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كرونا نبايد به بيراهه هاى 
اقتصادى بيانجامد

 با دنيا و مردمــان آن كارى نداريم، اما 
خيلــى از افراد به ذلــت در همين جامعه 
خودمــان در مهلكــه تاخت و تــاز كرونا 
و تهديــد جان هموطنان، شــيوه و بيراهه 
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براى تخريب هاى حداقلى 

درخلوتى«كـرونا»

رئيس علوم پزشكى:

كرونا كاهشى شد سرايت 
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پايان هم زيستى 
اهالى دوخواهران 

با عقرب ها
 

■ رئيس ميراث فرهنگى 
نهاوند:بافت فرسوده با رعايت
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فرماندار اسدآباد:
كرونا سوغات مسافران 

شهرهاى درگير بيمارى بود
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كرونا نبايد به بيراهه هاى اقتصادى 
بيانجامد

مهدى ناصرنژاد  »
 با دنيا و مردمان آن كارى نداريم، اما خيلى از افراد به ذلت در همين 
جامعه خودمان در مهلكه تاخت و تاز كرونا و تهديد جان هموطنان، 
شــيوه و بيراهه درآمدهاى نامشــروع براى خود شناسايى كردند و با 
احتكار، گران فروشــى و تقلب در انواع و اقســام كاالهاى مورد نياز 
خانواده ها به ويــژه مواد بهداشــتى و ضدعفونى كننده ها و هر جنس 
و وســيله اى كه به درســتى يا غلط براى كاهش نفوذ ويروس كرونا 
شناخته مى شــود، حتى انواعى از سبزيجات، سيفى جات، ليموترش، 
ليموشيرين، زنجبيل، سير و پياز تا موارد ممنوعه را به چندين و چند 
برابر قيمت هاى معمول به خلق غالب كردند و از خدا، قانون، وجدان 

و انسانيت هيچ باكى به دل راه ندارند.
كرونا دير يا زود بساط خود را جمع مى كند و يقه مردم جهان را رها 
مى سازد، همانگونه كه دوران مردم آزارى، سودجويى و خيانت به هر 
مردم و در اين مكان و زمان به هموطنان هم به پايان مى رسد، اما اين 
نگرانى وجود دارد كه عادت غلط كرونا خوارگى براى آن دســته از 
آدم هاى گمراه و يك ســر و دو گــوش باقى بماند و موريانه در جان 
اقتصاد نيم بند كشــورمان النه كند، همانگونه كه بسيارى عادت هاى 
غلط و شيوه هاى متقلبانه در كار و كسب و توليد هاى بى كيفيت پيكره 
اقتصاد جامعه ايرانى همواره جارى و ســارى است و همگان را آزار 
مى دهد و انگل وار نمى گذارد رونق توليد، جهش توليد، اعتماد به توليد 
و قيمت و كيفيت محصول ايرانى راه به جاى و عافيت مقبول برساند!

در اين شــرايط كرونايى خيلى انســان هاى فــداكار و خيلى مجامع 
فرهيختــه و عالم براى درمان و نجات بيماران رنجور تالش مى كنند. 
در چنين شــرايط بحرانى و حساس خيلى از انسان هاى شريف، كار 
بلد و كارآمد از كسب و كار و درآمد معمول و روزانه خود گذشته اند 
و بــراى كمك به همنوعان و هموطنان خويش كمر همت بســته اند، 
حافظه بشــريت اين همه جوانمردى، فــداكارى و همت را فراموش 
نمى كند؛ اجر چنين آدم هاى پاكى نزد درگاه الهى هم محفوظ است و 
همان وجدان راحت و بى دغدغه اى كه نصيب انسان هاى درستكار و 
خدمتگزار شــده است براى سعادت و خوشبختى هردو دنياى آشكار 
و نهان آنان كافى است و از شير مادر هم حاللشان است، اما متأسفانه 
دنيــاى آدم هاى ناپاك آنقدر خراب اســت و اثرات كارهاى خراب و 
خالفشــان در ذهنيت جامعه آنچنان اثربخش است كه روزگارى را به 
خرابى و تباهى مى كشــاند و چه ضميرهاى پاكى را هم به ناپاكى هاى 
خــود مى آاليد و چــون آفتى مرموز و كروناصفت هــر جامعه اى را 

مى آزارد و پيش مى رود. 
اين همه نيرو، نهاد، ســازمان، قوانين، بند، زندان و قواى قهريه براى 
اين بوده و هســت كه جلوى نفوذ و تخريب عناصر كروناصفت در 
تمام تاريخ بشريت را بگيرد، اما تا بوده و هست اين سيل ويرانگر هم 

ناعالج باقى مانده و در مسيل خود مى رود.
كرونا هم روزى به پايان مى رســد، اما انگل هايى كه در طغيان كرونا 

فرصت ريشه  زدن و پاى گرفتن يافتند مى مانند و آزار مى رسانند!

سرايت كرونا كاهشى شد
 شــاخص سرايت پذيرى ويروس كرونا در استان رو به كاهش بوده و 

به يك نفر نزديك شده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشــكى همدان گفت: شاخص سرايت پذيرى در 
زمينه ويروس كرونا به اين معناســت كــه با ورود هر فرد بيمار به داخل 
يك فضا چندنفر به اين ويروس مبتال مى شوند كه اين شاخص در همدان 

روند نزولى دارد.
رشــيد حيدرى مقــدم بــه ايرنــا اعــالم كــرد: مرحلــه نخســت 

ــرى دور  ــه و غربالگ ــورت گرفت ــد ص ــردم 100 درص ــرى م غربالگ
دوم نيــز شــروع شــده كــه در ايــن مرحلــه تمركــز بــر غربالگــرى در 
مكان هايــى اســت كــه دغدغــه شــيوع بيمــارى را داشــتيم. وى افــزود: 
ــر متخصصــان عفونــى از  ــا عــالوه ب ــا ويــروس كرون ــراى مقابلــه ب ب
ــه،  تــوان تيم هــاى متشــكل از متخصصــان عفونــى، فوق تخصــص ري

ــوق تخصــص ICU و قلــب اســتفاده شــده اســت. ف
حيدرى مقدم با بيان اينكه 25 مركز بهداشــت 16 ســاعته در حال ارائه 
خدمات به شهروندان هستند، افزود: روزانه وضعيت بيماران ترخيص شده 
و تمامى بيماران و خانواده هاى آنان رصد مى شود و آموزش هاى موردنياز 

بهداشتى نيز به آنان ارائه مى شود.
وى طراحى بيش از 100 پروتكل و بروشــور، 20 فيلم و كليپ آموزشى، 
15 طرح تحقيقاتى بزرگ درباره كرونا و چاپ نخســتين مقاله اين استان 
در معتبرترين مجله هاى علمى دنيا را از ديگر اقدام هاى انجام شــده براى 

مقابله با كرونا برشمرد.
حيدرى مقــدم با بيــان اينكه زيرســاخت هاى آمــوزش الكترونيكى به 
دانشــجويان داخلى و خارجى تأمين شده است، گفت: نگرانى عمده در 
زمينه تأمين اقالم مصرفى و حفاظتى موردنياز كادر پزشكى وجود ندارد 

و كمبودها رفع شده است.

قصه تكرارى اما بى نتيجه ساماندهى

دستفروش ها 
آسيب پذيرترين كسبه دركرونا

فراخوان مشموالن اعزامى يكم و سوم 
ارديبهشت ماه 99

 معاون اجتماعى پليس استان همدان از آخرين اطالعات فراخوان 
مشموالن اعزامى يكم و سوم ارديبهشت ماه 99 خبر داد.

به گزارش پايگاه خبرى پليس، حســين بشــرى، اظهــار كرد: تمام 
مشموالنى كه برگه آماده به خدمت به تاريخ يكم و سوم ارديبهشت ماه 
سال 1399 را دريافت كرده اند، بايد با مراجعه به يكى از دفاتر خدمات 
الكترونيك انتظامى (پليس+10)، برگ معرفى نامه به مراكز آموزش را 

دريافت و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام كنند. 
وى افزود: مشــموالن داراى مدرك تحصيلى فوق ديپلم و باالتر بايد 
روز دوشــنبه يكم ارديبهشت ماه ســال 99 و مشموالن داراى مدرك 
تحصيلى ديپلم و زيرديپلم روز چهارشنبه سوم ارديبهشت ماه، در محل 
سالن 5 هزار نفرى انقالب همدان واقع در ميدان عاشورا حضور يابند 

تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
 معاون اجتماعى پليس اســتان همدان ادامه داد: اعزام مشــموالن در 
تاريخ هاى مذكور، براساس طرح فاصله گذارى و انجام تمام تمهيدات 
بهداشــتى و غربالگرى و دريافت تأييديه سالمت در بدو ورود انجام 

مى شود.
وى با بيان اينكه درصورت مشــاهده مشمولى كه مشكوك به بيمارى 
اســت از اعزام او خوددارى مى شــود، گفت: خانواده ها به هيچ عنوان 

نگران وضعيت سالمتى عزيزان خود نباشند.
بشرى افزود: حضور نداشتن به موقع در زمان و محل هاى تعيين شده، 
غيبت محســوب شــده و برابر ماده 10 و 58 قانــون خدمت وظيفه 

عمومى، محروميت هاى اجتماعى را براى آنان در برخواهد داشت.

دادستان همدان: 
قاتل 4عضو يك خانواده اعدام شد

 دادســتان عمومى و انقالب همدان از اعدام فردى كه اقدام به قتل 
4 عضو يك خانواده كرده بود خبر داد.

حســن خانجانى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: اين فرد اقدام به قتل 
4 عضو يك خانواده در هشــتم اسفند ماه ســال 93 در منطقه ركنى 
شــهر همدان كرده بود كه در يك عمليات پيچيده پليســى شناسايى 

و دستگير شد.
يازدهم اسفند سال 93 دختر خانواده مقتول كه ساكن منطقه ماكو استان 
آذربايجان شرقى اســت پس از چند روز تماس بى حاصل با اعضاى 
خانــواده با نگرانى در همدان حضور يافت، اين دختر جوان وقتى كه 
با در بسته مواجه شد با باز كردن در وارد خانه شده و با بوى تعفن و 

جسد 4 عضو خانواده مواجه شد.
دختــر جوان در اين هنگام ناله كنان محل بروز جرم را ترك كرده كه 
سر و صداى وى توجه همسايگان را جلب مى كند و در نهايت پس 
از تماس تلفنى يكى از شهروندان با سامانه 110 ماموران و كارآگاهان 

ويژه قتل به همراه عوامل قضايى و دادستان در محل حضور يافتند.
پس از اين موضوع تيم ويژه اى براى بررســى موضوع تشكيل شد كه 
اقدام به بازجويى از دوســتان، وابستگان و همكاران اعضاى خانواده 
مقتول كردند و ماموران زبده آگاهى عوامل قتل را شناســايى و براى 

بازجويى هاى فنى به اداره آگاهى همدان منتقل كردند.
طبق بررسى اسناد و مدارك و اظهارات قاتل و همدست وى مشخص 
شــد كه خانواده مقتــول در ازاى پرداخت وجه نقــد از آنها مدارك 
هويتى، چك ســفيد امضا و ســفته دريافت كرده است همچنين پسر 
بزرگ اين خانواده با قاتل و همدســتش در كنكاش زمين براى يافتن 

اشياى عتيقه با يكديگر همكارى داشتند.
كدورت هاى ايجاد شده در حين كار به همراه باز پس ندادن مدارك و 
اسناد مالى انگيزه اى شد كه قاتل و همدستش با تهيه سالح گرم از نوع 
كلت كمرى براى سرقت مدارك اقدام كنند كه همدست قاتل با ارائه 
اطالعات غلط مبنى بر خالى بودن منزل مسكونى وى را به حضور در 

منزل مقتول و سرقت مدارك تشويق مى كند.
همدســت قاتل در بيرون از منزل اقــدام به رصد اوضاع كرده و قاتل 
وارد منزل مســكونى شده كه با اعضاى خانواده مواجه مى شود؛  قاتل 
در مرحله اول خواهر و مادر خانواده را خفه كرده سپس هنگام مواجهه 

با پسران اين خانواده آنها را هدف گلوله قرار مى دهد.
صحنه قتل با حضور مقام قضايى توسط عوامل قتل بازسازى شده و 
ماموران آگاهى آلت قتاله كه قاتل در حاشــيه يكى از جاده هاى شهر 
مخفى كرده بود را كشف كردند، هنگام وقوع اين موضوع، قاتل اصلى 

حدود 34 سال سن داشت.

بهره بردارى از 15 كيلومتر راه روستايى 
در استان همدان

 در ســال گذشته 15 كيلومتر راه روستايى در استان همدان تكميل 
شد و به بهره بردارى رسيد.

معاون مهندســى و ساخت راه و شهرسازى استان همدان عنوان كرد: 
در سال گذشته 15 كيلومتر راه روستايى در استان همدان تكميل شد 

و به بهره بردارى رسيد.
حبيب ناديان رفيع يادآور شــد: درباره ساخت راه هاى روستايى استان 
همدان در قالب 14 قرارداد، ســاخت 50 كيلومتر از راه هاى روستايى 

در دست اجرا بوده است.
وى افزود: در سال گذشته معاونت مهندسى و ساخت راه و شهرسازى 
استان همدان نسبت به تكميل و افتتاح 15 كيلومتر از راه هاى روستايى 
اقدام كرده اســت. معاون مهندسى و ســاخت راه و شهرسازى استان 
همدان عنوان كرد: پروژه باند رفت و برگشــت امام زاده محســن به 
ســوالن، همدان-چشــين، اســدآباد-توانه، نهاوند-گيان، امين آباد- 
فهرومند، قشــالق بابارســتم-راوند عليا، شــيخ جراح-مسجدين، 
طويالن-چشمه على، قراكند، قيدعلى بالغ، دره راست، نوار-ينگى قلعه 
و قانقانلو از جمله پروژه هاى راه هاى روستايى در دست اجرا بوده كه 

بسيارى از اين پروژه ها در سال گذشته به بهره بردارى رسيد.
ناديان رفيع افزود: درحال حاضر بيش از 98 درصد جمعيت روستايى 
استان همدان از راه آسفالت مناسب برخوردارند و در اين زمينه استان 

همدان از استان هاى پيشرو و برتر كشور محسوب مى شود.

1- رايزنى و البى گرى قاليباف، يكى از داوطلبان رياست مجلس آينده 
به دليل رعايت نكردن دســتورالعمل هاى بهداشــتى مورد توجه قرار 
گرفته است. گويا اين داوطلب در اين ديدارها و البى ها فاصله گذارى 
را رعايت نكرده است. گفتنى است در تصاوير منتشر شده سفره ديده 
مى شود كه بر اســتفاده اين داوطلب از ديپلماسى قديمى سفره براى 

يارگيرى در شرايط تعطيلى رستوران ها حكايت دارد.
2- وزن احمدى نژادى ها در مجلس آينده تأثيرگذار ارزيابى شده است. 
گويا اين وزن تحليل هاى ابتدايى درباره رياست مجلس آينده را بر هم 
خواهد زد. گفتنى است حضور مديران احمدى نژادى و حاميان جبهه 
پايدارى احمدى نژاد در مجلس دليلى بر قرار گرفتن فردى بر رياست 

مجلس است كه بتواند از حمايت آنها برخوردار شود.
3- نمايندگان اقداماتى را بــراى همراهى با مردم در مقابله با كرونا 

در دست اقدام دارند. 
گويا اهداى دو ماه حقوق اســفند و فروردين كه مجلس تعطيل بود 
براى مقابله با كرونا از جمله اين اقدامات اســت. گفتنى است طرح 
رايگان شــدن بهاى آب، برق و گاز مصرفى بهينه مردم در شــرايط 

كرونايى كشور نيز از سوى نمايندگان دنبال مى شود.

در  به ويــژه  همــدان  در  دستفروشــان   
روزهــاى كرونايى اخير به عنوان محروم ترين 
و آسيب پذيرترين كســبه كه از هيچ حمايت 
قانونى هم برخوردار نيستند، تبديل به يكى از 
و  جامعه شناســان  براى  اصلــى  دغدغه هاى 

برخى مديران شده است.
همان گروهى از كسبه كه به دليل نبود مشترى 
و تــرس از ابتال، حاال دستفروشــان همدانى 
محــدود به فعاليت شــدند و ترس از مواجه 

شدن با كرونا آنها را خانه نشين كرده است.
ساماندهى  شيوه نامه  دقيق  اجراى   

دستفروشان
در همين راستا معاون سياسى امنيتى اجتماعى 
فرمانــدارى همــدان در ســتاد ســاماندهى 
دستفروشان شهر همدان اظهارنظرى را مطرح 
كرده اســت كه تأكيد دارد اگر ســاماندهى 
دستفروشان بر اساس دستورالعمل ها صورت 
اقتصادى و  اجتماعى،  پذيرد هيچ گونه مسأله 

امنيتى اتفاق نمى افتد.
محمدرضا پيرو دين همچنين گفته است: در 
مسائل  دستفروشان  ساماندهى  شيوه كشورى 
اجتماعى  معيشتى و  بهداشتى، گردشــگرى، 
ديده شده و ســبب رونق و افزايش بازدهى 

اقتصادى اين گروه خواهد شد.
وى بــا تأكيــد بر اجــراى دقيق شــيوه نامه 
ساماندهى دستفروشــان خواستار شده است 
تا احــراز صالحيت، پروانه كســب و مجوز 
بهداشــت از اصول ابتدايى فعاليت متقاضيان 

باشد.
براى  حمايتى  بسته هاى  پيش بينى   

فعاالن روزبازارهاى همدان
رئيس شوراى شهر همدان نيز در مصاحبه اى 
بــا مهر گفته اســت: بــا توجه بــه تعطيلى 
روزبازارها و مشــكالت به وجود آمده براى 
معيشــت افراد فعال در اين بخش بر اساس 

تصميم اعضاى شــوراى شــهر، بســته هاى 
حمايتى براى اين افراد لحاظ مى شود.

كامــران گــردان بــا اشــاره بــه آمادگــى 
ــراى  ــراى اج ــدان ب ــهرى هم ــت ش مديري
ــدان  ــه نيازمن ــك ب ــترده كم ــش گس رزماي
ــردم  ــان از م ــارك رمض ــاه مب ــتانه م در آس
ايــن  بــه  تــا  كــرد  دعــوت  همــدان 
ــد، افــزود: مجموعــه  رزمايــش ملــى بپيوندن
ــاز  ــاى آغ ــان روزه ــهرى از هم مديريت ش
ــا تجميــع اقدامــات  ــا ب شــيوع بحــران كرون
ــن  ــا اي ــارزه ب ــدم مب ــط مق ــادى در خ جه
ــگيرى  ــتاد پيش ــد و س ــر ش ــروس حاض وي
و كنتــرل ويــروس كرونــا را بــا هــدف 

خدمــت راه انــدازى كــرد.
وى بــا بيــان اينكــه عــالوه بــر ضدعفونــى و 
گندزدايــى شــهر همــدان، رويكــرد فرهنگــى 

شــهردارى نيــز همــواره مــورد تأكيــد و 
ــا بازخــورد مطلــوب  اقدامــات انجام شــده ب
مــردم همــراه بــوده اســت، افــزود: اقدامــات 
تــا پايــان شكســت ويــروس كرونــا در شــهر 

ــه دارد. همــدان ادام
گردان تأكيــد دارد: تبعــات اقتصادى كرونا 
در ســطح شــهر و همچنين تعطيلى صنوف 
مختلــف، روزبازارها و مشــكالت به وجود 
آمده براى معيشت افراد فعال در اين عرصه ها 
و كســب وكارهاى آســيب ديده، بر اســاس 
تصميم تمامى اعضاى شوراى شهر، بسته هاى 
حمايتى بــراى اين افراد درنظر گرفته خواهد 

شد.
وى بــا تأكيد بر اينكه عبــور از اين روزهاى 
سخت، نيازمند همراهى تمام اقشار جامعه و 
كسانى است كه توانايى كمك به نيازمندان را 

دارند، افزود: در آستانه ماه مبارك رمضان كه 
روزهاى ازخودگذشتگى و توجه به مستمندان 
است از تمامى مردم نيكوكار همدانى دعوت 
مى كنيم با پيوستن به اين رزمايش ملى، پايان 
مــاه ميهمانى الهى را با پايــان دادن به غم و 
اندوه هموطنان نيازمند و آسيب ديده از كرونا 

پيوند بزنند.
وى راه اندازى اين رزمايش كه از جنس ايثار 
و فداكارى اســت را منشأ ثمرات ارزشمندى 
در جامعه برشــمرد و گفــت: همدانى هاى 
جهادى و بزرگ منش همچون گذشته پا پيش 
گذاشــته و در اقدامى خداپسندانه نسبت به 
رفــع نيازمندى هاى افــراد كم بضاعت، اقدام 
مى كنند و حضور مردم در اين رزمايش ايثار 
و انفاق، الگويى شايسته براى جهانيان خواهد 

بود.

