت هم گران تر مى شود. 
وى با بيان اين كه در ماه هاى گذشته قيمت 
گوشــت قرمز در همدان به صورت نزولى 
بــوده و نســبت به ابتداى ســال 25 هزار 

تومان ارزان تر شده است، ابراز كرد: اكنون 
بــا كمبود دام مواجه هســتيم بنابراين اگر 
در روزهاى پايان ســال تقاضا براى خريد 
گوشــت قرمز باال برود بايد انتظار داشــته 
باشــيم كه قيمت نيز تــا درصدى افزايش 

يابد. 
رئيس اتحاديــه قصابان همــدان با تأكيد 
بر اينكه بــازار گوشــت در حالت ركود 
به ســر مى برد و مردم تمايــل چندانى به 
خريد ندارنــد، عنوان كرد: بــازار فروش 
گوشــت هاى منجمد داغ تر از گوشت گرم 

است. 
سپهرى وفا با اشاره به اين كه قيمت هر كيلو 
نرمه گوســفندى 100 هزار تومان اســت، 

گفت: گوشت مخلوط گوساله كيلويى 65
هــزار تومان و نرمه آن نيز با نرخ 70 تا 75

هزار تومان به فروش مى رسد. 
وى بــا تأكيــد بر اين كه گوشــت منجمد 
توسط شــركت هاى خصوصى وارد استان 
مى شود و به اندازه كافى هم در بازار وجود 
دارد، تصريح كرد: قيمت هر كيلو گوشت 
منجمد در فروشگاه هاى سطح شهر بين 48

تا 52 هزار تومان است. 
رئيس اتحاديه قصابان همدان با بيان اينكه 
قيمت گوشت براى مصرف كننده تابع نرخ 
دام زنده اســت، ابراز كرد: قيمت هر كيلو 
دام زنده 80 هزار تومان است كه نسبت به 

ماه گذشته اندكى گران شده است. 

عرضه باال تقاضاى كم

بازار گوشت همدان بى اقبال شد

ميوه شب عيد در 
همدان ذخيره شد
 رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان با بيان 
اين كه ميوه شب عيد در همدان ذخيره سازى 
شده اســت، گفت: توزيع ميوه دولتى در 50 

نقطه از سطح شهر انجام مى شود. 
رضــا البــرزى بيان كــرد: ميوه هــاى مورد 
نياز مردم براى شــب عيد توســط مباشران 
خريدارى و ذخيره ســازى شــده است. اين 
ميوه ها در ايام پايان سال با قيمتى مناسب به 

مردم عرضه مى شود. 
وى با بيان اين كه ثبت نام از متقاضيان توزيع 
ميوه از روزها پيش آغاز شده، به تسنيم گفت: 
35 توزيع كننده مربوط به اتحاديه اســت كه 

همگى بايد داراى جواز كسب باشند. 

رئيــس اتحاديه ميوه و تره بار همدان با تأكيد 
بر اين كه ســيب و پرتقال مورد نياز مردم به 
اندازه كافى ذخيره ســازى شده و بخشى هم 
در حال رسيدن از شمال و آذربايجان غربى 
اســت، تصريح كرد: به دليــل فراوانى ميوه، 
امسال قيمت ميوه هاى دولتى ارزان تر از سال 

گذشته است. 
وى با بيان اين كه ميــوه دولتى در چادرهاى 
مخصوصى در نقاط مختلفى از شــهر عرضه 
مى شود، ابراز كرد: به هيچ عنوان عرضه ميوه 
دولتى توســط وانت بارها انجام نمى شود و 
در صورت مشــاهده، با اين فريب و تخلف 

برخورد جدى صورت مى گيرد. 
البرزى با بيــان اينكه درحال حاضر وضعيت 
بازار ميوه خوب اســت، گفت: به دليل بروز 
برخى شــايعات مانند تأثير سير، ليموترش 

و زنجبيــل تازه بــر درمان كرونــا، به طرز 
غيرمنطقى نــرخ اين 3 محصــول در بازار 

همدان افزايش يافته است. 
وى بــا تأكيد بر اين كه ايــن محصوالت در 
ميــدان بار با قيمت بااليى عرضه مى شــود، 
اظهار كرد: همكاران ما در بازار ميوه، تره بار و 
خرده فروشى سود قانونى 10 تا 35 درصدى 
خود را دريافت مى كنند و تخلفى هم مشاهده 

نشده است. 
رئيس اتحاديــه ميوه و تره بار همدان درباره 
افزايش قيمت پياز در روزهاى گذشــته نيز 
تصريح كرد: عواملى مانند نامســاعد بودن 
وضعيت جــوى، وضعيت جاده ها، يخبندان 
و بارندگى هاى شــديد و ســيل از عوامل 
مؤثــر در گرانى مقطعــى محصوالتى مانند 

پياز است. 

 فعــاالن اقتصــادى معتقدند زمانى كه 
يك تعطيلى غيرمنتظــره  اتفاق بيفتد و به 
تعطيــالت عادى پيش بينى شــده اضافه 
شود، بخشى از فعاليت اقتصادى در كشور 

مختل خواهد شد. 
چهارشــنبه گذشــته خبرى با اين عنوان 
«كرونــا به ايران رســيد و در شــهر قم 
مشاهده شد» موجى از نگرانى را در ميان 
مــردم ايجاد كرد؛ از آن زمان تاكنون بنابر 
گزارش وزارت بهداشت، ويروس كرونا 
تاكنــون 139 نفر را بيمار كرده و موجب 

مرگ 19 نفر شده است. 
به گــزارش خبرآناليــن، در اين مدت، 
دولت تدابيرى همچون تعطيلى مدارس، 
دانشــگاه، مراكز آموزشى در پيش گرفته 
تا جلــوى انتقال بيشــتر ايــن ويروس 
گرفته شــود، اما اين انتقاد از سوى برخى 
مطرح مى شــود كه دولت بايــد ادارات، 
ســازمان ها و مراكز دولتى را براى مدتى 
تعطيل مى كرد تا بتوان شيوع اين بيمارى 
را كنترل كــرد؛ كارى كه چين در ماه هاى 
گذشته انجام داده اســت. به اعتقاد آنها، 
مقابله با شيوع كرونا بدون تعطيلى ادارات 

امكان پذير نيست. 
اين در حالى اســت كه فعاالن اقتصادى 

معتقدند نيازى به تعطيلى ادارات كشــور 
نيست و با تدابيرى همچون كاهش تعداد 
كارمندان در بازه هــاى زمانى مختلف يا 
شيفت بندى امور، مى توان با شيوع كرونا 
مقابله كرد. اين در شــرايطى اســت كه 
هر روز تعطيلى در تهران يا كل كشــور 
زيان هنگفتى براى اقتصاد كشور به دنبال 

خواهد داشت. 
آخرين آمارها نشــان مى دهــد كه ميزان 
محصول ناخالص داخلى به قيمت ثابت 
سال 1390 در 9 ماهه نخست سال 1398
به حدود 500 هزار ميليارد تومان (با نفت) 
و 430 هزار ميليارد ميليارد تومان (بدون 
نفت) رســيده است. اين آمار را بهمن ماه 
امسال جواد حسين زاده، رئيس مركز آمار 

ايران اعالم كرد. 
با توجه به اين آمــار و با توجه به اين كه 
در 276 روز نخســت سال 98، تقريبا 60
روز تعطيل بوده است، بنابراين اگر توليد 
ناخالص داخلــى را كه حدود 500 هزار 
ميليارد تومان با نفت است را در 216 روز 
كارى تقســيم كنيم، حدود 2 هزار و 314
ميليارد تومان مى شود كه به ازاى هر روز 
تعطيلى، اين ميزان آســيب متوجه كشور 

خواهد شد. 

براساس گزارش مركز آمار ايران، محصول 
ناخالص داخلى به قيمت ثابت سال 1390

در ســال 1397 به رقم 713 هزار ميليارد 
تومان بــا نفت و 573 هزار ميليارد تومان 
بدون احتســاب نفت رسيد بود. با توجه 
به اين آمار و تعداد روزهاى كارى ســال 
97، به نظر مى رسد هر روز تعطيلى حدود 
2 هــزار و 458 ميليارد تومان هزينه براى 

اقتصاد كشور خواهد داشت. 
 تعطيلى هاى بى مورد در شرايط 

ركودى كمكى نمى كند
به اعتقاد كارشناسان، زمانى كه يك تعطيلى 
غيرمنتظره  اتفاق بيفتد و به تعطيالت عادى 
پيش بينى شــده اضافه شــود، بخشى از 
فعاليت اقتصادى در كشور مختل خواهد 

شد. 
نايــب رئيس اتاق بازرگانــى و صنايع و 
معادن ايران درباره سياست تعطيلى براى 
مقابله بــا كرونا اظهار كرد: من تخصصى 
مســرى  ميزان  پزشــكى،  بحث هاى  در 
بودن و اپيدمى بــودن اين بيمارى ندارم، 
اما آنچــه كه وزارت بهداشــت به عنوان 
مرجع ذى صالح اين داستان اعالم مى كند، 
بيمارى كرونا با رعايت نكات بهداشتى و 
تمهيدات الزم، قابليت كنترل و جلوگيرى 

از شيوع را دارد. 
حسين سالح ورزى افزود: در شرايطى كه 
اقتصاد كشور به خودى خود با معضل و 
مشــكل ركود و نبود رونق مواجه است، 
بر اين اساس من فكر مى كنم تعطيلى هاى 
بى مورد كمكى نخواهــد كرد؛ كمااين كه 
تعطيلى هــا موجب افزايش مســافرت ها 
مى شــود كــه از نظــر شــيوع بيمارى 

مشكل ساز خواهد بود. 
نايــب رئيس اتاق بازرگانــى و صنايع و 
معادن ايــران درباره زيــان هر يك روز 
تعطيلى براى اقتصاد كشور، تصريح كرد: 
ايــن نكته را مى توانم به شــما بگويم كه 
GDP خدمات ســهم قابل توجهى در
دارد و ايــن موضــوع مى تواند به بخش 
خدمــات و كســب وكارهاى كوچــك 
و متوســط كه در حوزه خدمــات و به 
خصوص بخش هاى گردشگرى، پذيرايى، 
حمل ونقل و... اســت، آسيب جدى وارد 
كند و طيف گســترده اى از اين مشاغل با 

معضل و مشكل مواجه شوند. 
ســالح ورزى عنوان كــرد: در روزهاى 
گذشــته نيــز شــاهد بوديــم بخــش 
خرده فروشــى، آمار فروششــان بســيار 
كاهــش يافتــه اســت و يا بســيارى از 

تورهاى گردشــگرى لغو شده است. در 
بحث هاى هلتدارى، تورها، رســتوران ها، 
در بخش هاى خرده فروشى و... با معضل 

و مشكل مواجه هستيم. 
وى بــا بيان اين كــه حمل ونقل هوايى و 
زمينى با مشكل مواجه شده است، متذكر 
شد: ما در جلســه اى بوديم كه در دولت 
ابعــاد موضوع، چه در مقيــاس تجارت 
خارجى و چــه در حوزه داخلى بحث و 

بررسى شد. 
نايــب رئيس اتاق بازرگانــى و صنايع و 
معادن ايران ادامه داد: قرار است كه پس از 
يك گزارشى كه وزارت بهداشت در مورد 
پيش بينى روند موضوع كنترل يا گسترش 
كرونا مى دهد، در هفته آينده نيز تمهيداتى 
كه دولت بــراى حمايت از مشــاغل يا 
كسب وكارهايى كه آسيب مى بينند، روى 

آن بحث شود. 
ســالح ورزى گفت: يكــى از متقاضيان 
برگزارى اين جلســه و بررسى تأثير آن 
روى كســب وكارها، اتاق بازرگانى ايران 

بوده است. 
وى عنوان كرد: با توجه به گزارشــى كه 
از ابعاد موضوع تهيه خواهد شد، مى شود 
طيف گسترده اى از موضوعاتى مثل برخى 

يا  تأمين اجتماعى  مالياتــى،  معافيت هاى 
مساعدت هايى در رابطه با وام هاى بانكى 

كسب وكارها و. . . در نظر گرفت. 
 نيازى به تعطيلى نيست

رئيس ســابق اتاق بازرگانى كشــور نيز 
درباره زيان هر روز تعطيلى روى اقتصاد 
كشور گفت: من عدد نمى توانم در اين باره 
بدهــم، اما لزومى به تعطيلى در كشــور 

وجود ندارد. 
يحيى آل اســحاق، با بيان اين كه اين يك 
حادثه غيرمترقبه اســت كــه بايد با دقت 
و تدبير در همه حوزه ها مديريت شــود، 
افــزود: نياز به تعطيلى براى جلوگيرى از 
گسترش بيمارى نيست؛ با توجه به اين كه 
دولت در حال كنترل بيمارى اســت. تنها 

بايد همدلى وجود داشته باشد. 
وي با بيان اين كه نيازى به تعطيلى نيست 
و با شيفت بندى كارها را مى توان انجام داد 
و اتاق بازرگانى نيز اين كار را كرده است، 
تصريح كرد: ما اگــر فرماندهى واحدى 
داشته باشيم كه االن دولت، مجلس و همه 
مى گويند هر چه وزارت بهداشت گفت، 
به عنوان يك وظيفه ملى گوش دهيم. اگر 
وزير گفت سفر نرويد، به سفر نرويم، يا 

مراعات بهداشت كنيم. 
آل اســحاق عنوان كرد: اگــر فرماندهى 
واحدى وجود داشته باشد و همه هم تابع 
آن باشــيم، به طور قطع نيازى به تعطيلى 
نيســت و مى توان شــيوع اين بيمارى را 

مديريت كرد. 

كرونا روزانه 2هزار ميليارد خسارت مى زند

بود و نبود شهرك ترشى و شورى 
در مهاجران

 جمعى از مســئوالن اقتصادى و صنعتى استان همدان اجراى طرح 
«شهرك صنعتى شورى و ترشــى» را در مهاجران به بحث و مشورت 
گذاشــتند؛ شهرى كه به طور غيررســمى قطب توليد اين 2 فرآورده در 

كشور شاخته مى شود. 
 بــه گزارش ايرنا، ظاهر پورمجاهد در اين نشســت كه در شــهردارى 
مهاجران برگزار شــد، اظهار كرد: براى اجراى طرح شــهرك صنعتى 
شــورى و ترشى زمينى به مساحت 250 هكتار از اراضى ملى پيش بينى 

شده كه نيازمند موافقت اداره كل منابع طبيعى است. 
وى افزود: براى ساخت شهرك هاى صنعتى بايد تمام استاندارهاى الزم 
طبق قانون فراهم و امكانات مورد نياز مهيا شود و دستگاه هاى اجرايى 

بر سر راه اندازى آن به توافق برسند. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان با اشاره به حمايت 
دولت از طرح هاى توليدى و اشتغالزايى گفت: ساخت شهرك صنعتى 
ترشــى و شورى در شهر مهاجران از اين دسته طرح ها است اما نياز به 

مطالعه و امكان سنجى بيشترى دارد. 
مهاجران به صورت غيررســمى قطب توليد شوريجات كشور محسوب 
مى شود.  اين شهر كوچك در 40 كيلومترى همدان و از توابع شهرستان 

بهار است كه در بهمن سال 90 عنوان شهر به خود گرفت.
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بازى هاى ليگ قهرمانان آسيا به تعويق افتاد

 تمام مســابقات هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا با تصميم AFC و 
به دليل شيوع ويروس كرونا به تعويق افتاد. 

به گزارش مهر، جلسه فورى كنفدراســيون فوتبال آسيا در ارتباط با 
شــيوع ويروس كرونا و تصميم گيرى درباره بازى هاى ليگ قهرمانان 

آسيا در كواالالمپور برگزار شد. 
با شــيوع ويــروس كرونا در كشــورهاى مختلــف از جمله چين، 
كره جنوبى، ژاپن، ايران و چند كشــور حاشيه خليج فارس، كشورهاى 
مختلــف خواهان به تعويق افتادن و يا لغو مســابقات ليگ قهرمانان 

آسيا بودند. 
مســئوالن AFC پس از بررســى شــرايط به جمع بندى رسيدند و 
بازى هاى ليگ قهرمانان در هفته سوم قاره آسيا را به تعويق انداخت. 