 نشست مشترك مديران كل منابع طبيعى، 
ثبت اســناد و امالك استان همدان و سازمان 
نقشــه بردارى منطقه غرب كشور در راستاى 
اتمام پروژه كاداســتر اراضــى ملى و تثبيت 
مالكيت دولت در ســال جهش توليد برگزار 

شد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى اداره كل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان، نشست 
بررسى روند صدور سند تك برگى و اجراى 
طرح كاداســتر اراضى ملى و تثبيت مالكيت 
دولت اســتان همدان با حضور مديركل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى، مديركل ثبت اســناد و 
نقشــه بردارى  مديركل  امالك،  مدير  امالك، 
منطقه غرب كشــور، در سالن جلسات منابع 
طبيعى اســتان برگزار گرديد. در اين جلســه 
معاون حفاظت و امــور اراضى منابع طبيعى، 
رئيس اداره مميزى و حدنگارى و كارشناس 

نقشه بردارى اين اداره كل نيز حضور داشتند.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان در 
ســخنانى، اهميت منابع طبيعى به عنوان بستر 
حيات و توســعه پايدار را يادآور شد و اظهار 
كرد: منابع طبيعى دستگاهى حاكميتى است كه 
مسئوليت حفاظت نزديك به نيمى از وسعت 
اســتان را عهده دار است كه اين مهم در صدر 

برنامه ها و فعاليت هاى اين اداره كل قراردارد.
اســفنديار خزائى در بخش ديگرى از سخنان 
خود به ارائه گزارشــى از اقدامات انجام شده 
توســط اداره كل منابع طبيعــى و آبخيزدارى 
استان همدان پرداخت و تصريح كرد: با توجه 
به وجــود محدوديت هاى مختلــف در اين 
سال ها اقدامات خوب و مؤثرى در بخش هاى 
توســعه جنگل كارى احياى مراتــع، اجراى 

طرح هاى آبخيزدارى و آبخوان دارى و اجراى 
طرح كاداستر اراضى ملى انجام شده است.

وى ابــراز اميدوارى كرد كــه با حمايت هاى 
دستگاه هاى ذى ربط به ويژه اداره كل ثبت اسناد 
و امالك استان شاهد پيشرفت درخور توجهى 
درباره ثبت و صدور سند تك برگى و درنهايت 

تثبيت ملكيت دولت در استان باشيم.
در اين نشســت مديركل ثبت اسناد و امالك 
اســتان همدان گفت: نمى توان بدون توجه به 
توسعه ثبت رسمى، شفاف سازى در امالك و 

اراضى، اقتصاد مقاومتى را شكل داد. 
پيرهــادى ادامــه داد: در حال حاضر كارهاى 
خوبى در موضوع حفاظــت از زمين و منابع 
طبيعى صــورت گرفتــه اســت و به منظور 
جلوگيــرى از تعديات و تجــاوزات به حوزه 
ملــك و زمين و اراضى منابــع طبيعى بايد با 
جديت در ثبت مالكيت دولت و صدور ســند 

اهتمام داشته باشيم.
وى خاطرنشــان كرد: رعايــت پروتكل هاى 
نقشــه بردارى، اجراى طرح كاداســتر اراضى 
ملى و بهره مندى از ســامانه شــميم مى تواند 
روند صدور اســناد تك برگى در حوزه منابع 

طبيعى را تسريع دهد.
پيرهــادى گفت: ما از منابع طبيعى مى خواهيم 
با قوت و جديت پيگير صدور اســناد مالكيت 
دولت باشــند و همــكاران ما همــواره آماده 
همكارى و مساعدت با منابع طبيعى هستند و 
از هيچ كوششى در اين رابطه فروگذار نيستند.
 مديركل ثبت اسناد و امالك استان با تأكيد بر 
اجراى كاداســتر گفت: بايد براى حفظ منابع 
طبيعــى، ثبيت مالكيت صورت گيرد و تثبيت 

مالكيت دولت يك اصل است.
وى افزود: ما در بحث كاداســتر دنبال امنيت 
هســتيم و همكاران ثبت پاى كار هســتند و 
صدور ســند اراضــى منابع طبيعــى يكى از 
وظايف قانونى و از مسئوليت هاى مهم ادارات 
ثبت است. وى تصريح كرد: منابع طبيعى در 
اجراى طرح كاداستر از مهندسان داراى رتبه 
نقشه بردارى موردتأييد ثبت اسناد استفاده كند 

تا اختالفات فى مابين به حداقل برسد.
 در اين نشست مقرر شد نقشه اراضى ملى با 
استاندارد هاى فنى تهيه و به اداره ثبت تحويل 
شود و ظرف مدت يك هفته از زمان تحويل 
نقشه ها، اسناد و مدارك، ادارات ثبت موظف 

به تثبيت و صدور سند مالكيت اراضى ملى و 
دولتى هســتند؛ به نحوى كه در 6 ماه نخست 

سال 1399 پيشرفت باالى 90٪ داشته باشد.
مديــر كل ثبــت اســناد و امالك اســتان از 
مجموعــه منابــع طبيعى به خاطــر تالش در 
اجراى طرح هــا و پروژه هاى بخــش منابع 
طبيعى و اجراى طرح كاداستر اراضى ملى و 
اجراى ماده 54 رفع موانع توليد تشــكر كرد 
و متذكر شــد: تمامى اقدامــات منابع طبيعى 
عام المنفعه بوده و داراى ارزش هاى اقتصادى 
و زيســت محيطى بسيارى است كه بايد همه 
دســتگاه ها اين مجموعه را در پيشــبرد امور 

مربوطه يارى كنند.
وى تأكيد كرد: باتوجه به اهميت منابع طبيعى و 
اثربخشى فعاليت هاى اين ارگان، اداره كل ثبت 
اسناد و امالك استان از هيچ كمك و مساعدتى 
براى ثبت و صدور اسناد مالكيت انفال به ويژه 

طرح هاى كاداستر دريغ نخواهد كرد.
مديركل نقشــه بردارى منطقه غرب كشــور 
گفت: منابــع طبيعى ثروت ملى هر كشــور 
است و بايد به درســتى حفظ و صيانت شود 
و نقشــه بردارى و تثبيت ملكيت دولت نقش 
مؤثرى در جلوگيرى از دخل و تصرف افراد 

خواهد داشت.
رفيــع ميرزا ضمن تمجيــد از تالش و دقت 
كارشناسان نقشــه بردارى منابع طبيعى گفت: 
نقشــه هاى اجرائى منابع طبيعى در مقايسه با 
ساير استان ها از دقت باالئى برخوردار است.

وى با تأكيد برنظارت كيفى نقشــه هاى منابع 
طبيعــى گفت: اجــراى كاداســتر اراضى در 
سال هاى اخير نقش مهمى در تثبيت مالكيت 

دولت ايجاد كرده است.

نقشه اراضى ملى استان تدوين مى شود

نگاه ويژه بيمه سالمت 
به بيماران كرونايى

 مديركل بيمه ســالمت اســتان همدان از 
تحت پوشــش قرار گرفتن افراد بدون بيمه 
مشكوك به كرونا و حذف دوره انتظار آزمون 
وسع براى درمان بيماران مبتال به اين ويروس 

خبر داد و گفت: با توجه به اورژانســى بودن 
درمان بيماران كرونايى دوره انتظار 10 روزه 

براى اين افراد منظور نخواهد شد.
سعيد فرجى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
با توجه به هماهنگى هاى به عمل آمده، مقرر 
شده است نتيجه ارزيابى وسع بيماران مبتال به 
كروناويروس حداكثر در مدت زمان 24 ساعت 

پس از تكميل ثبت نام و ارســال درخواست به 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى گرفته شود.  
وى با اشاره به ثبت درخواست ارزيابى وسع 
براى بيماران بسترى بدون توان مالى پرداخت 
حــق بيمه، تصريح كرد: ثبت درخواســت از 
طريق ســامانه ثبت نام متقاضيان بيمه سالمت 
ISC و بدون مراجعــه حضورى امكان پذير 

اســت. فرجى در پايان به فراهم بودن امكان 
پرداخت غيرحضورى حق بيمه كامل اشــاره 
و تأكيد كرد: پرداخت غيرحضورى حق بيمه 
كامل از طريق ســامانه ثبت نام متقاضيان بيمه 
ســالمت ISC فراهم شده است و به محض 
پرداخت حق بيمه از طريق اين سامانه پوشش 

بيمه نيز برگزار مى شود.
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مردم در كمك به آسيب ديدگان كرونايى 
خوش درخشيدند

زهرا اميرى»
 اين روزها ايران و جهان درگير مســأله اى فراگير و بحرانى به نام 
اپيدمى كوويد 19 مشهور به كرونا شده است. مسأله اى كه مشكالت 
متعدد و متفاوتى را كه مردم و كشــور در چند سال اخير درگير كرده 
تحت الشعاع خود قرار داده اســت. اما حافظه تاريخى مردم و كشور 
نشان مى دهد كه هربار موضوعى سالمت و امنيت جامعه را به نوعى به 
خطر انداخته، مردم با همبستگى بيشتر به مقابله با آن رفته اند. اين حس 
همدلى و همبســتگى ملى با فراز و نشيب هايش در مقاطع مختلف از 
تاريخ كشورمان در شرايط سخت، قوى ظاهرشده و مردم در كنار هم 

و با هميارى يكديگر بر بحران غلبه يافته اند. 
امروز طنين اين همدلى با نجواى آهنگ ( ايران فداى اشــك و خنده 
تو، دل پر و تپنده تو، فداى حسرت و اميدت، رهايى رمنده تو، ايران 
اگر دل تو را شكســتند، تو را به بند كينه بستند، چه عاشقان بى نشانى 
كه پاى درد تو نشســتند، كالم شــد گلوله باران، به خون كشيده شد 
خيابان ولى كالم آخر اين شــد كه جان من فداى ايران ) بسيار زيبا و 

تأثيرگذار است.
مردم شهرســتان مالير نيز مانند مردم سراسر كشــور باهم همدل و 
متحد شــده اند تا هرچه سريع تر اين ويروس را شكست دهند. توزيع 
لوازم بهداشــتى از جمله ماسك و مواد ضدعفونى كننده در بين مردم 
ضدعفونى كردن داوطلبانه خيابان ها و معابر، كمك به افراد نيازمندى 
كه در اثر بيمارى كرونا دچار آســيب شده اند، از جمله اقدامات مردم 

مالير در مبارزه با ويروس كرونا است. 
طبق تأكيدات مقام معظم رهبرى در نيمه شــعبان، رزمايش همدلى و 
مواســات با عنوان كمك مؤمنانه در كشور صورت گرفت كه در اين 
راســتا پويش عمومى براى اجراى منويات رهبرى به راه افتاد و وزير 

كشور دبيرى اين رزمايش را به سپاه پاسداران واگذار كرد.
 شناسايى 2 هزار نيازمند در مالير

در حال حاضر مرحله نخســت مقابله با كرونا را پشت سر گذاشته ايم 
و بــراى عبور از مرحله دوم و اجراى منويات مقام معظم رهبرى، نياز 
است همت جهادى داشته باشيم و تاكنون در شهرستان 2 هزار نيازمند 

شناسايى شده است.
فرمانده سپاه ناحيه مالير در گفت وگو با همدان پيام با بيان اين مطلب 
گفت: اجراى رزمايش كمك مؤمنانه يك وظيفه ســنگين اســت كه 
برعهده مردم و مسئوالن گذاشته شده است. در اين راستا كميته اصلى 

شناسايى، جمع آورى، توزيع و 3 كميته پشتيبان تشكيل شده است.
سيدجواد حسينى اظهار كرد: اولويت نخست در اجراى اين طرح افراد 
و خانواده هايى هســتند كه از كرونا آسيب ديده اند و خانواده هايى كه 

حتى تحت پوشش هيچ نهادى نيستند.
حسينى به جمع آورى كمك هاى مردمى اشاره كرد و افزود: كمك هاى 
نقدى و غيرنقدى مردم پس ازجمع آورى با هماهنگى سپاه در 3 مرحله، 
ابتداى ماه مبارك رمضان، نيمه رمضان و عيد سعيد فطر، كمك ها بين 
جامعه هدف و افرادى كه شناسايى شده اند، توزيع مى شود. عالوه بر 
كمك هاى نقدى و غيرنقدى، هر خانواده اى كه تمايل داشــته باشــد، 
مى تواند يك خانواده نيازمند را در قالب تهيه يك بسته معيشتى مهمان 

كند.
امام جمعه مالير نيز گفت: گرفتن دســت نيازمندان ســيره پيغمبر و 
اولياى الهى اســت و مردم ايران همواره كمــك به نيازمندان را جزو 
فرهنگ دينى خود مى دانند و در زمان شــيوع ويروس كرونا، مردم و 

دولت ايران بهترين رفتار را در كمك به نيازمندان داشته اند.
محمدباقــر برقرارى در ادامه گفت: مردم ايران اســالمى در كمك به 
آسيب ديدگان از كرونا خوش درخشيدند. عده اى از مردم نيز از لحاظ 
اقتصادى، لطمه و آســيب ديدند كه وظيفه داريم در آستانه فرارسيدن 

ماه مبارك رمضان دست آن ها را بگيريم.
وى با اشاره به منويات مقام معظم رهبرى با عنوان كمك مؤمنانه گفت: 
هم اكنون در راســتاى فعاليت ســتاد مردمى و مقابله با كرونا درصدد 
شناســايى جامعه هدف و به دســت آوردن اطالعات جامعى از افراد 

آسيب ديده و نيازمند در شهرستان مالير هستيم.

 ساليان درازى است كه ما اهالى كوچه چشمه ساران جنب برج هاى 
دوقلوى سپيد از داشتن آب آشاميدنى و كانال فاضالب محروم هستيم 
و هزينه بسيارى براى مداوا كردن خود در پى آلوده بودن آب چاه ها كه 
نزديك يك چاه فاضالب اســت، پرداخت كرده ايم. خواهشمند است 
مســئوالن آب و فاضالب باوجود بيمارى كرونا كه هزينه مضاعفى را 
براى اهالى به دنبال داشته اســت، به فكر چاره اى باشند تا از آلودگى 

آن در امان باشيم.
با تشكر اهالى كوچه چشمه ساران 

 چند روزى اســت كه ما مغازه داران در منطقه خيابان كرمانشــاه 
همدان براى ثبت نام در سامانه سالمت اصناف با مشكل مواجه هستيم. 
امكان ثبت نام نيســت، چون سايت باز نمى شــود و براى بازگشايى 
مغازه هاى خود منتظر كد رهگيرى هستيم. اگر در اين شرايط مغازه را 
باز كنيم منجر به پلمب مى شود يا نه؟ در صورت امكان پيگيرى شود.

 لطفا به گوش مسئوالن برسانيد! وقتى اينقدر اصرار دارند كه اصناف 
در سايت سالمت ثبت نام كنند، شماره تلفنى براى پاسخگويى سؤاالت 
درنظر بگيرند. به طور مثال افراد مستأجر بايد با مشخصات خود ثبت نام 
كنند يا مالك اصلى؟ ما با اصناف، بهداشت و... كه تماس مى گيريم اظهار 
بى اطالعى مى كنند. از مسئوالن مربوطه تقاضا داريم شماره تماسى درنظر 

بگيرند تا مردم بتوانند سؤاالت خود را مطرح كنند.

  شــنيده ها حاكى از اين اســت كه اعتباراتى از اســتان به خزانه 
برگشت داده شده است. گويا برخى مديران توان و برنامه ريزى جذب 
اعتبار را نداشــته اند و اين اعتبارات برگشــت خورده است. اگر قرار 
اســت حقوق مردم اســتان همدان اين گونه پايمال شود، پس وجود 
مديران ارشد اســتانى در كجاى اين روزهاى وانفسا كارآمد است؟؟ 
آيا مديران استان اقدامى در جذب اعتبار براى كمك به آسيب هايى كه 

شيوع كرونا به مردم وارد كرده است، انجام داده اند؟؟
* يكى از استاتيد دانشگاه شهر همدان

ساخت 9965 واحد مسكن روستايى در همدان
 مديركل بنياد مسكن اســتان همدان از ساخت 9 هزار و 965 واحد مسكن روستايى 
در سالجارى خبر داد و گفت: امسال در مجموع 9 هزار و 965 واحد مسكن روستايى با 
اعتبار بيش از 717 ميليارد تومان از بحث بهسازى و بازسازى توليد خواهد شد كه شامل 

6 هزار واحد بازسازى و 3 هزار و 965 واحد بهسازى خواهد بود.
حسن ظفرى، با تأكيد بر اينكه اگر بگوييم كرونا بر فرآيندهاى بازسازى مسكن روستايى 
تأثيرى نداشته است، حرف درستى نيست، اظهار كرد: در استان همدان شاهد بوديم به دليل 
شرايط آب و هوايى بخشى از كارگاه هاى استان غيرفعال شده بود و بخشى هم دستخوش 
دغدغه هاى كرونايى قرار گرفت و به همين دليل كارها برحســب برنامه ريزى هاى پيشين 

آن طور كه بايد پيش نرفت.
وى با بيان اينكه با تمام چالش ها و سختى هاى فرا روى اين 5 روز، امروز مى توانيم ادعا 
كنيم با همت و مشــاركت مردم بيش از 3 هزار واحد از مســاكن آسيب ديده در سيل در 
روستاهاى استان به بهره بردارى رسيده است، افزود: در سال گذشته 9 هزار واحد مسكن 
روستايى بر اثر سيل تخريب شده بود كه تاكنون 3 هزار واحد به بهره بردارى رسيده است.
وى با بيان اينكه همه واحدهاى تعميرى استان به اتمام رسيده است، تصريح كرد: كمك 
بالعوض واحدهاى تعميرى، ساختى و معيشتى به مبلغ 200 ميليارد تومان به صورت 100 
درصد اختصاص يافت و 515 ميليارد تومان نيز تسهيالت به واحدهاى تعميرى، ساختى 

و معيشتى پرداخت شده است.
ظفرى با اشاره به اينكه مابقى واحدهاى باقيمانده در فصل كارى امسال به اتمام مى رسد، 

ادامه داد: سال گذشته از منابع حساب 100حضرت امام(ره) در راستاى تكميل واحدهاى 
نيمه تمام مســكن روستايى كه ضوابط فنى را رعايت كردند اما به لحاظ شرايط اقتصادى 
قادر بــه تكميل واحد خود نبودند بيش از 125 ميليارد ريال كمك بالعوض به متقاضيان 

داراى شرايط پرداخت شد.
وى يادآور شد: اين كمك بالعوض تا سقف فردى هر نفر حداكثر 80 ميليون ريال بوده 
كه براساس تسهيالت بهسازى و اين كمك بالعوض در استان همدان نزديك به 2 هزار 

واحد مسكن در سطح روستاها تكميل شده است.
ظفرى اظهار كرد: كمك بالعوض حســاب 100 حضرت امــام(ره) به افرادى كه تحت 
پوشش هيچ يك از نهادهاى حمايتى نبوده و توان تكميل واحد مسكونى خود را نداشتند، 

تعلق گرفته است.

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت اول 99/1/28) 

 روابط عمومى اداره كل زندانهاى استان همدان

 اداره كل زندانهاى استان همدان در نظر دارد ارائه خدمات تعمير ونگهدارى تاسيسات مكانيكى و برقى زندان مركزى همدان ،اردوگاه كاردرمانى ،كانون 
اصالح وتربيت ، زندان مالير ، زندان تويسركان ، زندان نهاوند ، بازداشتگاه موقت وامورخدمات ساختمان اداره كل را براى مدت يكسال شمسى از تاريخ 
1399/2/1 الى 2/1/ 1400 از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد لذا از شركت هاى  واجد شرايط  كه داراى سوابق مرتبط در اين زمينه و صالحيت  الزم از 
مراجع رسمى كشور ( اداره كار وامور اجتماعى )مى باشند دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه شنبه مورخ 

99/2/7  به آدرس ذيل مراجعه نمايند.ف 1/25  
    www.setadiran.ir : محل دريافت اسناد : سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس ■

■ آخرين مهلت تحويل اسناد : پايان وقت ادارى مورخ 99/2/17  به دبيرخانه اداره كل تحويل و زمان بازگشايى 99/2/18  مى باشد .
■ مبلغ برآورد اوليه : 12/264/191/167 ريال ( دوازده ميليارد ودويست و شصت و چهار ميليون ويكصدو نود ويك هزارو يكصدو شصت و هفت ريال ) . 

■ مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 500/000/000 ريال ميباشد كه  بصورت يكى از بندهاى ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتى از طرف پيمانكار ارائه 
ميگردد . ضمنا شماره حساب جارى 2171315610007 بنام  تمركز وجوه سپرده جارى اداره كل زندانهاى استان همدان جهت واريز وجه نقد  تضمين ميباشد.
ضمناً شركت كنندگان مى بايست كليه اسناد مناقصه (محتويات هر سه پاكت الف ، ب ، ج ) مناقصه را در سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس : 
www.setadiran.ir  ثبت و بارگذارى نمايند و اسناد خود را طبق شرايط  مناقصات به اداره كل تحويل نمايند . در صورت عدم درج اسناد در سامانه فوق 

قيمت شركت كنندگان از اعتبار ساقط ميگردد. 
جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38260182 اداره فنى و عمرانى  اداره كل تماس حاصل فرماييد .

(م الف 68)

توليد روزانه 320 كيلوگرم پسماند 
در بيمارستان وليعصر 

 رزن- خبرنــگار- همدان پيام: روزانه 320 كيلوگرم پســماند در 
بيمارستان وليعصر شهرستان رزن توليد مى شود كه از اين مقدار 120 

كيلوگرم مربوط به پسماندهاى عفونى، تيز و برنده است.
 طبق آخرين دســتورالعمل هاى وزارت بهداشت پسماندهاى بخش 
بيماران كرونايى نيز عفونى محســوب مى شود كه طبق پروتكل هاى 

بهداشتى پس از بى خطرسازى به صورت بهداشتى دفن مى شود.
مســئول بهداشــت محيط بيمارســتان وليعصر رزن در گفت وگو با 
همدان پيام گفت: فرايند بى خطرســازى پســماندهاى عفونى توسط 
شــركت خصوصى در همدان انجام مى شــود كه با قابليت هايى كه 
دستگاه اتوكالو دارد تمامى پسماندها عفونى را به پسماندهاى عادى 

و شبه خانگى تبديل و پروسه بى خطرسازى مى شود.
روح ا... زيورى با تأكيد بر اينكه مديريت صحيح پســماندهاى ويژه 
مراكز بهداشــتى و درمانى براى حفظ سالمت جامعه و محيط زيست 
و جلوگيرى از شــيوع و گســترش عوامل بيمارى زا بســيار حياتى 
اســت، اظهار كرد: در اين باره اجراى پروتكل هاى بهداشتى و سازمان 

محيط زيست سرلوحه مراكز درمانى قرار دارد.
زيورى دامه داد: فرآيند مديريت پسماندهاى پزشكى از تفكيك صحيح 
پســماندها در بخش ها و واحدها شروع و تا مرحله بى خطرسازى و 
دفع نهايى به اتمام مى رســد كه در اين راستا تمامى مراحل تفكيك، 
جمع آورى، انتقال، نگهدارى و بى خطرســازى و دفع نهايى بر اساس 

پروتكل هاى بهداشتى انجام مى شود.
وى با بيان اينكه يكــى از راه هاى قطع زنجيره انتقال عوامل بيمارى زا 
و پيشگيرى از شيوع بيمارى ها انجام صحيح شست وشو، گندزدايى و 
ضدعفونى اســت، افزود: بيمارستان رزن 3 بار در شبانه روز با محلول 

رقيق شده وايتكس به نسبت 1 به 99 ضدعفونى مى شود.
زيورى با اشــاره به اينكه در بيمارستان از مواد ضدعفونى و گندزداى 
متفاوتى براى ضدعفونى دســت، اســكراب جراحــى، ضدعفونى 
محل هاى زخم و مواد گندزداى اســتاندارد براى ســطوح، ملزومات 
بيمار و البسه استفاده مى شود، گفت: در بخش هاى بسترى بيمارستان 
با محلول هاى آماده مصرف با پايه الكلى(الكل 70 درصد كه بيشترين 
تأثير را بر روى ميكروارگانيسم ها دارد) و تركيبات آميونيوم 4 ظرفيتى 
به صورت مســتمر اقدام بــه گندزدايى و براى ضدعفونى دســت از 

محلول هاى با پايه الكلى استفاده مى شود.
وى در ادامه تصريح كــرد: آب ژاول (وايتكس) از مواد پركاربرد در 
منازل اســت كه اين محلول بايد به نسبت 1 به 9 استفاده شود كه در 
بازار با غلظت 5 درصد عرضه مى شود و به عنوان يك ضدعفونى كننده 

ايمن و مؤثر در برابر باكترى ها و قارچ ها و ويروس ها است.
وى افزود: بهتر است از غلظت هاى توصيه شده از جمله محلول 0/5 درصد 
براى ضدعفونى دســت، موبايل، كليد و كيبورد استفاده شود كه طريقه 
ســاخت آن 1 قسمت وايتكس در 99 قسمت آب سرد است.از محلول 
1 درصد مى توان براى سطوح فلزى مثل نرده ها، آسانسور و دستگيره ها 
اســتفاده شود و پس از 10 دقيقه با دستمال نم دار شست وشو داده شود تا 
خوردندگى ايجاد نكند. و طريقه ساخت آن يك قسمت در 49 قسمت 
وايتكس آب سرد است. از محلول يك قسمت وايتكس به 9 قسمت آب 

سرد براى ضدعفونى كردن سرويس هاى بهداشتى استفاده شود.

آگهي 

شهــردار اسدآباد

كارگاه  دارد  نظــر  در  اســدآباد  شــهردارى 
توليــد جــداول بتنــى خــود را بــه شــرط فروش 
توليــدات خــود بــه شــهردارى بــه پيمانــكاران 

ــد. ــذار نماي واگ
ــذا متقاضيــان مى تواننــد در صــورت تمايــل  ل
و  دريافــت  جهــت   1399/2/3 تاريــخ  تــا 
مالــى  امــور  بــه  اســناد  تحويــل  و  تكميــل 

نماينــد. مراجعــه  شــهردارى 
(م الف 10)

 خانه هاى فرســوده و قديمى، ديوارهاى 
آوارشــده و زندگى طاقت فرسايى كه با درد 
و ترس پيش مى رفت، محروميت سال هاست 
كه با گوشت و خون مردمان اين محله عجين 
شده و تنها «حرف» بود كه در دوران انتخابات 
و شوراى شهر براى درد اهالى به جاى مرهم 

وعده داده مى شد.
50 سال كهنگى، ناامنى و زندگى در محله اى 
با بيشــترين بافت فرسوده شهرى و هم جوار 
با گســل هاى زلزله، منطقه اى كه بنا به گفته 
كارشناســان اگر زلزله اى رخ مــى داد و تنها 
چند ثانيه طول مى كشيد، يك پرنده هم زنده 
نمى ماند و حتى امكان مانــور يا حركت به 

مديريت بحران را هم نمى داد.
زندگى طاقت فرســا و شرايط زجرآور اهالى 
كــه گاهى ميانه روز در گرماى تابســتان در 
وحشــتى ناباور با مار و عقرب كنار سفره يا 
وقت استراحت ناخواسته همنشين مى شدند. 
محله دوخواهران كه هم پوشانى بافت فرسوده 

آن با بافت تاريخى ســال ها بود اجازه نفس 
كشيدن به آنها را نمى داد و حق ساخت وساز 
يا مرمــت خانه هــاى از پاى بســت ويران 
خود را نداشــتند. حاال پس از50 ســال منع 
ساخت وســاز يا مرمت، بافت فرسوده محله 
دوخواهران نهاوند نفس مى كشد. اهالى محله 
دوخواهران براساس مجوز كميته فنى وزارت 
ميــراث فرهنگى و با موافقت پژوهشــكده 
باستان شناســى پس از 12 جلســه پيگيرى و 
يك سال تردد متوليان، حاال اجازه دارند محل 
زندگى و سكونت شان را مرمت كنند.رئيس 
ميراث فرهنگى صنايع دســتى و گردشگرى 
نهاوند مى گويد: پس از 50 سال نخستين بار با 
رعايت شرايط و ضوابط، مجوز ساخت وساز 

در محله قديمى دوخواهران صادر شد.
به گفته محســن جانجان از اين پس ساكنان 
اين محله با رعايت شــرايط ميراث فرهنگى 
و پس از استعالم كارشناسان كه شامل تجديد 
بنا و منع حفر زيرزمين اســت، مى توانند به 

ساخت وساز اقدام كنند.
3 شرط اجازه ساخت و ساز 

در دوخواهران
جانجان اين ساخت وســازها را مشروط به 
رعايت برخى نكات توسط اهالى و متقاضيان 
ساخت وساز محله عنوان مى كند، اينكه اهالى 
با رعايت ضوابط از جمله اينكه درجاسازى 
شود. يعنى اگر مسكنى يك واحد، يك طبقه، 
يك محدوه خاص بوده اســت در همان جا، 
به همان موقعيت و ترتيب ســاخته شود و به 
آپارتمان و... تبديل نشــود و ديگر اينكه اين 
مراحل به ويژه پى سازى و فنداسيون زيرنظر 

كارشناس باستان شناسى انجام شود.
بنا بر تأكيد جانجان، در مراحل ساخت وساز 
هم اهالى يا مالك اجازه اســتفاده از دستگاه 
براى پى كنــى و... ندارند و بايد به وســيله 

عوامل انسانى انجام شود.
 متوليان مســجد دوخواهران براى 

تعمير مسجد اقدام كنند

موضوع ديگر درباره اجازه ساخت وســاز در 
محلــه دوخواهران، مســجدى در اين محله 
اســت كه در اثر باران هاى سال گذشته دچار 
خسارت و آسيب ديدگى شد و حاال بهترين 
فرصت اســت كه هيأت امناى اين مسجد با 
تعامل اوقاف شهرستان به تعمير يا درجاسازى 
بنا اقدام كنند زيرا بنا به گفته متوليان مسجد، 
شرايط فيزيكى درسال گذشته ناامن شده بود 
و در ماه محرم هــم براى هيأت هاى مذهبى 

استفاده نشد.
 فصل پنجم كاوش ها پس از كرونا

رئيس ميــراث فرهنگــى صنايع دســتى و 
گردشــگرى نهاوند دربــاره ادامه كاوش ها 
در محله دوخواهران و يافتن الئوديســه هم 
گفــت: در حال حاضر فصل چهارم كاوش ها 
به پايان رسيده است و با مساعد شدن شرايط 
موجود(ويروس كرونا) فصل پنجم كاوش ها 
در محله دوخواهران براى جســتجوى معبد 

الئوديسه آغاز خواهد شد.

سپيده راشدى»
 صدرنشــينى ميزبانى شهرستان اسدآباد در 
ابتداى حضور اين ميهمان ناخوانده انگشــت 
اتهــام كانون شــيوع را به ســوى ديار ســيد 
الجمال الدين دراز كرد، درصورتى كه همزمان 8

شهرســتان ديگراستان نيز  كم وبيش به بيمارى 
مبتال شده بودند. از طرفى به واسطه همسايگى 
و هم مــرز بودن با اســتان هاى  كرمانشــاه 
وكردستانارتباط مستقيم با آنها داشته واز سوى 
ديگر موقعيت اســتراتژيك داشته وشاه راهى 
ارتباطى براى استان هاى غربى به سوى پايتخت 

و بالعكس است.
همچنين با توجه به راه اندازى نشدن كمربندى 
حاشــيه شــهر، راه كربال نيز از داخل شــهر 
مى گذرد. طبيعى است كه در اين رفت وآمدها 
شــهرها و روســتاها و مردم بى خبر اين ديار 
ناخواسته پذيراى ســوغاتى ناشايست بوده و 
ميزبان ميهمانى ناخوانده شوند. اما خوشبختانه با 
گذشت زمان كنترل موفق مسئوالن و هميارى و 
همكارى مردم شهرستان و زحمات كادر درمان 
آمار ابتال به ويروس كوويد 19 اسدآباد از صدر 
جدول 9 رديفى استان به رده ششم سقوط كرد 
و كاهش يافت. اسدآبادى ها با در خانه ماندن و 
عمل به پويش در خانه بمانيم ســهم خود را از 
مرگ تقليل دادند، در همين راستا گفت وگويى 
با درويشى فرماندار شعرستان داشته ايم كه آن را 
در ادامه مى خوانيم: فرماندار شهرستان اسدآباد 
مى گويد: ورود مسافران درگير كرونا به سمت 
اســدآباد سبب جهش ناگهانى آمار ابتال به اين 
بيمارى شد. از همان دقايق نخست كه بيمارى 
در شهرســتان شــيوع پيدا كرد شناسايى و 
بيماريابــى را آغاز كرديــم به طورى كه افراد 
بومى را كه از شــهرهاى درگيــر بيمارى به 
منازل خود برمى گشــتند، مورد آزمايش قرار 
مى داديــم، اگر نتيجه مثبت بــود فرد مبتال و 
خانواده اش را قرنطينه مى كرديم كه با جامعه 

ارتباط نداشته باشند.

به گفته مجيد درويشى در برخى مواقع مجبور 
به اســتفاده از دستور قضايى و 20 روز آغازين 
بيمارى به صورت بيماريابى در سطح شهرستان 
صــورت مى گرفت. كنترل افــرادى كه درگير 
بودند به نحو مطلوب در خانه ها و محل كارشان 

انجام گرفت و اجازه شيوع بيشتر را نداديم.
 حضور ميهمانان دليل اصلى آلودگى

درويشى دليل اصلى آلودگى اسدآباد به كرونا 
را حضــور ميهمانان عنوان كــرد و گفت: 24

اســفندماه با اعالم 22 مورد مثبت در اسدآباد 
و باالرفتــن آمــار مبتاليــان از طريق فضاى 
مجازى جلسات فرهنگى را آغاز شد. بازار 70

درصد تعطيل شــد و با توجه به شروع طرح 
فاصله گذارى مجدداً در 29 فروردين آمار اضافه 

شد و اسدآباد به مرز 29 نفر مبتال رسيد.
 كاهش آمار مبتاليان 

با طرح فاصله گذارى اجتماعى
فرماندار اسدآباد با بيان اينكه تمامى ماشين هاى 
غريبه از پايان اسفند از شهرستان خارج شدند، 
افزود: طــرح فاصله گــذارى اجتماعى كمك 
بزرگى به پايين آمدن آماركرد، تعداد 10 جلسه 
ســتاد مديريت پيشــگيرى از كرونا و تعداد 5

قرارگاه پدافند با 70 مصوبه در شهرستان انجام 
شد. تعداد 10 جلسه ستاد مديريت پيشگيرى از 
كرونا و تعداد 5 قرارگاه پدافند با 70 مصوبه در 

شهرستان انجام شد.
 روز طبيعت متفاوت با اهداى 

نهال و چالش عكس در اسدآباد
وى با تأكيد بر اينكه در نخستين روزهاى نوروز 
مغازه ها كامل تعطيل شــدند، افزود: به مناسبت 
روز طبيعــت مــردم اســدآباد خيلى خوب 
همكارى كــرده در روز 13 حتى يك خانواده 
هم به طبيعت نرفت و با ابتكار شهردار در اين 
روز به هر خانواده يك نهال درخت هديه داده 
شد. با راه اندازى چالش عكس مردم را به پويش 
در خانه بمانيم تشــويق كرديم اين طرح تا 23

فروردين ادامه داشت و به برترين عكس ها هم 
جايزه داده شد.

 آغاز طرح غربالگرى 
با افزايش كوويد 19

درويشى ادامه داد: پس از افزايش تعداد مبتاليان 
به 30 نفر طــرح غربالگرى راه اندازى شــد، 
غربالگرى  در شهرستان از طريق فضاى مجازى 
و تلفن هايــى كه به منازل زده مى شــد. انجام 
گرفت. به طورى كه 14 خط تلفن در دانشــگاه 
علوم پزشــكى به صورت آناليــن جوابگوى 
سؤاالت بود كه 98 درصد غربالگرى در سطح 
شهرســتان انجام شــد. تعداد 67 نفر در اين 
غربالگرى مشــكوك بودند كه از اين 67 نفر 7

نفر براى بررسى هاى بيشتر به بيمارستان خاتم 
منتقل شدند.

 تعادل وضعيت كرونا در شهر
وى ضمن بيان اينكه هم اكنون اسدآباد با 47 نفر 
مبتال در رتبه ششم استان قرار دارد، افزود: تعداد 

39 نفر در بهبودى كامل به ســر مى برند و يك 
نفر هم مثبت در بيمارستان بسترى است، تعداد 
9 نفر هم اكنون مشكوك وجود دارد. در مجوع 
85 درصد بهبودى داشتيم. هم اكنون فضاى شهر 
فضايى متعادل و مديريت شــده اســت. براى 
ABC پيشگيرى در حالت بحران هم 3 سناريو

درنظر گرفته شده بود كه در هر مرحله افراد و 
A تعداد تخت ها پيش بينى شده بود براى حالت

76 تخت و در حالت  B 35 تخــت در حالت
170 تخت. در مجموع 280 تخت كه براى  C
شرايط خاص مهيا بود كه خوشبختانه در حالت 
a آمارها باقى ماند و 20 درصد بيشــتر تخت 
ما در اين حالت پر نشــد و در حالت قرنطينه 
هم تعداد 210 تخت در ســالن هاى ورزشــى 
دانشگاه و پيام نور آماده شد و 35 تخت هم در 
بيمارستان حضرت امير در طرح فاصله گذارى 

هوشمند اجتماعى آماده شد.
رئيس دانشــكده علوم پزشكى اسدآباد گفت: 
كارگران فصلى يكى از عوامل  شــيوع بيمارى 
در شهرستان بود از طرفى هم كسانى كه اصالتا 
اهل اســدآباد بودند و در استان و يا هريك از 
شهرستان ها مبتال مى شدند جزو آمار شهرستان 
اسدآباد محسوب مى شــد از طرفى هم وجود 
ميهمانان بســيار به دليل همجوارى شهرستان 
و شــاه راه بودن عامل اصلى شــيوع بود و ما 
به محض آمدن اين ويروس به كشور حتى افراد 
بدون عالمت را هم شناسايى و از منازل خارج 

كرديم.
بهنام رضــا مخصوصــى افــزود: هم اكنون در 
شهرستان شــيب تند و طغيان بيمارى وجود 
نــدارد و در مجموع 2 تــا 3 درصد فوتى در 
اسدآباد گزارش شده است.  بيش از 90 درصد 
از بيمــاران مبتال به كرونا در اســدآباد درمان 
شــده اند و تعدادى نيز متاسفانه فوت كرده اند، 
نبايد نسبت به اين بيمارى ترس باشد اما حتما 
رعايت نكات بهداشتى و اجتماعى مورد توجه 

باشد و يك بيمارى جدى تلقى شود.

فرماندار اسدآباد:

كرونا سوغات مسافران 
شهرهاى درگير بيمارى بود

پايان هم زيستى اهالى دوخواهران با عقرب ها 
■ رئيس ميراث فرهنگى نهاوند:بافت فرسوده با رعايت 3 شرط نو مى شود 

■ ادامه كاوش هاى الئوديسه پس از كرونا

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پنجشنبه  28 فروردين ماه 1399  شماره 3731

4

خبر

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

خبر

خبر

لل
 الم

ين
ب

خبر

كمك به آسيب ديدگان اقتصادى
 كار آسانى نيست

 آن شرايط سياهى كه رسانه هاى خارجى ترسيم مى كنند و دل مردم 
را خالى كنند كامال دروغ و بى اساس است .