ساخت مجسمه كريس رونالدو با شكالت 
 خورخه كاردوســو، شكالت ساز سوئيســى يك مجسمه با 120
كيلوگرم شكالت از كريستيانو رونالدو، فوق ستاره يوونتوس با لباس 

تيم ملى پرتغال ساخت. 
به گزارش تسنيم، كاردوســو براى تكميل اين اثر، 200 ساعت وقت 
خــود را صرف كرد تا آن را به پايان برســاند. وى اين مجســمه را 
در كارخانه شكالت سازى «سوارد» واقع در «گيويسيز» ساخت. وزن 

مجسمه 120 كيلوگرم و ارتفاع آن 187 سانتى متر است. 

 CAS منچسترسيتى عليه حكم يوفا به
شكايت كرد

 باشگاه سيتى رسما به دادگاه عالى ورزش عليه حكم محروميت 2 
ساله اش از ليگ قهرمانان اروپا شكايت كرد. 

به گزارش مشــرق، باشگاه منچسترســيتى به صورت رسمى شكايت 
خود را به دادگاه عالى ورزش عليه حكم محروميت 2 ســاله از ليگ 

قهرمانان اروپا از سوى يوفا ارائه كرد. 
ســيتى هفته گذشته از سوى يوفا به دليل زيرپا گذاشتن قوانين مالى به 
مدت 2 سال از حضور در ليگ قهرمانان محروم شد و مبلغ 30 ميليون 

يورو نيز جريمه نقدى شده بود. 

منچسترسيتى مادريد را به آتش كشيد
 تيم فوتبال منچسترســيتى در ديدارى حساس مقابل رئال مادريد 
به برترى ارزشــمند 2 بر يك دســت يافت و «سانتياگو برنابئو» را به 

آتش كشيد. 
در حساسترين ديدار دور رفت مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان 
اروپا، رئال مادريد اسپانيا كه پرافتخارترين تيم اين مسابقات است در 
ورزشگاه «ســانتياگو برنابئو» شــهر مادريد از منچسترسيتى انگليس 
پذيرايــى كرد و درحالى كه با يك گل پيش بود در نهايت شكســت 

خورد. 
در دقيقه 59 اشتباه مدافعان منچسترسيتى موجب شد تا رئال برخالف 

روند بازى با ضربه «ايسكو» به گل دست يابد. 
اما شــاگردان پپ در دقيقه 77 توپ ارسالى «دى بروينه» را «گابريل 
ژسوس» با ضربه سر به گل تساوى تبديل كرد تا بازى مساوى دنبال 

شود. 
در دقيقه 81 «رحيم استرلينگ» كه به عنوان بازيكن تعويضى به ميدان 
آمده بود با خطاى «كارواخال» متوقف شد تا داور ايتاليايى، نقطه پنالتى 

را به سود ميهمان نشان دهد. 
«دى بريونه» پشــت توپ ايســتاد و گل دوم تيم تحت هدايت «پپ 

گوارديوال» را ثبت كرد. 
در نهايت ســيتى در اين بازى حساس به برترى دست يافت تا «پپ 
گوارديوال» با برترى مقابل تفكرات «زين الدين زيدان» در آستانه صعود 

قرار بگيرد. 

يوونتوس در آستانه حذف قرار گرفت
 تيم فوتبال يوونتوس در ديدار رفت مقابل ليون با يك گل شكست 

خورد تا در آستانه حذف از ليگ قهرمانان اروپا قرار بگيرد. 
در دور رفت مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان اروپا، ليون فرانسه 
در خانه خود مقابل تيم مدعى يوونتوس ايتاليا قرار گرفت و به برترى 

ارزشمند يك بر صفر دست يافت. 
يوونتوســى ها كــه در ايــن فصــل ســعى بــر پايــان دادن بــه طلســم 
قهرمــان نشــدن در اروپــا هســتند، بــازى را تهاجمــى آغــاز كردنــد 
ــان پرتــالش ليــون به خوبــى از دروازه محافظــت كــرده  ــا بازيكن ام
ــاك نشــان  و در ضدحمــالت و اســتفاده از جناحيــن بســيار خطرن

مى دادنــد. 
در دقيقه 31 «لوكاس توســارت» توپ ارســالى «آنوآر» را با ضربه اى 
مناسب درون دروازه يوونتوس جاى داد تا ورزشگاه را مملو از شادى 

كند. 
با اين اوصاف كابوس ناكامى دوباره بانوى پير تورين گرفت و چنانچه 
آنها در ديدار برگشــت به پيروزى با بيش از يك گل نرسند، بازهم از 

اين رويداد وداع خواهند كرد. 

اگر «كرونا» مهار نشود
 المپيك توكيو لغو مى شود

 درصورتى كه «كرونا» مهار نشود، المپيك توكيو لغو مى شود
يكى از مقامات كميته بين المللــى المپيك (IOC) اعالم كرد كه در 
صــورت اثبات اين موضوع كه ويروس كرونــا بيش از اندازه براى 
برگزارى المپيك خطرناك است، لغو تمام بازى ها محتمل تر از تعويق 

يا تغيير مكان برگزارى اين رقابت ها است. 
به دنبــال تأييد يك مورد ابتالى جديد بــه ويروس كرونا در ژاپن و 
تعويق رقابت هاى فوتبال جى ليگ اين كشــور به ماه آينده، افزايش 
نگرانى هــا درباره تأثيرات اين ويروس بر بازى هاى المپيك شــدت 

گرفته است. 

تمام ظرفيت ورزش براى المپيك 
بسيج شده است

 براى اينكه در المپيك و آســيا بدرخشــيم الزمه آن اين است كه 
تمام منابع و ظرفيت ها را در يك مسير قرار دهيم و از هرگونه حاشيه 

پرهيز كنيم. 
رئيــس كميته ملــى المپيك با اعالم اين مطلب بــه ايرنا گفت: ما و 
وزارت ورزش تمام توان و انرژى و منابعمان را در مســير توســعه 
ورزش قهرمانى قرار داده ايم. هدف را المپيك 2020 تعريف كرديم و 
پس از آن رويكرد آسيايى داريم. بايد از حواشى پرهيز كنيم تا بتوانيم 

در المپيك و آسيا بدرخشيم.
رضــا صالحى اميرى افزود: اين روزها درگير كرونا هســتيم و بحث 
اعزام ها براى كســب ســهميه وجود دارد. در فضــاى اخبار تلخ و 
ناكامى ها خبر خوش المپيكى شــدن تيم شمشــيربازى را داشــتيم. 
به زودى انشاا... خبر خوشى از كاراته و ساير رشته ها خواهيم داشت. 
در مجموع مى توانيم اين ادعا را داشته باشيم و اين وعده را بدهيم كه 
تمام ظرفيت ما براى المپيك 2020 بسيج شده است تا انشاا... كاروان 

ما بتواند با درخشش در سكوى 2020 كام ملت را شيرين كند. 

برنامه هفته بيست ويكم ليگ دسته دوم
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در سفر به سيرجان
خطر از بيخ گوش استقاللى ها گذشت

 هواپيماى حامل اعضاى تيم فوتبال اســتقالل پس از نقص فنى به 
تهران برگشت. 

پرواز تيم استقالل به سيرجان به دليل نقص فنى پس از حدود 70 دقيقه 
پرواز به فرودگاه مهرآباد بازگشت. 

تيم فوتبال اســتقالل كه قصد داشــت راهى ســيرجان شود، پس از 
كش و قوس فراوان راهى اين شــهر شد تا خود را براى ديدار روز 
پنجشــنبه آماده كند اما هواپيماى اين تيم دچار نقص فنى شــد و به 

تهران برگشت. 
اســتقاللى ها پس از ساعتى انتظار 2 ساعت بعد با پروازى ديگر راهى 

سيرجان شدند. 

اپيدمى كرونا در ليگ يك
 بــا توجــه بــه مشــاهده شــدن بازيكنانــى مشــكوك بــه ابتــال بــه ويــروس كرونــا در 
ليــگ دســته يــك، ســازمان ليــگ هم چنــان بــه برگــزارى بازى هــا پافشــارى مى كنــد.

بــه گــزارش ايســنا، بــا توجــه بــه شــيوع ويــروس كرونــا در ســطح كشــور، بســيارى 
از رويدادهــاى ورزشــى توســط فدراســيون پزشــكى ورزشــى بــه تعويــق افتــاده اســت.
در اين ميان فدراسيون فوتبال به برگزارى رقابت هاى ليگ برتر و هم چنين ليگ دسته يك 

پافشارى مى كند و قصد دارد رقابت هاى فوتبال را بدون حضور تماشاگر برگزار كند.
با اين وجود در ليگ دسته يك اتفاقاتى افتاده است كه خيلى از تيم هاى ليگ يكى سالمتى 

خود را در خطر ديده اند. باشگاه سپيدرود رشت اعالم كرده است كه در بازگشت از بابل 
و ديدارى كه مقابل تيم رايكا داشتند، چند تن از بازيكنان و اعضاى اين تيم با بروز عالئم 

اوليه اين بيمارى، تحت مداوا قرار گرفتند.
هم چنيــن باشــگاه ملــوان اعــالم كــرده اســت كــه 5 بازيكــن ايــن تيــم گيالنــى دچــار 

مشــكالت تنفســى بوده انــد و مشــكوك بــه بيمــارى كرونــا هســتند.
بــروز ايــن اتفاقــات موجــب شــده اســت كــه خيلــى از تيم هــا نســبت بــه ايــن مســأله 
واكنــش داشــته باشــند و تمايلــى بــه ادامــه دادن رقابت هــاى ليگ برتــر و ليــگ دســته 

يك نداشــته باشــند.
طبــق آخريــن موضــع ســازمان ليــگ در جــواب بــه اعتراض باشــگاه ســپيدرود رشــت، 

قــرار بــر ايــن شــده اســت كــه مســابقات ليگ برتــر و ليــگ دســته يــك بــا همــان روال 
پيشــين ادامــه پيــدا كنــد و ايــن مســابقات بــدون حضــور تماشــاگر برگــزار شــود.

برگــزار نشــدن رقابت هــاى ليگ برتــر و ليــگ دســته يــك بــدون حضــور تماشــاگر، 
تدبيــرى اســت كــه نشــان مى دهــد كــه ســالمتى تماشــاگران بــراى مســئوالن اهميــت 
قابــل توجهــى دارد  امــا لغــو نشــدن رقابت هــاى ليگ برتــر و ديگــر مســابقات فوتبــال، 
حاكــى از آن اســت كــه ســالمتى بازيكنــان در اولويــت قــرار نــدارد و مســأله اى كــه 
بــراى مســئوالن اهميــت دارد، پيــش بــردن تاريــخ و برنامــه ايــن رقابت هــا اســت و 
بايــد ديــد ايــن رونــد در ســازمان ليــگ ادامــه پيــدا مى كنــد يــا تدبيــر ديگــرى بــراى 

ايــن مســأله انديشــيده مى شــود.

 در بهمن ماه با حضور مســعود سلطانى فر 
وزير ورزش وجوانان كشور در همدان 7 پروژه 

ورزشى افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان با اشاره به 
روند ساخت و تكميل طرح هاى نيمه تمام در 
اســتان همدان گفت: 7 طرح مهم ورزشى را 
تكميل و آماده بهره بــردارى كرديم كه در ماه 
گذشــته با حضور مسعود ســلطانى فر وزير 
ورزش وجوانــان در ايام ا... دهه فجر افتتاح و 

به بهره بردارى رسيد.
محســن جهانشــير با معرفى اين پروژه ها به 
خبرنــگار ما گفت: اســتخر بانــوان مريانج، 
زمين چمن اسدآباد، زمين چمن آجين، سالن 
ورزشى سيمين، سالن ورزشى ينگى كند، زمين 
چمن عليصدر و هتل ونديك همدان از جمله 
طرح هايــى بودند كه به طور همزمان توســط 

وزير ورزش وجوانان به بهره بردارى رسيد.
وى با بيــان اينكه براى اجــراى اين طرح ها 
8/5 ميليارد تومان اعتبار هزينه شــده اســت، 
خاطرنشان كرد: با بهره بردارى از اين طرح ها، 
10 هزار مترمربع به ســرانه ورزش اين استان 

اضافه شد.
جهانشير با اشاره به طرح هاى نيمه تمام ورزش 
اســتان همدان گفت: در مجمــوع 110 طرح 
نيمه تمام از 7 درصد تا 94 درصد پيشــرفت 
فيزيكى در اين اســتان وجود دارد كه تالش 

براى تكميل آنها ادامه دارد.
وى بيــان كــرد: در حال حاضر بــراى تكميل 
طرح هاى نيمه تمــام 600 ميليارد تومان اعتبار 

نياز است.
مديركل ورزش وجوانان استان خاطرنشان كرد: 
همچنين در تالش هســتيم تا اين طرح ها را با 
مشــاركت بخش خصوصى بهره بردارى و به 

چرخه فعاليت وارد كنيم.
پيشــرفت  موجود  دغدغه  افزود:  جهانشــير 
فيزيكى كــم و اعتبار باالى مالــى مورد نياز 

براى تكميل اين طرح ها است اما اميدواريم با 
تالش هاى صورت گرفته ظرف 2 سال آينده به 

بهره بردارى برسند.
وى استخر قهرمانى همدان، پيست دووميدانى 
و كمپ تيم هاى ملــى را از جمله طرح هايى 
دانســت كه با پيشــرفت فيزيكى كم مواجه 

هستند.
مشــاركت  اســتان  ورزش وجوانان  مديركل 
بخــش خصوصى را راهكارى مهم در تكميل 
طرح هــاى نيمه تمام و كيفى ســازى خدمات 
بهينه در ورزش دانست و افزود: هم اينك هتل 
ونديك واقع در مجموعه شهيد شمسى پور با 
ســپردن به بخش خصوصى با يك ميليارد و 
650 ميليون تومان بازسازى شد، ضمن اينكه 
استخر رزن را نيز با مشاركت بخش خصوصى 

فعال و راه اندازى كرده ايم.
جهانشــير افزود: جــزو معدود اســتان هايى 
به شمار مى رويم كه پيشرو در استفاده از بخش 

خصوصى در حوزه ســرمايه گذارى هســتيم 
هرچنــد به دليل موانع و مشــكالت اقتصادى 
در كشــور، آنچنان رغبت بخش خصوصى را 

شاهد نيستيم.
وى با اشــاره به اينكــه تمهيدات خوبى براى 
مشــاركت بخش خصوصى در ورزش تعيين 
شده اســت، گفت: كمك هاى دولتى به بخش 

خصوصى را نيز شاهد هستيم.
جهانشير يادآور شد: درحال حاضر نيز پيست 
اسكى تاريكدره و اســتخر سامن مالير آماده 

مشاركت با بخش خصوصى است.
باره  اين  در  استان  ورزش و جوانان  مديركل 
گفت: روند تكميل طرح هاى عمرانى حوزه 
ورزش شهرســتانها را  به صورت مســتمر 
نظــارت و به صورت هفتگــى از طرح هاى 
عمرانــى شهرســتان ها بازديــد مى كنيم و 
تالش مــا روان ســازى در تكميل طرح ها 

است.

جهانشــير افزود: هرچند با كمبود اعتبارهاى 
مالى مواجه هستيم اما هدف ما تكميل طرح ها 

با همان ميزان اعتبار موجود است.
وى يادآور شد: با ســفر به شهرستان ها و در 
جريان قرار گرفتن مشــكالت در ســاخت و 
تكميل طرح ها، به خوبى بر وضعيت آنها تسلط 
داريم و هدف ما تكميل طرح ها در بازه زمانى 

تعيين شده است.
مديركل ورزش و جوانان استان افزود: تكميل 
و تجهيز اماكن و زيرســاخت هاى ورزشــى 
اولويت نخست دستگاه ورزش استان همدان 

است.
وى خاطرنشــان كرد: هم اينــك 312 فضاى 
ورزشى زير پوشش اداره كل ورزش و جوانان 
همــدان فعال اســت و با تكميــل طرح هاى 
نيمه تمام مى توانيم ســرانه فضاى ورزشى به 
نسبت جمعيت استان را به حد مطلوبى بهبود 

ببخشيم. 

ماه گذشته با حضور وزير ورزش و جوانان درهمدان

7 پروژه ورزشى در استان افتتاح 
و به بهره بردارى رسيد

جوانان شهردارى همدان قهرمان منطع شدند
 جوانان شهردارى همدان به دور دوم رقابت هاى ليگ مناطق كشور صعود كردند. 