به گزارش ايرنا، رئيس جمهورى روزگذشــته در جلسه هيأت دولت 
گفــت:  وظيفــه اى كه دولت در ايــن مقطع برعهــده دارد، كمك به 
آسيب ديدگانى اســت كه از نظر اقتصادى آسيب ديده اند كه اين كار 
ســاده اى نيســت. در تمام دنيا هم يكى از مشكالت مسأله بيكارى و 
كسب وكارهايى است كه نمى توانند فعال باشند. اين سال سالى است 
كه همه بخش هاى اقتصاد و اجتماع تحت تأثير اين بيمارى اســت كه 

بايد در برابر آن برنامه ريزى كنيم .
 حسن روحانى با تأكيد بر اين كه طبق برنامه اى كه پيش بينى كرديم، 
مردم مى توانند مطمئن باشــند كه نيازهاى اساسى آنها مرتفع خواهد 
شــد، گفت: نسبت به آسيب ديدگان در كســب وكار در اين مدت ما 
2 تصميــم گرفتيم يكى تأمين نيازهاى بخش درمان و بهداشــت. در 
صندوق بيكارى اين نيازمندى ها را تأمين كنيم كه براى اين كار حدود 

25 هزار ميليارد تومان درنظر گرفتيم كه به تدريج پرداخت مى كنيم.
وى افزود: براى تســهيالت مردم 75 هزار ميليارد تومان مدنظر قرار 
داديــم. 25 هزار ميليارد تومان با بهره صفــر بانك مركزى در اختيار 
بانك ها گذاشــته اســت. 50 هزار ميليارد تومان بانك هــا در اختيار 
گذاشــتند. اين 75 هزار ميليارد تومان با ســود 12 درصد در اختيار 

كسب وكارهايى قرار مى گيرد كه دچار مشكل شدند.
رئيس جمهور با بيان اينكه براى 3 ميليون نفر كه خيلى نيازمند هستند، 
از پيش برنامه ريزى شده است، اظهار كرد: فكر مى كرديم در 4 نوبت 
يعنى در اســفند، فروردين، ارديبهشت و خرداد بسته معيشتى به آنها 
بدهيم. ديروز تصميم گرفتيم يك بســته هم براى ماه رمضان به آنها 
بدهيم كه مجموع آن 5 بســته مى شود. براى 4 ميليون هم بسته كمك 

يك تا 2 ميليون تومانى درنظر گرفته شده است.

سالمت مردم در بحران كرونا 
بايد اولويت نخست باشد

 هرچند كسب وكار مردم براى ارتزاق و تداوم زندگى معمولى شان 
مهم است، اما قطعا شــما هم مى دانيد كه سالمت مردم بايد اولويت 

نخست باشد.
نماينده مردم تهران در مجلس شــوراى اســالمى در جلســه علنى 
روزگذشته مجلس شوراى اسالمى در نطق ميان دستور خود با اشاره 
موضــوع كرونا اظهار كرد: اكنون كه تعداد مبتاليان در جهان از مرز 2

ميليون هم گذشت چند مورد را در اين باره متذكر مى شود.
بــه گزارش ايرنا، مصطفى كواكبيان خطاب به رئيس جمهورى افزود: 
هرچند كسب وكار مردم براى ارتزاق و تداوم زندگى معمولى شان مهم 
است، اما قطعا شما هم مى دانيد كه سالمت مردم بايد اولويت نخست 
باشــد. ممكن است شما با توجه به كاهش قيمت نفت و تحريم ها و 
كاهش فروش فرآورده هاى نفتى و تحقق نشدن ماليات ها بگوييد كه 

در حد منابع موجود برنامه ريزى مى كنيد.

آموزش و پرورش هرچه سريع تر وضعيت 
مدارس را تعيين تكليف كند

 در وضعيت فعلى دانش آموزان همچنان در شرايط مبهم و نامعلوم 
آموزشى به ســر مى برند، بايد هرچه سريع تر وضعيت مدارس تعيين 

تكليف شود.
نماينده مردم تهران در مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا 
با اشــاره به وضعيت تعطيلى مدارس به دليل شــيوع كرونا و آموزش 
مجازى دانش آموزان گفت: تجربه 2 ماه اخير و آموزش دانش آموزان 
بــر پايه فضاى مجازى نشــان داده كه نمى توان آمــوزش را تنها در 
اين فضــا متمركز كرد و دانش آموزان نيازمنــد حضور در مدارس و 
كالس هاى درس هســتند. سيده فاطمه حســينى با تأكيد بر اينكه در 
شــرايط فعلى امكان حضور دانش آمــوزان در مدارس وجود ندارد و 
تالش براى تعطيل نشدن آموزش به رغم تعطيلى مدارس اقدامى قابل 
قدردانى اســت، در عين حال گفت: شــايد آموزش مجازى در 2 ماه 
اخير مثبت بوده باشــد اما تداوم آن نيازمند بررسى هاى بيشتر و توجه 

به تجارب جهانى در اين زمينه است.
وى با تأكيد بر اينكه دسترسى همه دانش آموزان در سراسر كشور چه 
به لحاظ سخت افزارى و همچنين نرم افزارى براى بهره گيرى از آموزش 
مجازى ميسر نيست، تأكيد كرد: دانش آموزان مناطق محروم و عشايرى 
و حتى در بسيارى از كالن شهرها ازجمله تهران اين مشكل وجود دارد 

و صرفا نمى توان بر آموزش مجازى تكيه كرد.

حتى يك دالر هم گم نشده است
 به ملــت ايــران اطمينان 
مى دهم حتــى يك دالر هم از 
بودجه سال 97 گم نشده است 
مشخص  به طور  اين ها  همه  و 

محاسبه خواهد شد.
گذشته  روز  دولت  سخنگوى 
در حاشــيه جلســه هيــأت 
دولــت در جمــع خبرنگاران 
را  نظــارت  دولــت  افــزود: 
بســيار مفيد مى داند و يكى از 
نظارت پذيرترين دولت هاى پس از انقالب، دولت يازدهم و دوازدهم 

بوده است.
بــه گزارش ايرنا، على ربيعى به باز بودن فضاى عمومى براى نظارت 
بر دولت و نقدهايى كه مطرح مى شــود، اشاره كرد و گفت: به اعتقاد 
من اين نقدها در سال هاى گذشته بى نظير بوده است و مردم مى توانند 

قضاوت كنند كه دولت چقدر در معرض شفافيت قرار دارد.
وى افزود: اميدواريم گزارش تفريغ بودجه نسبت به همه بودجه بگيران 
مراعات شود و تفكيكى قائل نباشيم و تفريغ بودجه بايد شامل گزارش 

همه دستگاه ها باشد.
سخنگوى دولت با اشاره به برخى موارد مطرح شده در گزارش تفريغ 
بودجه 97 از سوى رئيس ديوان محاسبات كشور كه در صحن علنى 
مجلس ارائه شد، گفت:  از جمله مواردى كه در اين گزارش به صورت 
كلى پرداخت شــده و به جزئيات آن اشاره نشده، موضوع ارز است. 
وقتى كه عدد كلى در اين زمينه اعالم مى شــود در جامعه ابهام ايجاد 

مى كند.
ربيعى در ادامه گفت:  همه مطلع هســتند بخش هايى كه ارز دريافت 
كرده اند، اما وارداتى نداشته اند نيز تحت كنترل هستند و حتى يك دالر 

آن نيز حساب و كتاب دارد.
وى با اشــاره به اينكه ما در حال حاضر يك و نيم ميليارد دالر پرونده 
رسيدگى به اين موضوع داريم، گفت:  بخشى از اين رسيدگى ها به قوه 

قضاييه ارسال شده است كه شايد حدود 70 يا 80 ميليون دالر شود.
ســخنگوى دولت افزود: ضمن احترام به گزارش ديوان محاســبات 
درباره تفريغ بودجه ســال 97، به ملت ايران اطمينان مى دهم، چيزى 
نيســت كه ما بگوييم حتى يك دالر از اين مبلغ چيز ناپيدايى است و 

يا گم شده است و همه اين ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد.
كاهش آمار مبتاليان به كرونا در كل كشور

ربيعى با اشاره به اينكه گزارش هاى ارائه شده در جلسه، گوياى كاهش 
آمار مبتاليان به كرونا بود، اظهار كرد: آمارها نشان مى دهند روند ابتال 

به كرونا در كل كشور با شيب كند رو به كاهش است.
وى خاطرنشــان كرد: اگر روال به همين صورت پيش برود، شــايد 
خبرهاى خوبى در آينده داشــته باشــيم، به عنوان مثال در تهران 40
درصد نســبت به اوايــل فروردين متوفيان كاهش داشــته و يا آقاى 
دژپســند كه معين استان اصفهان هســتند گزارشى دادند كه پريشب 

فوتى در اثر كرونا نداشتيم.
سخنگوى دولت تشريح جزئيات جلسه هيأت دولت گفت: در جلسه 
همچنــان بر ضرورت توليد اقالم مورد نياز به ويژه كيت هاى جديدى 
كه شركت هاى دانش بنيان آماده كرده اند و ميزان آنتى بادى بدن را نشان 

مى دهند، تأكيد شد.
ربيعى با اشــاره به نرخ گندم اظهار كرد: آزادپزهاى ما با نرخ 2 هزار 
و 700 تومان يعنى مثل نانوايى هاى صنعتى ها محاسبه مى شدند، اما با 
تصميماتى كه گرفته شد، مقرر شــد آزادپزها هم به نرخ 900 تومان 

برگردند بنابراين قيمت نان در آزادپزها هم افزايش نخواهد داشت.
 وى همچنين اعالم كرد: ضوابط اجرايى بودجه ســال 99 در جلسه 

هيأت دولت به طور كامل تصويب شد.

طرح دعواى مالى دولت و ديوان محاسبات 
در جامعه، بازى با افكار عمومى است

 منتخــب مردم تهران در مجلس يازدهم از طرح دعواى مالى ميان 
دولت و ديوان محاسبات در جامعه انتقاد كرد.

به گزارش ايســنا، الياس نادران در حســاب كاربرى خود در توييتر 
نوشت:

 كشــاندن دعواى مالى دولت و ديوان به افكار عمومى در اين شرايط 
بازى با روان مردم است. طبق مواد 51 و 219 آئين نامه داخلى مجلس، 
رسيدگى به گزارش ديوان محاسبات در تفريغ بودجه از وظايف ذاتى 
كميســيون برنامه و بودجه مجلس اســت. امان از بى تدبيرى! مجلس 

يازدهم به حسب وظيفه رسيدگى و  گزارش خواهد كرد.»

شوراى عالى مديريت بحران براى مقابله با كرونا 
تشكيل شود

 رئيس كميسيون شوراها و امور داخلى كشور خواستار تشكيل شوراى عالى 
مديريت بحران بر اســاس مصوبه مجلس در شرايط فعلى براى مقابله با كرونا 
شــد. به گزارش ايسنا، محمدجواد كوليوند در جلسه علنى روزگذشته مجلس 
شوراى اسالمى در تذكرى اظهار كرد: نمايندگان مجلس شوراى اسالمى سال 
گذشته قانون مديريت بحران را پس از فراز و نشيب هاى و هماهنگى هاى بسيار 

مصوب كردند كه توسط رئيس جمهور ابالغ شد.
وى افزود: در حال حاضر ســتاد ملى كرونا به رياست رئيس جمهورى تشكيل 
شده است، اين ستاد مى تواند در قالب قانون مديريت بحران فعاليتش را دنبال 
كند، بنابراين درخواســت ما از رئيس جمهور تشــكيل شوراى عالى مديريت 

بحران براساس قانون موجود است.

ماكرون به دنبال حمايت پوتين براى آتش بس 
سراسرى در جهان

 رئيس جمهور فرانسه مى گويد به دنبال جلب حمايت روسيه است، تا طرح 
خود براى برقرارى آتش بس سراســرى در جهان را در شوراى امنيت سازمان 
ملل تصويب كند. به گزارش فارس، «امانوئل ماكرون» روزگذشته گفت حمايت 
3 عضو از 5 عضو دائم شوراى امنيت سازمان ملل را براى تصويب قطعنامه اى 
بــراى پايان دادن به تمــام درگيرى ها و برقرارى آتش بس در سراســر جهان، 
به دست آورده است. وى گفت: هدفش از اين اقدام، افزايش توانايى كشورهاى 

مختلف جهان براى تمركز روى مبارزه با همه گيرى ويروس كوويد19 است.
رئيس جمهور فرانســه در يك مصاحبه راديويى اظهار كرد: «شــى جين پينگ» 
رئيس جمهور چين، «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا و «بوريس جانسون» 

نخست وزير انگليس از طرح وى حمايت كرده اند.

آزادسازى پول هاى جمهورى اسالمى
 انجام خواهد شد

 طبق توضيحات وزير خارجه تالش و پيشــرفت هاى خوبى در آزادسازى 
پول هاى جمهورى اســالمى صورت گرفته كه به ســرانجام خواهد رســيد.

سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با اشاره به حضور 
وزير خارجه در جلســه امروز اين كميسيون گفت: اين جلسه با حضور وزير 
خارجه برگزار شــد، در ابتدا آقاى ذوالنور رئيس كميسيون با اشاره به اهميت 
مسائل حوزه سياســت خارجى در شرايط فعلى بيان كرد كه مسائلى همچون 
موضوع عراق، تحريم ها و خصومت آمريكايى ها و تأثير كرونا بر مسائل سياست 
خارجى بايد مورد بررســى قرار گيرد. به گزارش ايسنا، حسين نقوى حسينى 
گفت: آقاى ظريف به اين نكته اشاره داشت كه تالش و پيشرفت هاى خوبى در 
آزادسازى پول هاى جمهورى اسالمى انجام شده كه به سرانجام خواهد رسيد. 

آگهي فقدان سند مالكيت 
ــه  ــا ارائ ــد ب ــد احــد از وراث اســفنديار پايرون ــد پايرون ــه حمي ــه اينك نظــر ب
ــماره  ــمى ش ــناد رس ــه اس ــر دفترخان ــه مه ــهود مصــدق ب ــهادت ش ــرم ش ف
50 نهاونــد مالــك ششــدانگ پــالك 290 فرعــى از 30 بخــش 3 نهاونــد ســند 
ــه ســريال 411596 صــادر  ــر ثبــت 7843 صفحــه 34 دفتــر 44 ب مالكيــت زي
و تســليم گرديــده اســت اظهــار نمــوده بــه علــت جابجايــى مفقــود گرديــده 
اســت و تقاضــاى صــدور ســند مالكيــت المثنــى نمــوده اســت لــذا بــه اســتناد 
ــه  ــت در روزنام ــك نوب ــوق  ي ــب ف ــر ات ــت م ــون ثب ــه قان ــاده 120 آيين نام م
ــه  ــردد چنانچ ــى مى گ ــوم آگه ــالع عم ــت اط ــى جه ــا محل ــار ي كثيراالنتش
كســى نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت المثنــى اعتــراض داشــته يــا مدعــى 
ــد  ــد مى توان ــود مى باش ــزد خ ــت ن ــند مالكي ــود س ــا وج ــه و ي ــام معامل انج
اعتــراض خــود را كتبــاً از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــى ظــرف مــدت 10 روز بــه 
ايــن اداره ارســال در غيــر ايــن صــورت و پــس از گذشــت مــدت زمــان مقــرر 

ســند مالكيــت المثنــى صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 479)

محمدعلى جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهى دعوت از مجاورين 
چــون  آقــاى ياســر صالحــى مالــك ششــدانگ پــالك 4514اصلــى بخــش يك 
نهاونــد تقاضــاى صــدور ســند تــك برگــى ســهم االرث خــود از پــالك فــوق 
را از ايــن اداره نمــوده و متقاضــى مدعــى مى باشــد كــه مجاوريــن و مالكيــن 
مشــاعى پــالك مذكــور را نمى شناســند و دسترســى بــه مالكيــن نــدارد، لــذا 
بــه اســتناد كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هاى ثبتــى در خصــوص تعييــن طــول 
اضــالع و مســاحت دار كــردن اســناد مالكيــت و همچنيــن مــاده 18 آيين نامــه 
ــالك  ــه مالكيــن مجــاور پ ــه كلي ــاد اســناد رســمى الزم االجــرا ب ــى مف اجراي
فــوق الذكــر ابــالغ مى گــردد كــه در روز يكشــنبه مــورخ 1399/3/18 ســاعت 
9 صبــح در محــل وقــوع در نهاونــد دو خواهــران كوچــه شــهيد ماشــااله ســيف 

كوچــه شــهيد روزبهانــى پــالك 38 حضــور يابنــد.
ــام  ــع از انج ــن مشــاعى مان ــن و مالكي ــور مجاوري ــدم حض ــى اســت ع  بديه
عمليــات نقشــه بردارى نمى گــردد چنانچــه نيــاز بــه آگهــى مجــدد باشــد در 

ــردد. ــه درج مى گ ــن روزنام همي
(م الف477)

جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقاى محمدحســين عروتى محض داراى شماره شناســنامه  74 به شرح دادخواست كالسه 
111/682/98ش از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محمد عروتى محض به شماره شناســنامه  5 در تاريخ 1323/8/1 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به:1- متقاضى گواهى 
حصر وراثت با مشخصات فوق الذكر پسر متوفى 2-حسن عروتى محض فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 353 صادره از بهار متولد 1356 پسر متوفى 3-سعيد عروتى محض فرزند محمد به 

شماره شناسنامه 4040193822 صادره از بهار متولد 1372 پسر متوفى
 4-اعظم عروتى محض فرزند محمد به شماره شناسنامه 292 صادره از بهار متولد 1352 دختر 
متوفى 5-نســرين عروتى محض فرزند محمد به شماره شناسنامه 352 صادره از بهار متولد 
1353 دختر متوفى  6-مريم عروتى محض فرزند محمد به شــماره شناسنامه 253 صادره از 
بهار متولد 1348 دختر متوفى  7-ليال عروتى محض فرزند محمد به شــماره شناسنامه 407 
صادره از بهار متولد 1358 دختر متوفى  8-ســكينه عروتى محض فرزند محمد به شــماره 
شناســنامه 13 صادره از بهار متولد 1363 دختر متوفى  9-فاطمه عروتى محض فرزند محمد 
به شــماره شناســنامه 4 صادره از بهار متولد 1361 دختر متوفى  10-خانم آغا مكرم فرزند 
ابوالحسن به شــماره شناسنامه 2 صادره از بهار متولد 1330 همســر متوفى  والغير اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 25)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقــاى ابراهيــم ســزا ســلطانى بــا تســليم دو بــرگ استشــهاد محلــي مصــدق به 
مهــر دفترخانــه 62 بهــار مدعــي اســت يــك جلــد ســند مالكيــت ششــدانگ 
ــت  ــل ثب ــه ذي ــار ك ــع در بخــش چه ــى واق ــى از 139 اصل ــالك 7838 فرع پ
36223 صفحــه329 دفتــر 235 ســابقه ثبــت دارد و نــزد كســي در بيــع شــرط 
ــتناد  ــه اس ــذا ب ــده ل ــود گردي ــر ســهل انگارى مفق ــه در اث هســت/ نيســت ك
ــون ثبــت بديــن وســيله آگهــي  ــه قان ــاده 120 آيين نام ــه م تبصــره الحاقــي ب
مي شــود تــا  در صورتــى كــه كســى مدعــي انجــام معاملــه و يــا وجــود ســند 
مالكيــت نــزد خــود باشــد از تاريخ نشــر آگهــي تــا مــدت ده روز پس از انتشــار 
ــه اصــل  ــه اداره ثابــت محــل مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائ آگهــى ب
ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه تســليم نمايــد.  لــذا چناچــه ظــرف مهلــت 
مقــرر اعتــراض نرســد و يــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالكيــت يــا ســند 
معاملــه ارائــه اداره اســناد و امــالك ســند المثنــى مالكيــت را طبــق مقــررات 
صــادره و بــه متقاضــى فــوق تســليم خواهــد شــد. بــه موجــب ســند رهنــى 
ــه مــدت  ــزد بانــك مســكن ب شــماره 3307 مــورخ 91/7/27 دفتــر 62 بهــار ن
ــد.(م الف 26) ــن مى باش ــال در ره ــغ 265/110/521 ري ــال مبل ــاه در قب 144 م
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

هادى يونسى عطوف 

محمد ترابى»
 پــس از انتخابات دونالــد ترامپ به عنوان 
رئيــس جمهــور ايــاالت متحــده آمريكا 
دردســرهاى مختلف زيادى براى دشــمنان 
و حتى متحدان آمريكا ايجاد شــده اســت. 
ترامپ كه در طول مدت رياســت جمهورى 
خود به دليل اتخاذ سياست هاى متفاوت خود 
نســبت به عملكرد رؤســاى جمهــور ادوار 
گذشته آمريكا، مخالفان زيادى در خود آمريكا 
پيدا كرده اســت، كه حتى اين مســأله تا پاى 
استيضاح و محدود كردن اختيارات جنگى وى 

ادامه پيدا كرده است. 
يكى از متحــدان اصلى آمريــكا را از ديرباز 
مى توان كشــور هاى اروپايى و در كل اتحاديه 
اروپا دانســت، اما بــا روى كار آمدن آخرين 
رئيس جمهور آمريكا پايه هاى اين دوســتى 
متزلزل شده اســت. اختالفات اخير آمريكا و 
اتحاديه اروپا بر ســر مسأله اوكراين و برجام 

گواهى بر اين مسأله است.
با انتشــار ويــروس كرونا در جهان بيشــتر 
كشورها براى كمك رسانى به يكديگر به منظور 
مقابله با اين ويروس دســت به كار شده اند. از 
هميــن رو اتحاديه اروپا كــه در زمان خروج 
آمريــكا از برجام اقدام مؤثرى بر حفظ برجام 
انجــام نداده بود اقدامــات و كمك هاى قابل 
توجهى را براى كمك به كشورمان براى مقابله 
با كرونا انجام دادند كه از جمله اين اقدامات 
مى توان به كمــك 20 مليون يورويى و انجام 
مبادله اقالم پزشكى از طريق اينستكس نام برد. 
بيشتر كشور ها و سازمان هاى بين المللى پس از 
ايجاد بحران كرونا خواســتار لغو تحريم هاى 
آمريكا عليه برخى كشــور ها شدند. با وجود 
اين رئيس جمهور آمريكا نه تنها با خواســت 
جامعه جهانى مبنى بر رفع تحريم ها از جمله 
كشــورمان مخالفت كرده بلكــه در رابطه با 
درخواســت وام 5 ميليــارد دالرى ايــران از 

صندوق بين المللى پول مانع تراشى مى كند.
اما اين اقدامات رئيــس جمهور آمريكا عليه 
كشورمان و ساير كشــورهاى تحريم شده از 
ســوى آمريكا در شرايط دشــوار كنونى تنها 

اقدامات عجيب آمريكا نبوده است. 
به گزارش فــارس، روز گذشــته ترامپ در 
بيانيه اى اعالم كرد كه دستور توقف كمك هاى 
آمريكا به ســازمان بهداشت جهانى را صادر 

كرده است.
وى كه در آمريكا بابت نحوه مديريتش درباره 
شــيوع ويروس كرونا مورد انتقاد قرار گرفته 
بود در روزهاى گذشــته ســازمان بهداشت 
جهانى را هدف حمالت لفظى قرار داد و آن 
را به جانبــدارى از چين و تالش براى پنهان 
كردن اطالعات اوليه درباره شيوع كرونا متهم 

كرده است.
رئيس جمهــور آمريكا در اين بيانيه ســازمان 
جهانى بهداشــت را بــه «ســوءمديريت و 
پنهان كارى» در بحران ناشــى از شيوع كرونا 
متهــم كرده و گفته اســت كه «ايــن بيمارى 

مى توانست از همان آغاز مهار شود».
 وى همچنين ادعا كرده ســازمان بهداشــت 
جهانى، «اطالعات نادرست چين» درباره اين 

ويروس را ترويج كرده است. 
 آنتونيــو گوتــرش دبيركل ســازمان ملل 
متحــد به اقدام «دونالــد ترامپ»، در قطع 
حمايت مالى از ســازمان جهانى بهداشت 
واكنش نشــان داد و گفــت: اكنون وقت 
قطــع حمايت مالــى از ســازمان جهانى 

نيست. بهداشت 

ايــن در حالى اســت كه به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران جوان، انديشــكده آمريكايى كاتو 
در گزارشــى اذعان كرد كه آمريكا تجهيزات 
پزشكى ساير كشــورها را در وضعيت شيوع 
ويروس كرونا، مى ربايد، به شــكلى كه آمريكا 
با پيشــنهاد مالى باالتر كاالى بهداشتى اى را 
كه توسط كشــور ديگرى سفارش داده شده، 

تصاحب مى كند.
چندى پيش به گزارش تسنيم، آندرياس گايزل 
وزير امور داخلى ايالت برلين آلمان در واكنش 
به اقدام دولت آمريكا در دزديدن ماسك هاى 
سفارش داده شده براى پليس آلمان، اين اقدام 

را «دزدى دريايى مدرن» خواند.
همچنين به گزارش ايرنــا، رويترز در مطلبى 
نوشــت: در شــرايطى كه ويروس كرونا در 
دنيا گسترش يافته، دولت ترامپ با شيوه ها و 

ترفندهاى مربوط به دوران 
«غرب وحشــى» در حال 
مصادره تجهيزات پزشكى 
خريدارى شده توسط ساير 

كشورهاست.
شــدت  افزايش   
و  آمريكا  تنش هــاى 

چين به بهانه كرونا 
فــارس،  گــزارش  بــه 
مقام  يــك  روزگذشــته 
بلندپايــه ارتــش آمريكا 
معتقد است كه بر خالف 
منشــأ  كه  گمانه زنى هايى 
را  جديــد»  «كرونــاى 
چيــن  آزمايشــگاه هاى 
ويروس  ايــن  مى داننــد 
طبيعى  به صورت  احتماالً 

ايجاد شده است. 
مارك ميلى در يك كنفرانس خبرى، در پاسخ 
به ســؤالى مبنى بر اينكه آيا شواهدى درباره 
ساخت كرونا در يكى از آزمايشگاه هاى چين 
وجود دارد، گفت: «شايعات و گمانه زنى هاى 
زيــادى در طيف گســترده اى از رســانه ها، 

وبالگ ها و... وجود دارد.
پس از انتشــار ويروس كرونا و ايجاد بحران 
جهانى توسط اين ويروس چندين بار آمريكا 
چين را متهم به ساخت و انتشار اين ويروس 

كرده است.
به گزارش ايرنا، تام كاتن سناتور جمهوريخواه 
در گفت وگو با تلويزيــون فاكس نيوز اظهار 
كرد: ويروس كرونا كه تاكنون ســبب كشــته 

شــدن بســيارى از افراد شــده، يك سالح 
بيولوژيكى است كه توسط ارتش چين ساخته 

شده است.
همچنين به گــزارش تســنيم، وزير خارجه 
آمريــكا روز 6 فروردين بارديگر ضمن انتقاد 
از عملكرد چين در مقابله با شــيوع ويروس 
كرونا، گفت: حزب كمونيست چين همچنان 
از ارائــه اطالعات الزم به جامعه جهانى براى 
جلوگيرى از موارد بيشــتر ابتــال به ويروس 

كرونا خوددارى مى كند.
بر اســاس ايــن گــزارش مايــك پامپئو در 
مصاحبه اى اتهامات پيشــين خود عليه پكن 
دربــاره تأخير در اشــتراك گذارى اطالعات 
مربوط به ويروس كرونا را تكرار كرد و گفت: 
اين اقدام چين واقعا جان هزاران نفر از مردم 

سراسر جهان را به خطر انداخته است.
و  ايــران  همچنيــن  وى 
روســيه را نيز به مشاركت 
و همكارى با چين در ارائه 
و  الزم  اطالعــات  نــدادن 
شفاف درباره ويروس كرونا 
متهم كرد و مدعى شد: اين 
كارزار ارائه ندادن اطالعات 
از ســوى ايران و روســيه 
نيز مانند چيــن ادامه دارد. 
مسأله  اين  درباره  هنوز  آنها 
صحبت مى كنند كه ويروس 
از سوى ارتش آمريكا شيوع 
پيدا كرده و مى گويند شايد 
از ايتاليا آغاز شده باشد، همه 
اين صحبت ها براى شــانه 
مســئوليت  از  كردن  خالى 

است.
اتهام هاى  همــواره  چيــن 
آمريكا را رد كرده است و حتى مى توان گفت 
براى مقابله با اين اتهامات ارتش آمريكا را به 
شيوع اين ويروس در چين، متهم كرده است.

بــه گزارش ايرنــا، ســخنگوى وزارت امور 
خارجــه چين درتوئيتى گفت: ممكن اســت 
ارتش آمريكا اپيدمى ويروس كرونا را به شهر 

ووهان چين آورده باشد.
ژائو لى جيان خطاب به آمريكا افزود: شفاف 
باشــيد، اطالعات خــود را در اختيار عموم 
قرار دهيد، آمريكا را بدون شفافيت مى دانيم، 

واشنگتن يك توضيح به پكن بدهكار است.
به گــزارش تســنيم، وزارت خارجه چين به 
آمريكا هشــدار داد: اگر واشنگتن بخواهد به 

اين مسير اشتباه ادامه دهد، ما اقدامات اضافى 
اتخاذ خواهيم كرد و تمامى گزينه ها روى ميز 

است.
اين واكنش پكن پــس از آن صورت مى گيرد 
كه مقامات آمريكايى از جمله رئيس جمهور 
و وزير خارجه اين كشــور به جاى «ويروس 
كرونا» از عنــوان «ويروس چين» و «ويروس 
ووهان» براى توصيف ايــن بيمارى همه گير 

استفاده كردند.
اختالفات آمريكا و چين پس از روى كار آمدن 
ترامپ به عنوان رئيس جمهور آمريكا تشديده 
اســت تا جايى كه خرداد سال گذشته احتمال 
درگيرى مســتقيم ناوهاى آمريــكا و چين با 

يكديگر مى رفت.
پس از اينكه 2 ناو نيروى دريايى آمريكا از آبراه 
حساس و راهبردى تنگه تايوان عبور كردند تا 
بار ديگر پكن را به عنوان غول اقتصادى رقيب 

واشنگتن، به خشم آورند.
2 خرداد روزنامه دولتى چين نوشت: حضور 
كشــتى هاى جنگى آمريكا در درياى جنوب 
چين، مى توانــد به جرقه اى بــراى درگيرى 

مستقيم ميان 2 كشور تبديل شود. 
به نوشته خبرگزارى «رويترز»، تايوان به يكى از 
مراكز تنش ميان آمريكا و چين تبديل شــده 
است. هم چنان كه ناوهاى آمريكايى بيشترى 
با ادعاى آزادى ناوبرى در درياى جنوب چين 
تردد مى كنند، پكن ژست نظامى قوى ترى از 

خود به نمايش مى گذارد.
با گسترش تنش هاى اقتصادى، سياسى و حتى 
نظامى برخى كارشناســان معتقدند كه دنياى 
پســاكرونا تفاوت هاى فراوانى با دنياى امروز 
ما خواهد داشت، گسترش تقابل و شكاف بين 
پكن و واشــنگتن به بازآرايى نظم جهانى بر 

اساس اين تقابل شكل خواهد گرفت.
با وجود اين، به دليل انتقاد هايى كه از عملكرد 
ترامپ در مقابله با شــيوع ويروس كرونا در 
آمريكا شده  است به شمار منتقدان اين رئيس 
جمهور افزوده اســت. بسيارى از كارشناسان 
معتقدند كــه در انتخابات پيش رو با اختالف 
كمى، جو بايدن رقيب اصلى انتخاباتى ترامپ 

پيروز خواهد شد.
با تغيير رئيس جمهور آمريكا احتمال مى رود 
بســيارى از اين تنش هاى ايجاد شــده پس از 
روى  كار آمدن ترامــپ از ميان برود و روند 
عادى ســازى روابط ميــان آمريكا با ســاير 
كشــورها از جمله كشور هاى اتحاديه اروپا و 

چين از سر گرفته شود.

رئيس جمهور آمريكا صداى همه را درآورد 

خطرى به نام ترامپ براى همه

كارشناســان  برخــى 
معتقدنــد كــه دنيــاى 
تفاوت هاى  پســاكرونا 
فراوانى با دنياى امروز ما 
گسترش  داشت،  خواهد 
تقابل و شكاف بين پكن 
و واشــنگتن به بازآرايى 
نظم جهانى بر اساس اين 
تقابل شكل خواهد گرفت
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يادداشت

احكام سال 99 بازنشستگان كشورى صادر شد  
 مديركل امور فنى صندوق بازنشســتگى كشــورى از صدور احكام ســال 1399 
بازنشستگان و وظيفه بگيران اين صندوق خبر داد.  به گزارش فارس، اكبر شيرمحمدى 
گفت: با توجه به اخبار و مطالب نامعتبر منتشر شده در فضاى مجازى و ايجاد ابهام و 
دغدغه خاطر براى بازنشستگان عزيز، با دستور مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى 
با تســريع در روند صدور احكام سال 99، احكام جديد تمامى بازنشستگان صادرشد 
و از طريق ســايت صندوق به نشــانى cspf. ir بارگذارى و قابل دســترس است.  
شيرمحمدى همچنين با بيان اينكه احكام جديد عالوه بر سايت صندوق بازنشستگى 
در نرم افزار موبايلى خاتم و تلفن گوياى 2500 نيز به روزرســانى شده و بازنشستگان 

عزيز مى توانند از اين طريق نيز احكام سال 99 را دريافت كنند. 

هيچ يك از محتواهاى درسى حذف و يا به سال آينده 
منتقل نمى شود

 دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش با تأكيد بر اتمام تدريس تا پايان ارديبهشت و 
اينكه هيچ محتواى درسى حذف و يا به سال آينده منتقل نمى شود، خبر داد. به گزارش مهر، 
مهدى نويدادهم افزود: شــوراى عالى آموزش و پرورش تأكيد دارد معلمان تمام محتواى 
درسى را تدريس كنند و هيچ محتوايى حذف و يا به سال آينده منتقل نخواهد شد، بنابراين 
معلمان اهتمام داشــته باشند تا پايان ارديبهشت ماه كار تدريس دروس به پايان برسد.  وى 
برگــزارى حضورى امتحانات را اولويت آموزش و پرورش دانســت و گفت: مدلى براى 
برگزارى امتحانات نهايى و مدلى هم براى امتحانات داخلى پيش بينى كرديم كه البته به حضور 

و يا حضورنداشتن دانش آموزان و همچنين تصميم ستاد ملى مديريت كرونا بستگى دارد. 

پرداخت وام به كارفرمايان براى حفظ اشتغال كارگران
 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با عنوان اينكه حفظ اشتغال و پيشگيرى از بيكارى 
كارگران از مهمترين اولويت هاى كشور است، بر اين اساس كارفرمايان رسته هاى 10 
گانه آسيب ديده از كرونا با دريافت وام هاى كم بهره 12 و 16 ميليون تومانى به ازاى هر 

كارگر سطح اشتغال كارگاه ها را حفظ و از افزايش بيكارى جلوگيرى كنند. 
به گزارش ايرنا، محمد شــريعتمدارى اظهار كرد: كارگران شــاغل در 10 رسته شغلى 
كه اشتغال آنها تحت تأثير شيوع كرونا قرار گرفته  است، مورد حمايت واقع مى شوند. 
وى با اشاره به ثبت نام بيش از 600 هزار نفر در سامانه بيمه بيكارى ادامه داد: روند افزايش 
بيكارى در تمامى كشورها نگران كننده است و در ايران نيز پيش بينى هاى الزم براى حمايت 

از برخى كارگران كه بر اثر شيوع ويروس كرونا بيكار شده اند، انجام شده است. 

چرا 29 فروردين روز ارتش نام گرفت؟

 نام گــذارى 29 فروردين به نــام روز ارتش از ابتــكارات امام 
خمينى(ره) بود. آن هم در شــرايطى كه ارتش جمهورى اســالمى با 

كارشكنى هاى مختلف داخلى و خارجى روبه رو بود.
روزى براى ارتش. حاال 35 ســالى مى شــود كــه ارتش جمهورى 
اســالمى ايران يك روز از تقويم رسمى كشور را به نام خود مى بيند. 
روزى كه براى نخســتين بار به فاصله حــدود 2 ماه پس از پيروزى 
انقالب اسالمى ايران، توسط امام خمينى(ره) به نام ارتش نام گذارى 
شــد تا پاسخى مناسب باشــد به وفادارى ارتشــى ها به آرمان هاى 
انقالب اســالمى. اما چه شد كه 29 فروردين به نام ارتش نام گذارى 

شد؟
از 19 بهمــن 57 و ديــدار همافــران نيروى هوايى ارتــش با امام 
خمينى(ره) ارتشــى ها با سرعت بيشترى به انقالب اسالمى پيوستند 
و پس از پيروزى انقالب اسالمى، از همان نخستين روز ، كار خود را 
براى دفاع از انقالب اســالمى ايران آغاز كردند. نخستين درگيرى و 
ناآرامى در منطقه تركمن صحرا و در نزديك مرزهاى شوروى(سابق) 
توسط گروهك هاى چپ و مزدوران استكبار با هدف خودمختارى 
منطقه آغاز شــد كه با اعزام يگانى از كاركنان داوطلب نيروى زمينى 
ارتش سركوب شــد. ارتش به سراغ كنترل ناآرامى هاى ساير مناطق 
مثل كردســتان و آذربايجان غربى رفت. همزمان جنگ روانى عليه 
ارتش در داخل و خارج از كشــور به راه افتاده بود و به دنبال آن بود 
تــا ارتش را يك نيروى ضدمردمى و عامل امپرياليســم معرفى كند 
كه همچنان ســركوب مردم را ادامه مى داد و بايستى منحل مى شد و 
جاى خود را با يك ارتش خلقى يا بى طبقه توحيدى عوض مى كرد.

به گزارش مهر، همين جوســازى ها سبب شد تا شهيد سپهبد ولى ا... 
قرنى نخســتين رئيس ستاد مشــترك ارتش در نامه اى استعفاى خود 
را در روزهــاى آغاز فروردين 1358 بــه امام خمينى(ره) تقديم كند. 
شــهيد قرنى در استعفاى خود با شــكايت از اقدامات ضدانقالب و 
دشمنان خارجى و دخالت هاى بى جا در امور ارتش چنين نوشته بود: 
«معاون نخست وزير انقالب كه خود را واضع مقررات و مالك الرقاب 
مى دانــد بى آنكه بدانــد ارتش چه موقعيت و چــه امكاناتى دارد و 
متأســفانه بدون اينكه حتى اينجانب را طرف مشــورت قرار دهد هر 
روز دســتوراتى صادر مى نمايد كه ارتش بايستى شاهد لطمه اى ديگر 
بر روحيات افســران و افراد خود و افتادن مقدارى سالح و مهمات و 
مال و منال به دست افراد ناصالح و وابسته به خارجيان باشد و... وزير 
دفاع بدون مشــورت و نظرخواهى از اينجانــب و خارج از وظايف 
خود مى رود و از راديو و تلويزيون و مطبوعات نسنجيده مى گويد كه 
ســربازان فروردين مرخص و بالنتيجه تعداد معدودى كه از ارتش با 
خون دل به ســربازخانه ها كشانده بود، نگهدارى سربازخانه ها را رها 
كرده و به موطن خود مى روند و شب هنگام عناصر توده اى وابسته به 
سياست هاى خارجى با كاميون ها به سربازخانه ها مى روند و باقيمانده 
اسلحه و مهمات را بار كرده و به خارج از شهر مى برند... دولت بدون 
مشــورت با ارتش و آگاه ترين مرجع ارزيابى كردستان، نمايندگانى را 
به آن صفحات مى فرستند كه با ورود آنها و نخستين سخن پراكنى كه 
مى كنند مردم را به پادگان مهاباد ريخته و غارت مى كنند و در جلوى 

همين هيأت فرماندة پادگان را گلوله باران مى كنند.
كمتر از يك ماه بعد، ســپهبد قرنى توسط گروهك فرقان ترور شد 
و به شــهادت رسيد تا عالوه بر آثار جنگ روانى سنگينى كه به طور 
مســتقيم و غيرمستقيم توسط دشــمنان خارجى، طيف ضدانقالب، 
منافقــان، حزب تــوده و عناصر نــاآگاه در ارتش جريان داشــت، 
بى انضباطى، سســتى و تمكين نكردن از فرماندهان نيز به مشكالت 
ارتش اضافه شــود. اين مشــكالت سبب شــد تا فرماندهان وقت 
ارتش جمهورى اســالمى ايران با درخواست وقت مالقات از امام 
خمينى(ره) براى بيرون رفتن از اين وضعيت چاره انديشى كنند و از 
امام (ره) بخواهند ايشــان فرماندهى خود بر كل نيروهاى مسلح را 
مجدداً اعالم كنند. تا با استفاده از اين حكم حكومتى قوام و انضباط 
بر ارتش برگــردد. امام خمينى(ع) نيز با صــدور پيامى تاريخى در 
تاريخ 29 فروردين سال 58 خطاب به ملت، سنگ بناى روز ارتش را 

گذاشتند. دربخشى از پيام امام خمينى(ره) آمده بود:
«روز 29 فروردين روز ارتش اعالم مى شــود. ارتش محترم در اين 
روز در شهرستان هاى بزرگ با سازوبرگ به رژه بپردازند و پشتيبانى 
خود را از جمهورى اســالمى و ملت بزرگ ايران و حضور خود را 

براى فداكارى در راه استقالل و حفظ مرزهاى كشور اعالم نمايند.
ملت ايران موظفند از ارتش اســالمى استقبال كنند و احترام برادرانه 
از آنان نمايند. اكنون ارتش در خدمت ملت و اســالم است و ارتش 
اســالمى است، و ملت شريف الزم اســت آن را به اين ِسمت رسمًا 
بشناسند و پشتيبانى خود را از آن اعالم نمايند. اكنون مخالفت با ارتش 
اســالمى كه حافظ استقالل و نگهبان مرزهاى آن است، جايز نيست. 
ما و شما و ارتش، برادرانه بايد براى حفظ و امنيت كشورمان كوشش 

كنيم و به شرارت اشرار و اختالل مفسدان خاتمه دهيم.»
امام خمينــى(ره) در بخش هاى ديگر پيام خود نيز مشــكالت ديگر 
پيــش روى ارتش را نيز مورد توجه قــرار دادند تا توطئه هاى داخلى 

و خارجى عليه ارتش جمهورى اسالمى ايران را نقش بر آب كنند.
از آن تاريخ به بعد هرسال در سالگرد صدور اين پيام، روز ارتش در 
سراسر كشور جشن گرفته مى شود و ارتش در شهرهاى مختلف به 

رژه و نمايش قدرت مى پردازد.