تيم فوتبال جوانان شــهردارى همدان يك بر صفر مقابل نماينده اردبيل به پيروزى رسيدند. در 
اين ديدار مهدى خانى زننده تك گل شهردارى بود. جوانان شهردارى در بازى آخر به مصاف 
نماينده انزلى رفت كه اين تيم حاضر به بازى نشد و تيم شهردارى همدان به مقام نخست منطقه 
2 كشور دست يافت و راهى مرحله بعد شد.  بدين ترتيب شهردارى با كسب 10 امتياز به عنوان 

تيم نخست به دور دوم مسابقات صعود كردند. 

قضاوت داوران همدانى در ليگ يك
2 داور همدانى روز گذشته در رقابت هاى ليگ دسته نخست قضاوت كردند. 

در هفته بيســت وششم ليگ دسته يك كشــور روز گذشته يك ديدار در ساوه انجام شد 
و 2 تيم خوشــه طاليى ساوه و گل ريحان البرز در ورزشگاه شهيدچمران ساوه به ديدار 

رفتند.  هم 
اين ديدار را مصطفى بينش سوت زد و 2 داور همدانى، بهروز عالمى روشن و محسن دوستان 

وى را در اين بازى كمك كردند. 

 در راستاى نظارت و برنامه ريزى هيأت هاى 
ورزش شهرســتان بهار هر هفته نشســت هاى 
تخصصى با رؤسا و اعضاى هيأت هاى ورزشى 

برگزار مى شود. 
در نخستين گام؛ نشســت تخصصى و بررسى 
وضعيت هيأت كشــتى با حضور رئيس؛ دبير؛ 
نايــب رئيس و اعضاى كميته هــاى اين هيأت 

برگزار شد. 
در ابتــداى اين نشســت روميايى رئيس هيأت 
گزارشى از عملكرد اين هيأت در سال 98 ارائه 

كرد. 
سرپرست ورزش و جوانان بهار در اين نشست 

گفت: كشتى بهار ظرفيت هاى بسيار خوبى دارد 
و درحال حاضر در 6 نقطه اين شهرستان و حتى 
روســتاها كشتى فعال است كه با برنامه ريزى و 
تالش بيشتر مى توان شاهد رشد و پيشرفت اين 

هيأت ورزشى بود. 
عليرضا صفى زاده افزود: نشست هاى تخصصى 
گامى مهم براى توسعه ورزش شهرستان است 
و هيأت ها در اين نشســت به بيــان نظرات و 

مشكالت خود مى پردازند. 
وى تصريــح كــرد: انتطار ما از هيأت كشــتى 
شهرســتان اين است كه تعامل و توجه بيشترى 
به بخش ها و روستاهاى شهرستان داشته باشد. 

آغاز نشست هاى تخصصى هيأت هاى ورزشى بهار 

«سعادتمند» در آستانه 
بازگشت به هيأت مديره 

استقالل
 احمــد ســعادتمند كه چنــدى پيش، از 
رياست هيأت مديره استقالل استعفا كرده بود 
در آستانه بازگشت به فهرست مديران ارشد 

آبى پوشان قرار دارد. 
پس از آنكه اســتعفاى اميرحســين فتحى و 
ميرشاد ماجدى كه به ترتيب سمت مديرعامل 
و عضــو هيأت مديره باشــگاه اســتقالل را 
برعهده داشتند، توسط وزير ورزش و جوانان 
پذيرفته شــد، اســماعيل خليل زاده به عنوان 

سرپرست باشگاه منصوب شد. 
اين در حالى است كه احمد سعادتمند پيش 
از تمام حاشيه هاى باشــگاه استقالل، به دليل 
اختالفات و مشكالت مديريتى از سمت خود 
در هيأت مديره اين باشــگاه استعفا كرده بود 
و حاال اگرچه على فتــح ا... زاده به عضويت 
هيأت مديــره باشــگاه اســتقالل در آمده اما 
همچنان در هيأت مديره آبى پوشان تهرانى يك 
جاى خالى وجــود دارد و اگر اتفاق خاصى 
رخ ندهد ســعادتمند به زودى حكم خود را 
دريافت كرده و بار ديگر به جمع مديران تيم 

پايتخت نشين اضافه خواهد شد.

كوتاه ورزشى 

مدارك دانشجويى فائزه اصفهانى فرزند على نقى به شماره 
ملى 3860581491 رشته ارشد عمران سازه- عمران و 

توسعه به شماره دانشجويى 9513631004 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

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

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

برابر رأي شــماره 98/1492  مورخ 98/12/03 هيأت اول موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي آقاى نوراله خلوصى روشن فرزند عبدالعظيم به شماره شناسنامه 355 صادره از اسدآباد در ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى آبى به مســاحت 51160/13 مترمربع در قســمتى از پــالك 37 اصلى على آباد پير 
شــمس الدين واقع در اسدآباد اراضى روستاى على آباد پير شــمس الدين خريداري از مالك رسمي وراث آقاى 

مرحوم على رضا زارعى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 541)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/25
كامران متقى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 
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محققان كشور موفق به حذف فلزات سنگين 
پساب ها شدند

 محققان كشــور با روشــى نوين و فناورانه موفق به حذف فلزات 
سنگين از پساب هاى صنعتى شدند. از مزاياى اين روش عالوه برسادگى، 
ارزان بودن آن براى استفاده در مقياس صنعتى است.به گزارش معاونت 
علمى و فناورى رياست جمهورى، مجرى طرح پژوهشى حذف فلزات 
سنگين پساب ها، گفت: ما با اجراى اين طرح موفق شديم آالينده ها را از 
پساب كارخانه ها جدا كنيم تا آب خروجى آنها عارى از فلزات سنگين 
باشد.ايرج كاظمى نژاد  افزود: الكترواكسيداسيون پالسى به عنوان رهيافتى 
نوين در حذف آالينده هاى پساب ها مورد استفاده قرار گرفت كه روشى 
توانمند، كارآمد و در عين حال ســازگار با محيط، ساده و ارزان و بدون 

نياز به تجهيزات پيچيده است.

كرونا به مايكروسافت رسيد
 مايكروســافت اعالم كرده به دليل شيوع ويروس كرونا در چين 
نمى تواند به درآمد پيش بينى شده خود برسد. پس از اين خبر ارزش 

سهام شركت 2/5 درصد كاهش يافت.
به گزارش مهر، مايكروسافت اعالم كرده به دليل شيوع ويروس كرونا 
در چين و تأثير آن بر چرخه تأمين ذخاير محصوالتش، نمى تواند به 

درآمد پيش بينى شده در تابستان 2020 دست يابد.
مايكروسافت جديدترين شركت آمريكايى است كه در نتيجه انتشار 
اين ويروس با اختالل و كاهش درآمد، روبه رو مى شود. مايكروسافت 
اعالم كرد بخش توليد رايانه هاى شــخصى اش نمى تواند به درآمدى 
كه پيش بينى شــده دست يابد. اين بخش تبلت هاى سرفيس را توليد 

مى كند و ليسانس ويندوز را به توليدكنندگان رايانه مى فروشد.

برگزارى جلسات آنالين ويدئويى 
باكيفيت و سريع

 يك شــركت دانش بنيان ايرانى موفق خدماتــى ارائه مى كند كه 
مى توان با اســتفاده از آن جلســات آنالين ويدئويى را با كيفيت و 

سريع برگزار كرد.
به گزارش پارك علم و فناورى دانشــگاه تهران، يك شركت مستقر 
در پارك علم و فناورى دانشــگاه تهران با هدف گســترش فرهنگ 
دوركارى و برگزارى جلســات غيرحضورى و آنالين، نرم افزارى را 

طراحى كرده است.
با استفاده از اين نرم افزار شــرايطى فراهم مى شود كه هر شركت يا 
اســتارت آپ بتواند به راحتى و آسان جلسه آنالين خودش را برگزار 

كند، بدون اينكه نيازى به نصب نرم افزار داشته باشد.