اعتماد: كسادى روزنامه ها در رونق كرونا
 بدون شرح!!

ايرنا: 70 نوع واكسن براى مقابله با كرونا در حال ساخت است 
 براى فرار از آمپول دستاتونو بشوريد!!

جوان: ورزشكاران در كمك به مؤمنان سنگ تمام گذاشتند
 اين هم از پرتاب سنگ ورزشكارا به سمت كرونا!!

مهر: فوتى هاى كرونا دو رقمى شد
 كرونا تجديد آورده؟؟

خبر ورزشى: ليگ نوزدهم از 22خرداد بدون تماشاگر 
 فقط به كرونا بليت دادن!!

اطالعات: دكتر نمكى: شاهد كاهش شيوع كرونا هستيم 
 كرونا فعال رفته طبيعت گردى!! 

باشگاه خبرنگاران جوان: آيا 360 ليتر سهميه بنزين مى سوزد؟؟
 اگه آتيش كرونا خاموش بشه!!

خراسان: ضدعفونى معابر مخرب يا مؤثر
 با كرونا يا براى كرونا؟؟

تسنيم: آزمون هماهنگ پايه ششم برگزار نمى شود 
 كارنامه ها ويروسى شد!!

آفتاب: چرا ثروتمندان ايران بى تفاوت هستند؟
 جيبشون پره، جايى براى تفاوت نيست!! 

دنياى اقتصاد: سبك تغذيه با شيوع كرونا 
 الكل پيش از غذا الكل، پس از غذا؛ ماســك پشت در، ماسك 

جلو در!! 
فارس: كرونا مصرف گوشت را 60 درصد كاهش داد 

 هنر صرفه جويى در كوران كرونا
 ايلنا: زنگ كرونا در 31 استان 

 اين همه روبان رو از كجا بياريم؟؟
شرق: نسخه قانونى و قاچاق در كنار هم 

 آخه دوتاشون هم دفترچه بيمه دارن!!

شكست كرونا با رعايت بهداشت 
فردى و اجتماعى 

على فاضل همدانى»
 بيش از 3 ماه اســت كه كشــور عزيزمان ايران اسالمى و ديگر 
كشورهاى جهان گرفتار باليى به نام ويروس كرونا شده اند. ويروس 
منحوسى كه از (شهر ووهان) كشور كمونيستى چين متولد شد و در 
طول چند ماه به همه گيرى خطرناكى تبديل شــد كه پس از گذشت 
چند ماه تمام كشورهاى جهان را با بيش از 100 هزار كشته و بيش از 
2 ميليون مبتال به تســخير خود درآورد. به طورى كه بيشتر كشورهاى 
به اصطالح پيشرفته كه داعيه پيشرفت در عرصه هاى مختلف علمى، 
پزشكى، سياسى، فرهنگى و... را داشته و دارند از مقابله با آن عاجز 

مانده اند. 
كشورهاى حامى سرمايه دارى مثل آمريكا و اسرائيل غاصب و برخى 
كشــورهاى اروپائى مانند اســپانيا و ايتاليا بيشترين مبتال و بيشترين 
كشــته ها را دارا هســتند و از اين نظر در صدر بيشــتر رســانه ها و 
خبرگزارى هاى دنيا قرار دارند، كه افزون شــدن و باال رفتن هر روزه 
آمار مرگ ومير و مبتاليان اين كشورها نشانگر ناتوانى و نبود مديريت 

بر اين بيمارى و بى تفاوتى به سالمت ملت هايشان است. 
امــا ســير نزولــى روزانــه ايــن بيمــارى در كشــور عزيزمــان ايــران 
ــى  ــير نزول ــه روز س ــا روز ب ــان و فوتى ه ــار مبتالي ــه آم و اينك
ــل  ــه دلي ــى رود ب ــر م ــر روز باالت ــگان ه ــار بهبوديافت ــه و آم گرفت
ــر ســالمت جامعــه و تــالش مضاعــف و  ــه ام توجــه مســئوالن ب
دلســوزانه پرســنل بيمارســتان ها ماننــد پزشــكان، پرســتاران، ديگــر 
ــر  ــگيرانه وزي ــوى و پيش ــت ق ــى و مديري ــكى و درمان كادر پزش
بهداشــت و همچنيــن مشــاركت عظيــم مــردم هميشــه در صحنــه 
ــا  ــارزه ب ــى مب ــتاد مل ــات س ــروى از مصوب ــالمى در پي ــران اس اي
كرونــا بــوده و انشــاا... در آينــده اى نه چنــدان دور شــاهد نابــودى 
ــود.  و شكســت ايــن ويــروس منحــوس در كشــورمان خواهيــم ب
ــود  ــا وج ــه ب ــت ك ــل اس ــل تأم ــيار قاب ــأله بس ــن مس ــا اي ام
ــودن  ــروم ب ــكا و مح ــى آمري ــانى و تحميل ــاى غيرانس تحريم ه
كشــورمان از بســيارى امكانــات غذايــى، دارويــى و كمك هــاى 
بشردوســتانه ملــت بــزرگ و صبورمــان همانطــور كــه در 4
دهــه پــس از پيــروزى انقــالب شــجاعانه و بــا وحــدت و 
ــمنان  ــور دش ــور واج ــاى ج ــام هجمه ه ــل تم ــى در مقاب همدل
ــارى خــدا و همــت  ــه ي انقــالب و نظــام الهــى اش ايســتادند، ب
ــر انقــالب  ــاى رهب ــروى از رهنموده ــا پي مســئوالن دلســوز و ب
ــروس  ــا وي ــارزه ب ــى مب ــتاد مل ــات س ــودن مصوب ــى نم و اجراي
ــه و  ــز پيروزمندان ــزرگ ني ــش ب ــن آزماي ــه زودى از اي ــا ب كرون

ــد.  ــد آم ــرون خواه ــربلند بي س
انشاءا... . 

آگهي حصر وراثت
آقاى پرى جعفرى بهار داراى شــماره شناســنامه  10826 به شــرح دادخواست كالسه 
10/99ش112ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان مهدى دهله به شماره شناسنامه  40400953160 در تاريخ 98/11/30 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به :  پرى 
جعفرى بهار فرزند يعقوبعلى به شــماره شناسنامه 10826 متولد 1353 مادر متوفى اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 24)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

نيلوفر بهرمندنژاد »
 كرونا اين روزها عالوه بر اين كه با جان 
بســيارى از افراد بازى مى كند آثار زيان بارى 
نيز بر روح و روان افراد گذاشــته و موجب 
اختالفات عمــده اى در بين اعضاى خانواده 
شــده اســت. با توجه به همه گير شدن آن 
در سراســر دنيا، دولت ايران تصميم گرفت 
تا به گونه اى از شــيوع بيشــتر ايــن بيمارى 
جلوگيرى كند كه هميــن موضوع به ماندن 
مردم در خانه ها منجر شد و با شعار «در خانه 
بمانيم تا ايمن بمانيم» به تشكيل يك قرنطينه 
همگانى منجر شــد، اما در هميــن رابطه با 
ادامه دار شدن دوره كرونايى و طوالنى شدن 
روزهاى قرنطينه خانگى آمار مشــاجره هاى 
خانوادگــى و خشــونت هاى خانگــى نيز 
افزايش يافته است، خشونت هايى عليه زنان، 
مردان و خشــونت هايى نسبت به كودكان را 

دربر داشته است.
ايــن پديــده حاصل مشــكالت اقتصادى و 
فشــارهاى روحى، روانى مربوط به گسترش 
اين بيمارى است كه به تنش ها و چالش هايى 
در امور زندگى منجر شــده است كه در اين 
رابطه ســازمان بهزيستى كشــور با پشتيبانى 
مــددكاران اجتماعى به شــماره هاى 123 و 
1480، اورژانس اجتماعى داير كرده است كه 
مشكالت  پاسخگوى  روزى  شبانه  به صورت 

مردم هستند.
 مهارت ارتباطــى جزو مهارت هاى 

ده گانه زندگى است
معاون اجتماعى فرهنگى اجتماعى شهردارى 
شــهر همدان در اين باره بيــان كرد: حضور 
بلندمدت زن و شوهر در خانه، مانند تيغ دولبه 
اســت كه براى كانون خانواده هم فرصت و 
هم تهديد است، در زندگى و روابط انسان ها، 
معيارهاى متأثر از عوامل متعددى وجود دارد 
كه به بهداشــت روان افــراد كمك مى كند و 
هرچه شدت اين عوامل زيادتر باشد تأثيراتش 
هم بيشــتر خواهــد بود، عواملــي هم چون 
برآورده نشدن نيازهاي اوليه، ناكامي، استرس 
مداوم، يادگيري، مسائل اجتماعى و رسانه هاى 
جمعى و... كــه از عمده ترين تأثيرگذاران بر 

بهداشت روانى است.
حســين رضايى در گفت وگو با خبرنگار ما 
عنوان كرد: مهارت ارتباطى جزو مهارت هاى 
ده گانه زندگى است ولى اگر در خانواده، زن 
و شــوهر هردو يا يكى از آن ها اين مهارت را 
نداشته باشــند با كوچكترين اختالف جزئى 
دچار تنش ها و چالش هايى مى شــوند كه به 
رويارويى و خشــونت هاى جدى روانى در 

محيط خانواده منجر مى شود.
وى معتقد است مهارت هاى خانوادگى جزو 
مهارت هاى ضرورى محســوب مى شود و با 
توجه به اين كه آمار مشــاجره هاى خانوادگى 
باالســت و ريشــه در ناآگاهــى كافــى در 
مهارت هاى ارتباطى دارد، متغيرهاى ناكامى در 
مسائل اقتصادى كه فشارهاى مضاعفى را در 
بين افراد به وجود آورده و موجب پايين آمدن 
آســتانه تحمل افراد شده اســت اما با داشتن 
توكل و توسل و آرامش روحى و تسكين قلبى 
كه در گذر زمان آموخته مى شــود، نبود آن را 
مى توان جبران كرد.بهترين راه براى آگاهى و 
هوشــيارى خانواده اطالع رسانى است كه از 
طريق ســامانه اورژانس اجتماعى به صورت 
رايگان براى مواجهه با اين پديده اطالع رسانى 

و راهنمايى الزم انجام مى گيرد.
اين پژوهشگر به اين نكته اشاره كرد: با توجه 
به اين شرايط كه افراد خانواده زمان زيادى را 
با يكديگر در خانه ســپرى مى كنند و همين 
موضوع سبب مى شــود كه مديريت خانواده 
در چنين شــرايطى دشــوار شــود، ما براى 
نخستين بار است كه با چنين بحرانى روبه رو 
شده ايم و به دليل نداشتن تجربه كافى در اين 
زمينه، فشــارهاى روحى و روانى روى افراد 
خانواده اســت كه درنهايت به پرخاشگرى و 

خشونت منجر شده است.
 كرونــا اختالف هــاى خانوادگى را 

افزايش داد
دادستان عمومى و انقالب مركز استان همدان 
با اشاره به اين نكته گفت: تأكيد بر خانه نشينى 

مردم به منظور شكست اين ويروس، موجب 
افزايــش محســوس بــروز اختالف هــاى 

خانوادگى بين زوجين در همدان شده است.
حسن خانجانى در گفت   وگويى با ايرنا اظهار 
كرد: اخطار افزايــش تنش هاى خانوادگى در 
دوران قرنطينــه پيش از عيد نوروز در ســتاد 
مديريت و مبــارزه با ويروس كرونا مطرح و 
مقرر شد كه دانشگاه علوم پزشكى همدان در 

اين زمينه پيگير شود.
وى افــزود: ماندن زن و شــوهر در خانه در 
كنار بروز يكسرى مشكالت اقتصادى ناشى 
از بيكارى سرپرســت خانواده، مطالبات زن 
خانواده و نداشــتن پول براى رفع اين نيازها، 

به بروز اختالف بين زوجين منجر مى شود.
خانجانى اظهــار كرد: بايد خانــواده در اين 
موقعيــت همديگر را درك كننــد و با توجه 
به برخــى كمبودها و بيكارى همســر، او را 
در ســپرى كردن اين روزها تا زمان شكست 
كرونا و بازگشــت وضعيت به شرايط عادى 

يارى دهند.
 راه اندازي خط تلفن 123 اورژانس 

اجتماعي به صورت شبانه روزى 
كارشــناس مســئول آســيب هاى اجتماعى، 
مشــاجرات خانوادگــى را عامــل تنش هاى 
قرنطينه خانگى دانست و در اين باره بيان كرد: 
در بحث قرنطينه خانگى به دليل اين كه اعضاى 
خانواده ساعت هاى طوالنى را در يك فضاى 
محدودى در كنارهم سپرى مى كنند و با توجه 
به محدود شــدن سرگرمى ها و كاهش درآمد 
و مســائل اقتصادى و قرنطينه خانگى شرايط 

خاص خــود را دارد، انســان ها به آن عادت 
نداشته و در اين شرايط قرار نداشتند منجر به 
اختالفات و كم حوصله شدن افراد شده است.
الهام آزادنام افزود: ما در موضوع خشونت هاى 
خانوادگى افزايش آمارى چندانى نداشــتيم و 
بيشترين مســأله مربوط به همين مشاجرات 
خانوادگى اســت كه درگيرى هــاى لفظى و 

كالمى را در بين اعضا ايجاد كرده است.
وى در ادامــه با بيان اين كــه راه اندازي خط 
به صورت  اجتماعــي  اورژانس  تلفــن 123 
شبانه روزى در 3 شيفت با راهنمايى مددكاران 
آسيب هاى  و  مشكالت  پاسخگوى  اجتماعى 

اجتماعى هستند.
يكى ديگر از مددكاران اجتماعى در گفت وگو 
با خبرنگار ما گفت: بيشترين تماسى كه با ما 
گرفته مى شــود، مطرح كردن مشكالتى اعم 
از مشــكالت اقتصادى است كه فشار روانى 
حاصل از وحشــت اين بيمــارى به تعطيلى 
كسب وكارها و بيكارى منجر شده و خشونت 
خانگى را تشديد كرده است و تأثيرآن را روى 

روابط خانواده مى گذارد.
فاطمه بهنام جو ادامه داد: از طرف ديگر چون 
افراد زمان بيشــترى را در كنار هم هستند و 
مهارت هاى ارتباطى بين افراد پايين آمده است 
و به دليــل اين كه تحت فشــارهاى روحى و 
روانى و ترس از ابتال به اين بيمارى هســتند، 
ســبب ايجاد تنش هاى زيادى شــده است، 
تبعات روانى اين مسأله موجب شده است كه 
همه به كوچكترين مسائل واكنش هاى تندى 

نشان دهند.

تنش هاى خانگى 
در روزهاى طوالنى قرنطينه 

■ يك جامعه شناس: متغيرهاى ناكامى در مسائل اقتصادى موجب پايين آمدن آستانه تحمل شده است

 تيرماه سال 97 بود كه خبر فعاليت 550 
زباله گرد در ســطح شهر همدان توسط ايسنا 
منتشر شــد و همان موقع بود كه سخنگوى 
شــورا اعالم كرد كه شهردارى و شورا براى 
ساماندهى اين افراد در انتظار ارائه طرحى از 

سوى سازمان پسماند هستند. 
ســرانجام آذرماه ســال 97، معاون خدمات 
شــهرى شهردارى گفت كه از 500 زباله گرد 
شناسايى شــده، 230 تا 250 نفر تحت نظر 
سازمان مديريت پسماند توسط يك پيمانكار 
براى جمع آورى مواد بازيافتى در سطح شهر 
مشغول هســتند. در واقع افرادى كه روزى 
بــراى پيدا كــردن لقمه نانى يــا احيانًا پيدا 
كردن اشياى باارزشــى براى فروش تا كمر 
در ســطل هاى زباله خم مى شدند، مأموريت 
تفكيــك زباله از مبدأ به آنها ســپرده شــد، 

مأموريتى سخت به قيمت جانشان. 
ايــن زباله گردها كه تعدادشــان روز به روز 
در حال افزايش اســت، در ايامى كه جامعه 
با مشــكل همه گيرى ويروس كرونا دســت 
و پنجــه نــرم مى كند، در معــرض خطرى 
بزرگ هســتند، زيرا اين روزها پسماندهاى 
خانگى را بيشــتر ماسك، دســتمال كاغذى 
و و دســتكش هاى آلوده تشــكيل داده كه 
مى توانند عامل انتقال ويروس باشند و چون 

بيشــتر اين افراد درگير آسيب هاى اجتماعى 
متعددى هستند، ممكن است اطالع چندانى 
از وضعيت جســمى خود نداشــته باشند و 
همين بى توجهى تهديدكننده ســالمت ساير 

شهروندان خواهد بود. 
بنابرايــن زباله گردى به عنــوان يك پديده  
به صورت  بايــد  كــه  نوظهور  اجتماعــى 
ريشــه اى علل بــه وجود آمدنــش مورد 
بررســى قــرار گيرد و در جهــت رفع آن 
اقداماتــى ويژه صــورت پذيــرد، بايد تا 
دير نشده سروســامان يابد تا تسريع كننده 
چرخه انتقــال اين ويروس نباشــند. البته 
ناگفته نماند بهتر اســت ســازمان پسماند 
هم به جاى استفاده از اين بينوايان، اجراى 
طــرح تفكيك زباله از مبدأ را به شــيوه اى 
نويــن و با هزينه كــردن از جيب خود نه 

جان ديگران، در دستور كار قرار دهد!
دشوار  شــرايط  در  را  زباله گردها   

كرونايى رها نكنيم
يــك پژوهشــگر اجتماعى بيان كــرد: در 
شــرايطى كه اين روزها مردم به ســختى با 
ويروس منحــوس كرونا درگير بــوده و با 
آن دســت وپنجه نرم مى كننــد، گروهى نيز 
بى توجه به اين روزهاى ســخت و دشــوار 
به دليل شرايط نامطلوب اقتصادى و فشارهاى 

مالى و معيشتى مجبور هستند روزى خود را 
از درون سطل هاى زباله و البه الى آشغال ها 
جست وجو كنند كه بى توجهى و نظارت بر 
رفتار و زندگى اين افراد مى تواند يك چالش 
جدى در جلوگيرى از شيوع و گسترش اين 

ويروس و مقابله با آن باشد. 
مهــرداد هوشــمند تصريــح كــرد: در اين 
شــرايط بحرانى كه متأســفانه بنــا به نبود 
درآمد اقتصادى مناســب و افزايش بيكارى 
و مشكالت معيشتى شــاهد افزايش پديده 
زباله گردى هستيم كه هم سالمت و بهداشت 
فردى و اجتماعى مردم و هم چهره و سيماى 
شــهر را به مخاطره انداخته است، ضرورت 
دارد از سوى مسئوالن نهادها و سازمان هاى 
مرتبط براى پيشــگيرى از انتشــار ويروس 
كرونــا و كاهش پيامدهاى نامناســب آن در 
زمينه سالمت جســمانى، اجتماعى و روانى 
افراد تدابير اساســى و انديشمندانه اى اتخاذ 

شود. 
وى اظهار كرد: افراد زباله گرد ضمن اينكه 
خود به دليل رعايت نكردن اصول بهداشتى 
در معرض خطر و ابتال بــه ويروس قرار 
دارند، متأســفانه مى توانند در انتقال بيشتر 
اين ويروس در ســطح جامعه و بين مردم 
نقش زيادى داشــته باشند كه اين امر زنگ 

خطر جدى است و ضرورت دارد مسئوالن 
نهادها و سازمان هاى بهداشتى و نظارتى به 
اين موضوع توجه بيشــترى داشته باشند و 
راهكارهاى مناسبى در اين زمينه ارائه دهند 
و اگر ايــن نظارت ها خوب انجام نگيرد و 
شرايط بهداشتى و فاصله گذارى فيزيكى به 
درســتى انجام نشود، به طور قطع اتفاقات 
ســخت ترى براى مردم بــه وجود خواهد 

آمد. 
هوشمند خاطرنشان كرد: واقعيت اين است 
كه گروه هاى زباله گرد كه رزق و روزى خود 
را در البه الى زباله ها جســت وجو مى كنند، 
يكــى از منابع و كانون هاى تهديد و شــيوع 
اين ويروس مخرب و خطرساز هستند، زيرا 
با گشت و گذار در سطح جامعه و ارتباط با 
مردم و خم شدن در سطل هاى زباله و آشغال 
بدون استفاده از دستكش و ماسك مى توانند 
سالمت فردى خود و افراد جامعه را به خطر 
بيندازند و در چرخه انتقال و گسترش بيشتر 
اين ويروس نقش داشته باشند و اين ويروس 
مخرب و نامرئــى را به راحتى در بين مردم 
نشــر دهند، بنابراين بايد احساس مسئوليت 
بيشــتر و نظارت دقيــق و جدى ترى بر اين 
موضوع داشته باشيم و شرايط و موقعيت را 

بحرانى تر نكنيم. 