ناسا پرتاب ماموريت "شكارچى آب" خود را 
به تعويق انداخت

 چنــدى پيــش ناســا جســتجوگر آب خــود موســوم بــه 
"وايپر"(VIPER) را آزمايش كرد تا ببيند كه اين كاوشــگر چگونه 
سطوح شيبدار روى سطح ماه را طى مى كند و ديگر عملكردهاى آن 
چطور انجام مى شود و اعالم كرد بنابر برنامه ريزى ها اين كاوشگر ماه 
دسامبر سال 2022 بر روى سطح ماه فرود خواهد آمد؛ اما اكنون ناسا 
تاريخ پرتاب آن را به تعويق انداخته است.به گزارش ايسنا، "وايپر" در 
آنجا به دنبال يخ آب خواهد گشت. همچنين با استفاده از چهار ابزار 
علمى خود به جمع آورى نمونه ها و تجزيه و تحليل خواهد پرداخت 
كه به محققان ناسا كمك مى كند تا دريابند كه آيا ماه داراى آب كافى 

براى انجام مأموريت هاى آينده است يا خير.

كشف مكانيسم مؤثر
 در مغز براى مبارزه با آلزايمر

 پژوهشــگران "دانشــگاه هاروارد" در مطالعه اخيرشان موفق به 
كشف مكانيسم اساسى جريان خون در مغز شده اند.به گزارش ايسنا، 
مكانيسمى كه دانشمندان موفق به شناسايى آن شده اند، مى تواند نقش 
مهمى در مبارزه با بيمارى آلزايمر ايفا كند.به تازگى دانشــمندان علوم 
اعصاب دانشــكده پزشكى دانشگاه هاروارد موفق به كشف مكانيسم 
كنترلى در مغز موش ها شده اند كه اين مكانيسم مى تواند جريان خون 
در مغز را تنظيم كند تا فعاليت تمام بخش هاى مغز يكســان باشــد.

آزمايشات دانشمندان نشان مى دهد كه چگونه سرخرگ هاى مغز به طور 
فعال اعصاب عروقى را در پاسخ به فعاليت هاى عصبى تنظيم مى كنند  
نقش مهمى را در فرايند تنظيم فعاليت اعصاب عروقى نيز ايفا مى كند.

با شيوع كرونا در جهان
افت توريسم امسال 

تا 115 ميليارد دالر درآسيا

 گــروه بانكــى و مالى آى ان جى در يادداشــتى 
تحقيقى كه در روز دوشــنبه منتشر شد، اعالم كرد 
كه گسترش ســريع ويروس كروناى چين مى تواند 
به ضرر 100 ميليارد دالرى آسيا در صنعت توريسم 

منجر شود.
به گزارش مهر ، رابرت كارنل، اقتصاددان ارشــد و 
رئيس تحقيقات بخش آســيا اقيانوســيه اى ان جى، 
مى گويد اين گروه هلندى پيش بينى كرده است كه در 
سال 2020 چين پذيراى هيچ گردشگر آسيايى اى كه 
به اين كشور سفر كند نخواهد بود و هيچ گردشگر 
چينى اى هم براى بازديد از كشورهاى آسيايى ديگر 

پرواز نخواهد كرد.
كارنل گفت: البته اين پيش بينى ساده سازى شده است 
اما كامًال با شرايطى كه در آن شيوع بيمارى مدت ها 
پس از به اوج رسيدن خود ادامه داشته باشد، مطابقت 

دارد.
وى گفت: محدوديت هاى رسمى مسافرتى به كندى 
برداشته خواهد شد و مســافران زمان زيادى نگران 
اين خواهند بود كه آيا مســافرت آنها ايمن است يا 

خير.
طبق اعالم «تريدينگ اكانوميكس» درآمد توريســم 
حدود 11 درصد توليد ناخالص داخلى چين در سال 

2018 را به خود اختصاص داده بود.

برگزارى آزمون جامع دوره هاى 
آموزشى گردشگرى 

به تعويق افتاد

 برگــزارى آزمــون جامع دوره هاى آموزشــى 
كوتاه مدت گردشــگرى كه قرار بــود روز جمعه، 
16 اســفند به صورت سراسرى در استان هاى كشور 

برگزار شود؛ به تعويق افتاد.
ــه گــزارش روابط عمومــى معاونــت گردشــگرى  ب
و  گردشــگرى  ميراث فرهنگــى،  وزارت 
صنايع دســتى مديــركل دفتــر مطالعــات و آمــوزش 
ــرو  ــت: پي ــر گف ــن خب ــان اي ــا بي ــگرى ب گردش
جلوگيــرى از اجتماعــات بــه منظــور پيشــگيرى از 
شــيوع ويــروس كرونــا در كشــور، آزمــون جامــع 
ــه  ــدت گردشــگرى ك ــاى آموزشــى كوتاه م دوره ه
ــارى  ــاه ج ــفند م ــه، 16 اس ــود روز جمع ــرار ب ق
برگــزار شــود؛ بــه روز جمعــه مــورخ 22فرورديــن 

ــرد. ــر ك 1399  تغيي
«زاهد شفيعى» افزود: حق شركت در آزمون مذكور 
براى افرادى كه بــا پرداخت وجه مربوطه از طريق 
ســامانه، فرايند ثبت نام خود را به اتمام رسانده اند؛ 
محفوظ مانده و ساير متقاضيان نيز مى توانند تا پايان 
روز يكشنبه، مورخ 25 اســفند 1398  با مراجعه به 
پنل آموزشــى خود نسبت به انجام و تكميل فرايند 

ثبت نام اقدام نمايند.
آزمــون جامــع دوره هــاى آموزشــى كوتاه مدت 
گردشگرى به صورت سراسرى از سوى ادارات كل 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان هاى 
كشــور در تاريخ جديد اعالم شده؛ برگزار خواهد 

شد.

بخشنامه لغو سفر
 ولى تيمورى، معاون گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى، همزمان با انتشــار ويروس كرونا در ســطح كشور و 
درخواست مكرر روزنامه همشهرى مبنى بر اعالم وضعيت لغو سفر در 
كشور، بخشنامه لغو سفر را به ادارات كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و 

صنايع  دستى تمامى استان ها ابالغ كرد.
همزمان ســعيد نمكى، وزير بهداشــت و حيدرعلى عابدى، سخنگوى 
كميســيون بهداشت و درمان مجلس نيز از شهروندان ايرانى خواسته اند 
به دليل شيوع ويروس كرونا از سفر به شهرهاى آلوده و سفر به خارج از 

مناطق آلوده كشور خوددارى كنند.
در بخشى از بخشنامه صادرشده از سوى معاون گردشگرى آمده است 
كه شــركت هاى خدمات مســافرتى و فعاالن گردشگرى تعهدى براى 

انجام سفرهاى نوروزى به گردشگران ندهند.
به گزارش معاونت گردشگرى كشور، ولى تيمورى در ابالغيه خود به 
مديران كل ميراث فرهنگى اســتان ها اعالم كرد: «رعايت حقوق مردم 
و حفــظ امنيت و آرامش روانى جامعه به ويژه گردشــگران، همواره 
در زمره اولويت هاى اصلى صنعت گردشــگرى بوده و خوشبختانه 
فعاالن اين صنعت و مديران تأسيســات گردشگرى با رعايت اخالق 
حرفه اى ، رضايتمندى مســافران و گردشــگران را بر ساير ملزومات 

رجحان مى دهند.
در همين راســتا با توجه به شــرايط خاص روزهــاى اخير، ضمن 
تأكيد بر رعايت الزامات «دســتورالعمل پيشــگيرى و كنترل شــيوع 
ويروس كرونا در تأسيســات گردشگرى» به شماره983400/78379 
مورخ4 اســفندماه 98 و به منظور رعايت حقوق متقابل مردم، فعاالن 
و تأسيسات گردشــگرى در چارچوب بند يك ماده13 تصويب نامه 
حقوق شــهروندى، مفاد قرارداد گشــت هاى داخلــى و خروجى و 
ماده12 شيوه نامه اجرايى ذخيره اتاق و ابطال آن در واحدهاى اقامتى، 
چنانچه از تاريخ اول اسفندماه سالجارى تا اطالع ثانوى، گردشگرى 
درخواست انصراف از سفر كند، تمامى تأسيسات گردشگرى و دفاتر 
خدمات مسافرتى و گردشــگرى بدون هيچ گونه جريمه اى نسبت به 

استرداد وجوه دريافتى از گردشگران اقدام مى  كنند.
باتوجه به امكان نداشــتن پيش بينى دامنه تبعات وآثار شــرايط موجود، 
الزم اســت فعاالن و مديران تأسيســات گردشــگرى از ايجاد هرگونه 
تعهد الزام آور براى سفرهاى نوروزى هموطنان عزيز خوددارى كرده و 
ضمن اطالع رســانى و توجيه دقيق شرايط حاكم در مبدأ و مقصد سفر، 
تمهيدات الزم را براى اعمال هرگونه كنسلى احتمالى و بازپس گرداندن 
وجوه گردشــگران در قراردادهاى كارى خود با ارائه كنندگان خدمات 

گردشگرى در داخل و خارج از كشور، مدنظر قرار دهند.
 بازديد گروهى ممنوع

پس از اين ابالغيه بود كه، وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
نيز با ارسال نامه اى به معاون گردشگرى و معاون ميراث فرهنگى كشور 
از آنها خواســت با هدف جلوگيرى از شــيوع بيشتر ويروس كرونا در 
كشــور تمامى بازديدهاى گروهى از سايت هاى تاريخى ملى و جهانى، 
موزه ها و مراكز گردشگرى كشــور در بخش خصوصى و عمومى لغو 

شود.
 على اصغر مونسان همچنين درخواست كرد ماسك، مواد ضدعفونى كننده 
و عالئم هشــدار دهنده در اختيار كاركنان مراكز گردشگرى، موزه ها و 

سايت هاى تاريخى ملى و جهانى قرار داده شود.
وى به معاونان خود اعالم كــرد: «به منظور مقابله با بيمارى كرونا 
در سطح كشــور، الزامى اســت ضمن رعايت دقيق پروتكل هاى 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى براى پيشــگيرى از 
شــيوع اين بيمــارى، به كليه موزه هاى كشــور اعــم از دولتى و 
خصوصــى، مراكز تاريخى و فرهنگــى، پايگاه هاى ملى و جهانى، 
مراكز گردشــگرى و ســاير زيرمجموعه هاى ذى ربط اعالم  شود 
از پذيــرش بازديدهاى گروهى (دانش آموزى، دانشــجويى و...) 

كنند. خوددارى 

■ دوبيتى باباطاهر 
گهى ناالن گهى گريان چرايم نميدانم كه سرگردان چرايم  
ندانم مو كه بيدرمان چرايم همه دردى بدوران يافت درمان  

■ حديث:
امام هادى(ع):

هر كه از خدا پروا كند ، از او پروا كنند(و حرمتش را نگه دارند) و هر كه ازخدا فرمان 
بَرد ، فرمانش بَرند..    
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جهان با من برقص!
■ سينما كانون.......................  زيرنظر - بنيامين 
■بهمن مالير: خوب، بد، جلف 2: ارتش سرى 

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

مطرب

  كرونــا پروازهاى فــرودگاه همدان را 
تعليق كرد

در ميان اين بازار آشفته برنامه ريزى و خبرهاى لغو 
يكــى پس از ديگرى از مدير فــرودگاه همدان خبر 
مى رسد، براى جلوگيرى از شــيوع ويروس كرونا 
تمامى پروازهاى نداشــته اين فرودگاه از جمعه 9 

اسفند تا 27 اسفند سالجارى تعليق شد.
ســهراب كلوندى عنوان كرده اســت، اين تصميم 
به منظور پيشگيرى از شيوع بيمارى كرونا گرفته شده 
اســت كه به دنبال آن، به صــورت موقت پروازهاى 
دوسويه همدان - مشهد و همدان - كيش تعليق شد. 
وى بــا اعالم اين خبر به گونه اى ثابت كرد منظور از 
تمام پروازها همدان 2 پرواز رفت و برگشت همدان 
به مشــهد و كيش است، آنگونه كه وى مطرح كرده 
است گويا در روزهاى گذشته استقبال شهروندان از 
سفر به شــهرهاى مذهبى و سياحتى بسيار كم رنگ 
شــده و اين امر در تصميم گيرى ياد شده تأثيرگذار 
بود و همين موجب شــده است بالفاصله فرودگاه 
نيمه تعطيل همدان دست به كار شود و پاى همان 2

پرواز را هم از همدان كوتاه كند. 
توجيه كلوندى اين اســت كه بسيارى از پروازهاى 
داخل كشــور تحت تأثير اين بيمارى قرار گرفته اند، 
و تعداد زيادى از پروازهاى خارج از كشــور نيز به 
حالت تعليق درآمده اند، اينجاســت كه بايد گفت 
جاى شــكرش باقى اســت، هر جا همراه و رديف 
فرودگاه هاى كشــور نبوديم اين يك جا در تصميم 
به تعطيلى فرودگاه نســبت به ديگر استان ها پيشتاز 

بوده ايم. 
پيش از اين،  پرواز دوسويه همدان - مشهد روزهاى 
جمعه و سه شــنبه هر هفته توسط هواپيماى ام.دى 
كه داراى 160 نفر ظرفيت است، صورت مى گرفت. 
پرواز دوسويه همدان - كيش نيز روزهاى يكشنبه و 

چهارشنبه هر هفته انجام مى شد.
به سفر نرويد

البته بى راه نيست كه اشــاره كنيم ، اين ويروس كه 
در حال ســفر به اســتان هاى مختلف كشور است 
موجب شــده تا بســيارى از ايرالين هاى خارجى 
ســفرهاى خود را بــه مقصد ايــران يك بار ديگر 
لغو كننــد. تركيه كه در زمان حمالت تروريســتى 
همچنان مســافر از ايران مى گرفت، گرجستانى كه 
به واسطه حضور ايرانى ها در چند سال گذشته شاهد 
رشــدى در صنعت گردشگرى بود؛ همگى به همراه 

ايرالين هايى مانند امــارات و ... لغو پرواز كردند و 
كشــورهاى ديگر نيز مانند عراق، كويت، ارمنستان، 
تركمنســتان، تاجيكســتان و عمان هم براى ســفر 

ايرانى ها محدوديت ايجاد كردند.
پس از شــيوع ويروس كرونا توسط مسافران استان 
قم به ساير شهرها و قرنطينه نبودن شهر، هشدار «از 
سفرهاى غيرضرورى پرهيز كنيد» به هشدار جدى 

«به سفر نرويد» تبديل شد.
به مردم گفته شــد كه ســفر نكنيد از طرفى عده اى 
ديگر راه شمال كشور را در پيش گرفتند به نحوى كه 
اســتاندار گيالن اعالم كرد كه در مدت يكى دو روز 
اخير 20 درصد از بار ورودى به استان گيالن بيشتر 
شــده اســت. اين درحالى بود كه طبق بررسى هاى 
انجام شده، اســتان گيالن پس از استان قم از لحاظ 

درگيرى بيمارى، در مقام دوم قرار دارد.
از طرف ديگر برخى اســتان ها مانند ايالم با پديده 
گرد و غبار روبه رو شد و برخى ديگر از استان ها باز 
هم درگير سيل شدند مانند لرستان. حاال همه فعاالن 
گردشــگرى چه آنها كه به خارج از كشــور مسافر 
مى بردند و چه آنها كه در داخل تور مى گذاشتند از 

وضعيت كنونى مستأصل شده اند.
 ستاد اسكان و تسهيالت نوروزى 
در عين القضات همدانى برپا مى شود

البته در اين بازار تعطيلى و لغو راه هاى ختم شــده 
به ســفر ، از شهردارى همدان خبر مى رسد به منظور 
ميزبانى شايســته از گردشگران نوروزى اقدامات و 
برنامه هاى متنوعى تدارك ديده اســت. ضمن آنكه 
ستاد اســكان و تســهيالت نوروزى نيز براى ارائه 
خدمات ويژه به گردشگران در مجتمع عين القضات 

همدانى برپا مى شود.
در اين دوگانگى تصميم گيرى هــا عوامل خدمات 
رسان به مســافران مردد مانده اند با خدمات تعطيل 
و ترديد تصميم گيرى ها و بازار مشوش و خانواده از 

هم پاشيده گردشگرى چه رفتارى در پيش بگيرند.
در اين زمينه رئيس كميســيون ســرمايه گذارى و 
گردشگرى شوراى اسالمى شهر همدان در گفت وگو 
با تسنيم در رابطه با سياست هاى شورا و برنامه هاى 
شــهردارى در رابطه با استقبال از مسافران نوروزى 
اظهار كرد: شهردارى با توجه به سياست هاى شوراى 
اسالمى شهر هر ساله با تمام قوا و با استفاده از همه 
ظرفيت هاى موجود در بحث اســتقبال از نوروز و 

گردشگران نوروزى پاى كار مى آيد.