اين روزها زباله ها مرض دارند، نگرديد!
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مردم فقط چند تا سؤال دارند، همين!
 هر كسي درس سياست عمومي خوانده باشد، مي داند غلبه بر هر 
مســأله اي نظير كرونا كه نيازمند مشاركت عمومي است، بدون جلب 
اعتماد مردم ناممكن اســت. اعتماد مردم براي مشاركت در مبارزه با 

كرونا هم بايد جلب شود. 
عده اي معتقدند شكســت دادن كرونا با عجله در بازگشــايي مراكز 
اقتصادي و مدارس سازگار نيست. اقتصادداناني هم استدالل مي كنند 
كه عواقب اقتصادي عجله در بازگشايي و در نتيجه شيوع بيشتر، فشار 
شديد بر مراكز درماني و خسارات اقتصادي زندگي در شرايط شيوع، 

بيشتر از خسارت تعطيلي است. 
سياست گذار هم ادعا مي كند ادامه تعطيلي، فشار اقتصادي وارد مي كند 
به اقشاري كه معيشتشان از تعطيلي ضربه خورده است. افراد معتقد به 
تداوم تعطيلي و قرنطينه هم ادعا مي كنند براي جلوگيري از خسارت 
اقشار ضعيف، به طور هوشــمند به مثًال 5 دهك پايين جامعه، كمك 

اقتصادي بدهيد. 
بــراي مثال، 5 دهك جامعه مي شــود 42 ميليون نفر و اگر به هر فرد 
300 هزار تومان در ماه داده شــود، هزينه اي معــادل 12 هزار و600

ميليارد تومــان در ماه دارد. اين هزينه براي 2 ماه مي شــود 25 هزار 
و200 ميليارد تومان. 

من از پيچيدگي هايي نظير اينكه اگر اين مبالغ به 5 دهك داده شــود، 
شــايد جاي افراد در دهك ها اضافه شود؟ از كجا معلوم فقط بايد به 
5 دهك پرداخت كرد؟ سيستم شناسايي افراد در دهك ها چيست؟ و 
از كجا معلوم پس از اين 2 ماه ويروس ريشــه كن شد؟ و اثرات 2 ماه 
تعطيلــي بر كل اقتصاد و احياپذير بودن يا نبودن آن و بازه زماني احيا 
مي گذرم. اين ها سؤاالت بزرگي است. مي فهمم كه 2 ماه تعطيل كردن 

فقط به تأمين هزينه اين اقدام ربط ندارد و مسأله پيچيده تر است. 
نكته اين جاســت كه سياست گذار فعال اين تصوير را به جامعه منتقل 
مي كند كه «اگر 2 ماه تعطيل نمي كنيم، دليل اين اســت: از كجا منابع 
الزم براي تأمين اقشــار آسيب پذير را بياوريم؟» يعني براي مثال، اين 
25 هزار و 200 ميليارد تومان پول الزم براي پرداخت نفري 300 هزار 
تومان يارانه ماهيانه به هر نفر از افراد 5 دهك پايين را از كجا بياوريم. 
اين جاست كه ســر و كله متغير حياتي و داراي اثر جادويي «اعتماد» 
بيرون مي زند. اين جاســت كه مردم و نخبگاني كه زبان بيشــتر مردم 
هستند، مي گويند جناب شــخصيت حقيقي و حقوقي سياست گذار، 
شما كه مي فرماييد من اين مبالغ تأمين هزينه هاي تعطيلي و قرنطينه را 

از كجا بياورم، لطفاً به همين چند سؤال هم پاسخ دهيد:
■ يك؛ شما پول الزم براي پرداخت مطالبات ذي نفعان و سپرده گذاران 
صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسســات اعتباري را از كجا آورديد؟ 
اغلب آن ها هم سپرده گذاران كالن و از طبقات باال بودند. چرا قريب 
به 40 هزار ميليارد تومان سپرده آن ها را به هزينه تحميل مبالغ گزاف بر 
پايه پولي و ايجاد تورم تأمين كرديد، اما حاال نمي شود هزينه تعطيلي، 
قرنطينه، كمك مالي به اقشار آســيب پذير را تحمل كنيد؟ آن ها چند 
ده يــا چندصد هزار نفر بودند و مردم كرونازده چند ده ميليون نفرند. 

زورشان زياد بود؟
■ دو؛ چند بانك وابسته به نهادهاي خاص در بانك سپه ادغام شدند 
و ادعا مي شود مبلغ 100 هزار ميليارد تومان (و به روايت هايي بيشتر) 
براي اين ادغام تأمين منابع شــده است. اين ها هم چون زورشان زياد 
بود هزينه شان تأمين شد؟ باز هم به قيمت تحميل تورم و افزايش پايه 

پولي و خلق پول. 
■ سه؛ اگــر كرونا مسأله كل نظام سياســي است و نظام سياسي فقط 
در دولت خالصه نمي شــود، پس چرا بقيه نهادهاي اقتصادي و مالي 
وابسته به ســاير نهادهاي نظام سياسي سهمشــان در غلبه بر بحران 
كرونا را مشــخص نمي كنند؟ اينها مگر در دل همين نظام اقتصادي و 
اجتماعي فعاليت نمي كنند؟ چرا گزارش دقيقي نمي دهند كه به نسبت 
توان اقتصادي و اندازه بزرگ شان در اقتصاد ملي، چه سهمي از تأمين 

هزينه هاي بحران كرونا را بر عهده گرفته اند. 
من پاســخي براي اين ســؤاالت ندارم، براى همين ســؤال كردم، و 
ديگرانــي هم كه بخواهند گفتمان حفظ توأمان جان و نان را حمايت 
كنند، پاسخي براي اين سؤاالت ندارند. من قضاوتي درباره پاسخ هم 

ندارم و نمي دانم پاسخ هاي سياست گذار چقدر قانع كننده است. 
من همين قدر مي دانم كه اگر به اين سؤاالت نپردازيد و به مردم پاسخ 
ندهيد، اســتخوان الي زخم هســتند و نمي گذارند سر و ته مردم و 
حكومت به هم جوش بخورد و حلقه اعتماد شكل بگيرد. خود دانيد. 
دو سه تا سؤال بيشتر نيست، تيمي را مأمور كنيد به اين سؤاالت پاسخ 

دهند. شايد پس از اين شد با مردم گفت وگوي سازنده تري داشت. 
* محمد فاضلي 
 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان 
خبر داد

كاهش 45 درصدى مصرف نفت سفيد 
در همدان

 مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتــى منطقه همدان از كاهش 
45 درصدى مصرف نفت ســفيد در همدان خبر داد و گفت: در سال 
گذشته ميزان مصرف نفت سفيد در استان همدان 45 درصد كاهش را 

نسبت به سال گذشته نشان مى دهد. 
امين روستايى اظهار كرد: در سال گذشته 11 ميليون و 430 هزار ليتر 
نفت سفيد در استان توزيع شد، درحالى كه در سال 97 اين رقم از 20

ميليون ليتر فراتر رفته بود.
وى به ايسنا گفت: با مقايسه ارقام مصرف اين سال ها مى توان دريافت 
كه ميزان مصرف ســوخت نفت ســفيد در منطقه، حدود نصف سال 

گذشته آن بوده است.
وى يادآور شــد: راســتى آزمايى و تمهيداتى كه ابتداى سال گذشته 
در زمينه فرآيند ثبت نام در ســامانه درخواســت فرآورده (تجارت 
آســان) انديشيده شــد، موجب شناســايى و تخصيص سوخت به 
مصرف كننــدگان واقعى و در نتيجه كاهــش مصرف اين فرآورده و 

سرمايه ملى شد.
روســتايى از تأثير به ســزاى بهره مندى حداكثرى روستاهاى استان از 
نعمت گاز طبيعى در راستاى صرفه جويى در مصرف نفت سفيد خبر 

داد و تالش مجموعه شركت گاز استان را شايسته قدردانى دانست.
مدير شــركت پخش فراورده هاى نفتى منطقه همدان خاطرنشان كرد: 
درحال حاضر ذخيره سازى فرآورده نفت سفيد در انبار نفت ايثارگران 
منطقه انجام شده و براى سالجارى نيز نياز استان به اين سوخت تأمين 

و به موقع توزيع خواهد شد.
وى اقدام به هنگام و بى وقفه مجموعه منطقه اعم از كاركنان، پيمانكاران 
حمل ونقل و رانندگان نفتكش ها براى سوخت رسانى مطلوب در فصل 
ســرد سال گذشته به مناطق ســخت گذر و گرم نگهداشتن خانه هاى 
روستائيان را گوشه اى از تالش هاى شركت پخش فرآورده هاى نفتى 

منطقه همدان دانست.

به همت اتحاديه شركت هاى تعاونى توليد روستايى 
انجام مى گيرد؛

آغاز طرح سرشاخه كارى باغات گردو 
در همدان

 مديــر ســازمان تعاون روســتايى اســتان همــدان از آغاز طرح 
سرشــاخه كارى باغات گردو در سطح اســتان همدان توسط اتحاديه 

شركت هاى تعاونى توليد روستايى خبر داد.
مجيد مسلمى راد  اظهار كرد: در عقد قرارداد با سازمان جهادكشاورزى 
اســتان، اتحاديه تعاونى توليد روستايى طرح 100 هزار پيوند سرشاخه 

كارى را اجرا مى كند.
وى افزود: هدف از اجراى اين طرح افزايش بهره ورى در سطح باغات 
اســتان و به ويژه شهرستان تويســركان به عنوان پايلوت و برند اصلى 

گردو در كشور است.
وى خاطرنشان كرد: سرمازدگى درختان گردو به ويژه سرمازدگى بهاره، 
كاهش توليد و پايين بودن عملكرد برداشت و نبود يكنواختى محصول 
توليد شــده از داليل مهم براى انجام طرح سرشــاخه كارى در استان 

همدان و شهرستان تويسركان است.
مســلمى راد افزود: اتحاديه تعاونى توليد روســتايى اســتان همدان با 
ســرمايه گذارى قابل توجه و بهره گيرى از دانش علمى روز در ايجاد 
زنجيره توليد نهال پيوندى و پيوندك گواهى شده گردو، گام مهمى در 

توسعه بخش كشاورزى شهرستان تويسركان برداشته است.
وى يادآور شــد: زنجيره توليد نهال پيوندى و پيوندك اتحاديه تعاونى 
توليد روســتايى نه تنها نياز استان همدان بلكه بخش عظيمى از كشور 
را از واردات پيونــدك و نهال هاى خارجــى بى نياز مى كند و در آينده 

مى توان بخشى از نهال هاى توليدى را به خارج از كشور صادر كرد.

بسته 200 تا 600 هزار تومانى كرونا
 5 مرحله اى شد

 بسته حمايتى 200 تا 600 هزار تومانى كه براى حدود 3 ميليون نفر 
از افراد بدون درآمد در 4 مرحله پيش بينى شــده بود قرار است براى ماه 

رمضان نيز تكرار شود. 
بــه گــزارش ايســنا، در بســته حمايتــى كــه دولــت بــراى حمايــت از 
ــك  ــود، ي ــرده ب ــى ك ــا پيش بين ــان كرون ــيب پذير در جري ــار آس اقش
بســته كمــك بالعــوض بــراى حــدود 1/5 ميليــون خانــوار (3 ميليــون 
نفــر) تعريــف شــد كــه شــامل پرداخــت بــه تناســب اعضــاى خانــوار 

ــاه پرداخــت  ــه حــدود 4 م ــان اســت ك ــا 600 هــزار توم ــن 200 ت بي
ــزار  ــا 600 ه ــى 200 ت ــه بســته حمايت ــد شــد. نخســتين مرحل خواه
تومانــى به عنــوان كمــك بالعــوض در 27 اســفند مــاه پرداخــت شــد 
و طبــق آنچــه ســازمان برنامــه و بودجــه اعــالم كــرده اســت، دوميــن 

ــز مى شــود. ــه حســاب آنهــا واري ــز 30 فرورديــن ب ــه ني مرحل
اما تازه ترين اعالم رئيس جمهور از اين حكايت داشت كه براى حمايت 
از اين خانوارها يك بسته معيشتى براى ماه رمضان پرداخت مى شود كه 
پيگيرى از ســازمان برنامه و بودجه از اين حكايت دارد كه اين بسته ماه 
مبارك رمضان تكرار همان مبلغ 200 تا 600 هزار تومان است كه مجددا 
در روز دوشنبه هفته آينده به حســاب همين حدود 1/5 ميليون خانوار 

بدون درآمد واريز مى شود.
در مجموع بسته 200 تا 600 هزار تومانى در 5 مرحله پرداخت مى شود 
كه نخستين مورد اسفند بود و دو مورد در فروردين و دو مورد ديگر در 

ارديبهشت و خرداد انجام مى شود.
در اين بسته مبلغى بين 200 تا 600 هزار تومان متناسب با اعضاى خانوار 
به حساب آنها واريز شود؛ اين مبلغ در خانوار تك نفره 200 هزار تومان، 
2 نفــره 300 هزار تومان، 3 نفره 400 هزار تومان، 4 نفره 500 هزار و 5 

نفره و باالتر 600 هزار تومان است.
هزينه پرداخت بســته 200 تا 600 هزار تومانــى در هر ماه حدود 330 

ميليارد تومان و از محل منابع دولتى است.

مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت اول) 
شركت خدمات حمايتي كشاورزي  استان همدان

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان

  
شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان وابسته به وزارت جهاد كشاورزى در نظر دارد  امورحفاظت فيزيكى خود را از طريق برگزاري مناقصه 
مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه   . نمايد  دولت(ستاد)واگذار  الكترونيكى  تداركات  سامانه  طريق  از  شرايط  واجد  پيمانكاران  به  اى  مرحله  يك  عمومي 
از"دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد" از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى(توكن) را جهت  شركت 

در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره  فرآخوان و تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه:  2099001539000001 روز  پنجشنبه  مورخ 99/1/28  ساعت 8 صبح

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان به آدرس : ميدان امام حسين - ابتداى خيابان اراك
3-هزينه خريداسناد مناقصه:مبلغ 500,000ريال مى باشد كه از درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام مى گيرد.

4-مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز  پنجشنبه  مورخ  99/1/28  لغايت  ساعت 19:00 روز     سه شنبه مورخ 99/2/2
5- آخرين مهلت ارائه پاكت هاى پيشنهادى-بارگزارى در سامانه بصورت PDF-: تا ساعت 19:00  روز شنبه  مورخ 99/2/13

*الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالى بايد حداقل 45روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشند.
6-تاريخ گشايش پيشنهاد ها:روز  يك شنبه مورخ  99/2/14  ساعت  10:00   درسالن جلسات استان مى باشد.

حساب   شباى  شماره  به  واريزى  فيش  يا  و  بانكى  ضمانتنامه  صورت  دو  به  كه  است  ريال  مبلغ  570/000/000   كار:  ارجاع  فرآيند  تضمين  نوع  و  7-مبلغ 
IR250100004001039704005791 نزد بانك مركزى از طريق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واريز 30كاراكترى 362039765263500650000000000006 

قابل ارائه مى باشد.
8-آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع (الف)عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بايستى 
بصورت فيزيكى و در پاكت دربسته و ممهور ، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز  شنبه  مورخ  99/2/13به دبيرخانه كميسيون معامالت مناقصه گزار در آدرس 

فوق الذكر تحويل و رسيد دريافت شود.
■ ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن 22-08132646720 به  آدرس اينترنتى شركتwww.assc.ir وآدرس پايگاه ملى 

اطالع رسانى مناقصات http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.
- شماره تماس پشتيبانى سامانه :  27313131و41936-021  ، دفتر ثبت نام در سامانه( اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان همدان به شماره 08132520716

( م الف 64)

شماره:  55/36/99/104   تاريخ99/1/28 شاورزی   ھاد  وزارت 

 ركود اقتصادى و به تأخير انداختن خريد 
كاالهــاى غيرضرورى خانواده ها كه منجر به 
كاهــش تقاضا و كاهش توليــد و در نتيجه 
بيكارى به ويژه در كسب وكارهاى كوچك و 
متوسط شده هزينه هاى اجتماعى را افزايش 

مى دهد.
دبيــر اتاق تعاون اســتان همــدان گفت: با 
بررســى رفتار انواع بازارها و پايش مستمر 
محيط كســب و كار و تغييــرات حاصل از 
آن مى توان به آثار ناشــى از همه گيرى كرونا 
بــر اقتصاد پى بــرد؛ تأثير شــيوع كرونا بر 
تعاونى ها، بنگاه ها و كســب وكارهاى مرتبط 
با گردشــگرى، رســتوران ها، حمل ونقل و 
شــركت هاى هواپيمايى، مراكز ورزشــى و 
تفريحى، هتل ها، آرايشگاه ها و... بيشتر است، 
بنابراين برآورد هزينه شيوع ويروس كرونا بر 
اقتصاد نيازمند مدل اشاعه اين ويروس است.

رحمان نــادى با بيان اينكه هرچه شــيوع 
ويروس گسترده تر باشــد، تبعات بيشترى 
بــر اقتصاد دارد و با توجــه به طول دوره 
شــيوع رشــد اقتصادى منفى بيشــترى به 
همراه خواهد داشــت، اظهــار كرد: ركود 
اقتصــادى و بيكارى گســترده ناشــى از 
آن همزمــان با تحريم هــاى ناجوانمردانه 
اســتكبار جهانى و كاهش صادرات نفت، 
كاهش ارزش پول و تورم فزاينده شــرايط 

سختى را ايجاد كرده است.
وى با اشــاره به اينكــه اقتصاددانان كرونا را 
آغازى بر وقوع يك ركود اقتصادى در جهان 
مى دانند، به ايســنا گفت: ميــزان تأثير كرونا 
بر اقتصادهاى مختلف يكســان نخواهد بود، 
گردشگرى  بر  متكى  اقتصادهاى  به طورى كه 
تأثيــرات منفى قابــل مالحظه و بيشــترى 
خواهند داشت و برعكس در حوزه بهداشت 

و درمان تأثير مثبت و رشد باالترى دارد.
نادى با بيان اينكه انتشار اين ويروس بر رفتار 

مصرفــى خانوارها و رفتــار توليدى بنگاه ها 
مؤثر اســت، بيان كرد: اقدامــات مداخله اى 
دولت ها نيز تبعات متفاوتى در حوزه اقتصاد 

از خود بر جاى مى گذارد.
دبيــر اتــاق تعاون اســتان همــدان گفت: 
براســاس مطالعه دفتر مدل ســازى دانشگاه 
امام صادق(ع) در ارزيابــى چند هفته اخير 
41 درصــد بنگاه هاى مــورد ارزيابى اعالم 
داشته اند شيوع ويروس كرونا وضعيت توليد 
آنها را خيلى كاهش داده اســت و 24 درصد 
اعالم كرده اند وضعيت توليد آنها نســبت به 
روز گذشــته كاهش داشته، بر اين اساس 65

درصد فعاليت هاى اقتصادى نســبت به روز 
گذشته با كاهش توليد كاال و خدمات مواجه 
بوده اســت، همچنين 31 درصد فعاليت هاى 
اقتصــادى با تغيير ميزان توليد همراه نبوده و 

4 درصد فعاليت ها افزايش توليد داشته اند.