حســين قراباغى با اشــاره به اين كــه به منظور يك 
ميزبانى شايسته از مســافران و گردشگران نورزى 
شوراى شهر، كميسيون گردشگرى شورا و شهردارى 
همدان زودتر از ســال هاى گذشته سياستگذارى و 
برنامه ريزى خود را در اين زمينه آغاز كرده اند، گفت: 
شهردارى همدان در بحث سيما و منظر، زيباسازى، 
مبلمان شــهرى، نظافت، گلكارى، نصب المان هاى 
نوروزى و زيباســازى ورودى هاى شهر برنامه هاى 

متنوعى تدارك ديده و كار را شروع كرده است. 
وى با انتقاد از برخى بزرگ نمايى ها و ارائه اطالعات 
غلط در موارد مختلف كــه موجب ايجاد هراس و 
دلهره در بين مردم مى شود بر ارائه اطالعات صحيح 
و دقيق توسط رسانه ها تأكيد كرد و گفت: متأسفانه 
ســال گذشته صداوســيما با اعالم اين كه وضعيت 
همدان به دليل بارش هاى سيل آســا بحرانى است به 
آمار مسافران نوروزى همدان آسيب زد ؛ در حالى كه 
در همــدان همه چيز تحت كنترل بود و ما از جمله 
شــهرهايى بوديم كه با مديريت مناســب كمترين 

مشكل را داشتيم.
وى با اشــاره به اين كه در بحث بيمارى كرونا نيز 
مسئوالن همدان موارد را تحت كنترل دارند تصريح 
كرد: به دليل برخى شايعه  پراكنى ها بسيارى از مديران 
هتل ها و آژانس هاى مسافرتى اعالم كردند با كاهش 
رزروى مواجه شــدند كه بايد اين مسأله مديريت 

شود.
قراباغى با دعوت از مردم ايران براى سفر به همدان 
در نــوروز 99 تأكيد كرد: اين قول را به عموم مردم 

مى دهيم كه ميزبان شايسته اى براى آنها باشيم.
بر اساس اعالم خبر از سوى مدير واحد گردشگرى 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى 
همدان گويا از 20 اســفندماه كارناوال هاى شادى و 
شــادى پيمايى با نماد و عروسك هاى غول پيكرى 
چون عمونــوروز و مفاخر و مشــاهير همدان در 
پياده راه بوعلى برگزار مى شــود و بــه اين ترتيب ، 
از يك فروردين 99 تا 13 فروردين نيز نمايشــگاه 
صنايع دســتى و ســوغات با نزديك به 50 غرفه در 

پياده راه اكباتان برگزار مى شود.
شــيرى با بيان اين كه با توجه بــه همزمانى اعياد 
شعبانيه با ايام نوروز، براى نوروز امسال برنامه هاى 
متنوع فرهنگــى و نيز برنامه هاى مفرح و شــادى 
تدارك ديده ايم تصريح كرد: 8 دستگاه اتوبوس نيز 
براى تسهيل تردد گردشــگران و بازديد از اماكن و 

جاذبه هاى گردشگرى به همراه راهنمايان گردشگرى 
در اختيار ســتاد اسكان و تســهيالت نوروزى قرار 

گرفته است.
وى تأكيــد كرد: در صورتى كه مســئوالن و مراجع 
ذى صالح به دليل حفظ سالمت گردشگران و مردم 
همدان ابالغى در رابطه با تعديل و يا برگزارنكردن 
برنامه هاى تدارك ديده شــده بدهند، براســاس آن 

عمل خواهيم كرد.
  شركت هاى ريلى و هواپيمايى 
حق دريافت خسارت كنسلى ندارند

بحث كنسلى تورهاى گردشگرى داخلى و خارجى 
پس از اعالم پرهيز از ســفر به وجود آمد كه در اين 
باره وزير راه و شهرسازى با صدور ابالغيه اى اعالم 
كرد: اگر مســافران از ترس ابتال به ويروس كرونا، 
بليت قطار يا هواپيما را لغو كنند، شركت هاى ريلى 

و هواپيمايى حق دريافت خسارت كنسلى ندارند.
محمد اسالمى افزود: اگرچه مردم به راحتى مى توانند 
بليت هاى خريدارى شــده را بدون پرداخت هزينه، 
كنسل كنند، اما كســى نبايد از اين موضوع نگرانى 
داشته باشد؛ به اين معنا كه اگر مسافران نمى خواهند 
بليت خود را كنســل كند، مى توانند آن را به بليت 
اوپــن تبديل كرده و هر زمانى كه بخواهند، با همان 

بليت به سفر بروند.
اين وســط هتلداران گفتند كه تــا وقتى دولت و 
شــوراى تأميــن امنيت اعالم شــرايط ويژه نكند، 
همچنان جريمه كنسلى از مردم گرفته مى شود. اين 
در حالى بود كه ولى تيمورى، معاون گردشــگرى 
وزارت ميراث فرهنگى پس از چند روز ســكوت 
درباره شــرايط به وجود آمده اعالم كرد: چنان چه 
از تاريخ ابتداى اســفندماه امسال تا اطالع ثانوى، 
گردشــگرى درخواست انصراف از ســفر داشته 
باشــد، همه تأسيسات گردشگرى و دفاتر خدمات 
مسافرتى و گردشــگرى بدون هيچ گونه جريمه اى 
نســبت به اســترداد وجوه دريافتى از گردشگران 

اقدام مى كنند.
پس از آن انجمن دفاتر خدمات مسافرتى نيز از وزير 
ميراث فرهنگى درخواست اعالم شرايط اضطرارى 
را كرد. حاال ســفرهاى نوروزى بسيارى از ايرانى ها 
در سال 99 از االن لغو شده است. خيلى از مردم بنا 
به توصيه مسئوالن تصميم گرفته اند كه در نوروز هم 
به سفر نروند مانند نوروز سال 98 كه با سيل همراه 

بود. بسيارى از تورهاى نوروزى نيز لغو شده اند.

ازسيل نوروز تا كروناى اسفند ازسيل نوروز تا كروناى اسفند 

بى تدبيرى مديران خانواده گردشگرى بى تدبيرى مديران خانواده گردشگرى 
را متالشى مى كند را متالشى مى كند 

■■ فعال شدن ستاد اسكان نوروز يا تعطيلى پروازهاى فرودگاه در همدان فعال شدن ستاد اسكان نوروز يا تعطيلى پروازهاى فرودگاه در همدان
■■ سرگردانى برنامه ريزان و خادمان سفر در تصميم گيرى هاى چندگانه گردشگرى سرگردانى برنامه ريزان و خادمان سفر در تصميم گيرى هاى چندگانه گردشگرى

ويروس كرونا تير آخر بر پيكر صنعت گردشگرى ايران بود حاال ديگر گران شدن نرخ ارز و تهديد آمريكا و تحريم ها و سقوط هواپيما و لغو تورها به اندازه ويروس كرونا اهميت ندارند.
اوايل ســال، ســيل موجب شد تا خيلى از ايرانى ها به ســفر نروند. پس از آن آژانس هاى مسافرتى و مسافران از باال و پايين شــدن نرخ ارز اظهار نگرانى مى كردند و از اينكه ارز مسافرتى در اختيارشان قرار 
نمى گرفت، ناراضى بودند و مى گفتند كه عوارض خروج از كشور خيلى زياد است و چرا به آن ماليات هم اضافه شده است، آن هم با وجود تهديدهاى آمريكا و تحريم هاى آن و لغو پروازهايى كه به واسطه 

سقوط هواپيماى اوكراينى به وجود آمد.
اما حاال همه اين مسائل فراموش شده و آنچه در آغاز سال 2020 و پايان سال 98 رخ داد، ورود مهمان ناخوانده اى به نام كرونا به ايران بود. همان ايرانى كه شعار «زنده باد چين موفق باش ووهان» را سر مى داد 

حاال گرفتار همين ويروسى شده كه معلوم نيست كى از كشورمان خارج شود.