نادى با بيان اينكه با اين وصف شيوع كرونا 
بخش عمده اى از فعاليت هاى اقتصادى را با 
ركود مواجه كرده اســت، ادامه داد: حمايت 
از توليد بديهى اســت، زيرا ركود اقتصادى 
و تعويــق در خريد كاالهــاى غيرضرورى 
خانواده هــا كه به كاهش تقاضا و توليد و در 
نتيجه كاهش تقاضاى نيروى انســانى كار و 
افزايش بيكارى به ويژه در كســب وكارهاى 
كوچك و متوســط منجر مى شود، هزينه هاى 

اجتماعى را افزايش مى دهد.
وى اظهار كرد: طبق اطالع در اســتان همدان 
تــا 25 فروردين 99 بيــش از 7 هزار نفر در 
ســامانه بيمه بيكارى ثبت نام كرده اند كه اين 
تعداد در حــال افزايش اســت، بنابراين در 
دوره پســاكرونا به منظور جلوگيرى از آثار و 
تبعات منفــى آن، توجه به اجراى برنامه هاى 
اقتصاد مقاومتى و حمايــت از توليد، تأمين 

ســرمايه در گردش و تحريك تقاضاى آحاد 
مردم و فراهم آوردن شرايط مناسب صادرات 
و توســعه بازارهاى جديد در راستاى حفظ 
و نگهداشــت كســب و كارهاى كوچك و 
متوسط و حفظ اشــتغال موجود، بايد مورد 

حمايت دولت قرار گيرد.
دبير اتــاق تعاون اســتان همدان بــا تأكيد 
بــر اينكه به منظــور تقويــت چرخه رونق 
توليد در كنار ســتاد ملى مبــارزه با ويروس 
كرونا رصد و پايش وضعيــت بازار و ارائه 
راهكارهاى مناســب در اين حوزه صورت 
گيرد، خاطرنشان كرد: دستگاه هاى اجرايى با 
اشراف بر چرخه توليد، توزيع، آمار موجودى 
انبارها و تركيب واردات بر كنترل قيمت ها و 
ميزان ذخيره ســازى كاالهاى اساسى نظارت 
داشــته و به تنظيم طرح و بسته هاى حمايتى 

اهتمام داشته باشند.

رصد ميدانى
 اقالم اساسى 
در همدان 
 بررســى ميدانى از بازار همدان و ارزيابى 
كاالهاى اساسى و پرمصرف مردم پس از سال 
نو، نشان از افزايش قيمت برخى اقالم اساسى 

دارد. 
پس از آغاز ســال نو و پايان تعطيالت همراه 
با بازگشايى صنوف، زمزمه گرانى برخى اقالم 
اساسى مورد نياز مردم به گوش مى رسد، اگرچه 
معادالت بازار و پيش بينى اوضاع قيمت كاالها 

امسال با سال هاى گذشته كمى متفاوت بود.
ويــروس كرونا و تعطيلى مجامــع و رفت و 
آمدهاى خانوادگى معادالت بازار را بر هم زده 
و بيشــتر اقالم موجود در بازار همچون مرغ و 
گوشــت مازاد بر نياز در بازار يافت مى شــود، 
بنابراين اين كاهش تقاضا به كاهش قيمت هاى 

اين اقالم منجر شد.
از طرفــى قيمت برخى اقالم در اين بازار راكد 
نيز افزايش يافته است، افزايش قيمت حبوبات و 
برنج در 2 مرحله پيش از نوروز و پس از نوروز 

نكته قابل توجهى است.
به گــزارش فارس، اغلب كارشناســان معتقد 
هســتند عرضه و تقاضــا در تعيين قيمت كاال 
نقش اساسى دارد، اما با توجه به شرايط موجود 
در كشور و ركود اقتصادى در تمام بخش ها اعم 
از بازار كاالهاى اساسى، اين افزايش قيمت بايد 

دليل ديگر داشته باشد.
براى بررسى كاالهاى مهم و اساسى مورد نياز 
مردم همدان، به بازار سرگذر به عنوان مهمترين 
و مركزى تريــن بازار تره بار، مرغ و گوشــت 
مراجعه شد، در بخش سبزيجات قيمت هر كيلو 
كاهو 4 هزار تومان، خيــار 3 تا 4 هزار تومان، 
گوجه فرنگى 5 هزار تومان، انواع سبزى از جمله 
ســبزى خوردن 7 هزار تومان، بادمجان 3 هزار 
تومان، پياز 4 تا 5 هزار تومان و سيب زمينى 4

تا 5 هزار تومان عرضه مى شود.
البته قيمت سبزى و ميوه بر اساس ميزان عرضه 
در روز مشخص مى شود و عوامل بسيارى در 
تعيين قيمت  اعم از ميزان بار در ميدان ميوه و 

تره بار و پايان فصل برخى ميوه و ســبزيجات 
دخيل است.

در بازار ســرگذر قيمت انواع ميوه  نيز بررسى 
شد، هر كيلو كيوى 9 هزار تومان، سيب درختى 
5 تا 6 هزار تومان، توت فرنگى 33 هزار تومان، 
پرتقال 7 هــزار تومان، گوجه ســبز 38 هزار 
تومان، هندوانه 2 هزار و 500 تومان و موز 14

تا 16 هزار تومان عرضه مى شود.
بديهى است با پايان يافتن هر فصل و آغاز فصل 
جديد برخى ميوه ها ناياب و گران تر از گذشته 
عرضه مى شود، به طور مثال پرتقال نسبت به ايام 
نوروز و هفته گذشته افزايش قيمت داشته است، 
اگرچه برخى ميوه هاى موجود در بازار به عنوان 
نوبرانه همچون توت فرنگى و گوجه سبز نيز با 
قيمت هاى باال و غير متعارف برچسب گذارى 

شده است.
 مرغ و گوشت

همچنين در اين بازار مرغ گرم كيلويى 9 هزار 
و 500 تومان، گوشت گرم گوسفندى خالص 
نيز كيلويى 115 هزار تومان قيمت گذارى شده 
اســت كه فروشــنده تأكيد بر كيفيت آن دارد، 
گوشت يخى وارداتى نيز با قيمت هر كيلو 48

هزار تومان و گوشت نرمه گوساله نيز كيلويى 
88 هزار تومان برچسب گذارى شده است.

در بازار سرگذر قيمت نيز هر شانه تخم مرغ به 
قيمت 21 هزار تومان با درج تاريخ بر روى كاال 
عرضه مى شود، قيمت اين كاال نسبت به پيش از 
عيد نوروز هزار تومان افزايش داشته است، البته 
قيمت ايــن كاال همچون برخى اقالم روزانه از 

سوى توليدكنندگان تعيين مى شود.
ناگفته نماند قيمت گوشت نيز وابسته به سليقه 
مشترى در انواع خالص يا به همراه استخوان و 
قسمت هاى مختلف الشه گوسفندى و يا الشه 

گوساله متغير است.
اما حبوبات شامل لوبياچيتى هر كيلو 23 تا 25

هزار تومان، لپه آذرشهر 20 هزار تومان، نخود 
10 هزار تومان و عــدس نيز كيلويى 20 هزار 

تومان در بازار به وفور موجود است.
به نظر مى رســد قيمت حبوبات كه جزو اقالم 
اساســى و پرمصرف ســبد خانوار محسوب 
مى شود، در 2 مرحله پيش از سال جديد و پس 

از سال نو افزايش قيمت داشته است.
مواد شــوينده به وفور در بازار موجود است و 

كمبودى در اين زمينه وجود ندارد، قيمت اين 
اقالم شامل مايع ظرفشويى يك ليترى بين 12 تا 
13 هزار تومان، مايع سفيدكننده 16 هزار تومان، 
پودر ماشين لباسشويى از 7 هزار تومان به باال، 
پودر لباس دست بين 5 تا 6 هزار تومان و قيمت 
صابون هر بسته 6 تايى از 18 هزار تومان آغاز 
مى شود. اگرچه قيمت مواد شوينده با توجه به 
انواع و مارك هاى مختلف بسيار متفاوت است، 
اما در اين گزارش ســعى شده قيمت كاالهاى 

معمولى در اين حوزه اطالع رسانى شود.
الزم به ذكر اســت شــايعاتى در بازار مبنى بر 
افزايش قيمت 30 تا 40 درصدى اقالم بهداشتى 
و شوينده ها تا پايان فروردين ماه شنيده مى شود.

براى بررســى ديگر اقالم مــورد نياز مردم، به 
راسته حسين خانى واقع در بازار مركز شهر كه 
يكى از پرترددترين بازارهاى همدان به حساب 

مى آيد، مراجعه شد.
قيمــت كيســه 10 كيلويى برنــج طبيعت كه 
معروف به برنج هندى است، 100 هزار تومان 
برچسب گذارى شده اســت، اغلب برنج هاى 
وارداتى در بازار حسين خانى در همين محدوده 
قيمت گذارى شده كه نسبت به سال گذشته 15

هــزار تومان به ازاى هر كيســه افزايش قيمت 
داشته اســت.البته قيمت هر كيسه برنج ايرانى 
نيــز به ازاى هر كيلو 2 تا 5 هزار تومان افزايش 
قيمت دارد، به طور مثال برنج باب هتل 160 هزار 
تومان، هر كيســه برنج هاشمى 22 هزار تومان 
و هر كيســه برنج هاشمى درجه يك 25 هزار 

تومان عرضه مى شود.
قيمت روغن همچون ســال گذشــته است و 
درحال حاضر تغيير قيمتى در اين كاال رخ نداده 

است.

دبير اتاق تعاون استان همدان:

ستاد ملي كرونا 
وضعيت بازار را رصد كند 

از ابتداى خردادماه انجام مى شود
فروش بليت اينترنتى اتوبوس در همدان

 مديــركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان همدان از فروش 
اينترنتى بليت ناوگان حمل ونقل برون شهرى در استان خبر داد.

مصطفى پناهنده با اشاره به اينكه اين اقدام به منظور جلوگيرى از شيوع 
ويروس كرونا و به منظور لزوم حفظ فاصله گذارى اجتماعى اجرا شده 
اســت، افزود: از ابتداى خردادماه امسال فروش بليت هاى مسافرى به 
شــكل حضورى در محل پايانه ها ممنوع مى شود و مسافران مى توانند 
بــراى خريد بليت به پايگاه هاى اينترنتــى مراجعه كنند و برنامه ريزى 

بهترى براى سفر داشته باشند.
وى به ايسنا گفت: مسافران بايد پيش از حضور در پايانه زمان حركت 
اتوبوس، نوع وســيله نقليه، قيمت اتوبــوس و محل صندلى خود را 
به طور كامل بررسى و با تصميم گيرى آگاهانه نسبت به خريد اينترنتى 
بليت اقدام كنند. وى در ادامه با تأكيد بر اينكه مســافران در اتوبوس ها 
بايد فاصله را رعايت كنند و رانندگان نيز بايد به اجراى اين مهم توجه 
ويژه داشته باشند، بيان كرد: شركت هاى مسافربرى موظف هستند بين 
مسافران، ماسك و دستكش توزيع كنند و بسته هاى تغذيه نيز به شكل 

استريل و دربسته در اختيار مسافران قرار بگيرد.
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رئال مادريد در مسير يك تجربه تلخ ديگر!
 ممكن است يكى ديگر از اسطوره هاى رئال مادريد با بى مهرى اين 

باشگاه روبه رو شود. 
نشريات اســپانيايى خبر از احتمال جدايى ســرخيو راموس از رئال 
مادريد داده اند. كاپيتان باســابقه اين باشگاه خواهان تمديد قراردادى 
2 ســاله است، اما باشگاه بيش از يك سال عالقه به تمديد ندارد و به 
همين دليل شايعات فراوانى درباره احتمال جدايى او شنيده مى شود. 

اما اين نخســتين وداع توام با بى مهرى رئال مادريد با اسطوره هايش 
نيست. در همين هزاره جديد بازيكنان بزرگ و محبوبى چون فرناندو 
هيه رو، رائول گونزالس، گوتى، ايكر كاســياس و كريستيانو رونالدو 
مجبور بــه خداحافظى از عرصه فوتبال به دور از برنابئو شــده اند و 
هــواداران رئال مادريد نگران هســتند اين سرنوشــت درباره كاپيتان 

متعصب اين تيم، سرخيو راموس نيز تكرار شود. 

اونانا: بازيكن آژاكس هستم اما روزى به 
بارسلونا بازمى گردم

 دروازه بان آفريقايى تيم فوتبال آژاكس آمستردام شايعاتى كه درباره 
انتقالش به بارسلونا انتشاريافته، را رد كرد. 

«آندره اونانا» در مصاحبه با ماركا گفت: هم اكنون در وضعيتى هستيم 
كه هنوز شــرايط كار در فوتبال مشخص نيست. من نمى دانم چطور 

چنين شايعاتى پخش شده اند. 
وى ادامه داد: وقتى هيچ چيز مشــخص نيست، پس هيچ برنامه اى هم 
براى آينده نيست، البته هميشه گفته ام بارسلونا در حكم خانه ام است، 

سرانجام روزى به آنجا بازخواهم گشت. 
اونانا افزود: با اين حال اكنون بازيكن آژاكس هستم. بايد ديد در آينده 

چه اتفاقى خواهد افتاد. 
اونانا 24 ساله كه در تيم ملى كامرون تاكنون 16 بازى كرده، در سال هاى 
2010 تا 2015 در آكادمى بارسلونا با الفباى فوتبال حرفه اى آشنا شد. 

تكليف مسابقات ليگ قهرمانان آسيا 
مشخص شد 

 جلسات مديران و رؤســاى برگزارى مسابقات ليگ قهرمانان به 
صورت دوركارى در كوآالالمپور برگزار شد تا در مورد نحوه برگزارى 
ادامه رقابت هاى ليگ قهرمانان در دو منطقه شــرق و غرب قاره كهن 

تصميم گيرى كنند. 
طبق گزارش هاى كارشناســى كه ارائه شــده كشورهاى شرق آسيا از 
اوايل ماه اگوست (مرداد) مى توانند بازى هاى خود را به صورت رفت 

و برگشت برگزار كنند. 
اما درباره مســابقات در غرب آســيا جمع بندى شــد كه رقابت ها به 
صورت متمركز در دو كشــور برگزار شود كه عمان، بحرين، قطر و 
امارات به عنوان گزينه هاى ميزبانى انتخاب شــدند، اما از آنجايى كه 
عمان و بحرين نماينده اى در ليگ قهرمانــان ندارند، به احتمال زياد 
مسابقات در قطر و امارات برگزار خواهد شد. براساس پيش بينى هاى 
صورت گرفته قرار است مســابقات منطقه غرب آسيا شهريورماه به 

ميزبانى امارات و قطر برگزار شود.

جنگ پنهان بزرگان پرتغال 
بر سر يك بازيكن ايرانى

 عملكــرد درخشــان مهدى 
طارمى در اين فصــل، در ليگ 
پرتغــال و با لبــاس تيم ريوآوه 
موجب شــده تا تيم هاى بزرگ 
اين كشــور براى خريد او اقدام 

كنند. 
بــه گــزارش ايرنــا، عملكرد 
در  طارمى  مهــدى  درخشــان 
در  حضورش  فصل  نخســتين 
باشگاه ريوآوه پرتغال موجب شده تا پيشنهادات زيادى به سمت 
او و مديربرنامه هايش ســرازير شود. پيش از اين، از عالقه پورتو 
به اين بازيكن پرده بردارى شــده بود و حاال نوبت به فاش شدن 
پيشــنهاد ديگر تيم بزرگ پرتغال يعنى اسپورتينگ رسيد. اين تيم 
نيز در زمســتانى كه گذشــت خواهان به خدمــت گرفتن مهاجم 

بود.  شده  تيم ملى  بوشهرى 
در ماه هاى اخير گمانه زنى هــاى زيادى درباره مقصد طارمى صورت 
گرفت كه در برخى از آنها حتى به نام  باشــگاه هاى پورتو و بنفيكا هم 

به عنوان مشتريان او اشاره شده بود. 

تقويت آمادگى جسمانى (3)
حركت اسكات پا

 اين حركت موجب تقويت عضالت چهارسر ران، عضالت پشت 
ران، عضالت سرينى و عضالت شكم مى شود.

 اجرا: سه ست 8تا 12 تكرار
پاهايتان را به اندازه عرض شانه هايتان باز كرده و صاف بايستيد

* نشــيمن گاه خود را به ســمت عقب حركت دهيد (مانند زمانى كه 
مى خواهيد روى نيمكت بنشينيد.)

* در حين اجراى حركت اســكات پا تا جايى خم شــويد كه عضله 
همســترينگ موازى با سطح زمين شــود. زانوهاى شما نبايد فراتر از 

انگشت پاى شما قرار گيرد.
* وزن بدنتان را بر روى پاشــنه پاهايتان (نه بر روى پنجه پا) متمركز 

كنيد. 
در زمان اجرا بايد شــانه ها و كمر كامال صاف نگه داشــته شوند، در 
انتهاى حركت، زانوها با يك زاويه 90 درجه به صورت موازى با زمين 
قرار خواهند گرفت. در اجراى حركت اسكات پا زانوها از انگشتان پا 

جلوتر قرار نگيرند.
اسكات پا را مى توان به اشكال مختلف نسبت به توانايى فرد انجام داد؛ 
به طــور مثال مى توان با تكيه بر ديوار اســكات را انجام داد يا حركت 
كرانچ را براى تقويت عضالت چهارسرران، سرينى در تمرينات خود 

گنجاند.
به منظور تقويت بهتر عضالت پا مى توان با در دست گرفتن يك وزنه 

(دمبل، بطرى آب و ...)حركات اسكات را انجام داد.
 انعطاف پذيرى 

ايــن فاكتــور اجــازه مى دهد تا عضــالت در وســيع ترين دامنه 
حركتيشــان حول مفصل به حركت درآيند. با تمرينات ورزشــى 
ميــزان توانايى مفاصــل بدن در خم شــدن و چرخيدن بيشــتر 
مى شــود و در نتيجه كارايى عضالت بهبــود مى يابد، اگر مفاصل 
از انعطاف كمى برخوردار باشــند محدوديــت حركتى براى بدن 
ايجاد مى شود. انعطاف پذيرى در فعاليت هاى روزانه كه احتياج به 
نرمى و انعطاف پذيرى دارند، به ويژه در افراد ميانســال و سالمند 
كــه با يك بى تعادلى و لغزش احتمال پيچ خوردگى مفاصل و حتى 
شكستگى هاى استخوانى وجود دارد و موجب زمين گير شدن اين 

افراد مى شود، مؤثر است.
 تمرينات 

تمامى حركات كششى ســاده (كششى ايستا و پويا) مى تواند موجب 
افزايش انعطاف پذيرى شود. 

 مدت كشــش بين 15 تا 30 ثانيه باشد و براي هر عضله 2تا 3بار بايد 
تكرار شود.

 تركيب بدنى 
در آمادگى جســمانى، منظــور از تركيب بدن  مقــدار بافت چربى، 

استخوان،  آب و بافت عضالنى است.
بدن انسان از توده چربى و توده بدون چربى تشكيل شده است. توده 
چربى، چربى هايى است كه در اندام هاى داخلى بدن قرار گرفته و توده 
بدون چربى شامل اســتخوان، آب و عضالت است. چربى ها در بدن 
مى توانند در بافت عضله، زير پوســت و يا در اطراف اندام هاى اصلى 

واقع شده باشند.
فرمول شاخص توده بدن: نسبت وزن بر حسب كيلوگرم به مجذور قد 

(بر حسب متر) است.
با استفاده از اين مقياس مى توانيد، متوجه شويد كه آيا دچار كمبود وزن 

هستيد، اضافه وزن داريد و يا اينكه طبيعى هستيد!
تفسير و مفهوم عدد شاخص حجم بدن

شــما مى توانيد عدد BMI به دست آمده از فرمول باال را با جدول زير 
مقايسه كنيد:

كمتر از 18/5= كمبود وزن
بين 18/5 تا 24/9= طبيعى

بين 25 تا 29/9= اضافه وزن
برابر 30 و بيشتر= چاق

در پايان براى ارزيابى آمادگى جســمانى مى تــوان از آزمون هاى زير 
استفاده كرد تا توانايى فرد مشخص شود و برنامه هاى تمرينى بر اساس 

نتيجه آزمون انجام گيرد. 
آزمون استقامت قلبى– عروقى: آزمون پله هاروارد، آزمون هاى مختلف 

با استفاده از تردميل و ...
آزمون استقامت عضالنى: تعداد دراز و نشست در يك دقيقه

آزمون قدرت: تعداد شناى سوئدى
آزمون انعطاف پذيرى: خم شدن تنه رو به جلو 
آزمون تركيب بدنى: مشخص كرده توده بدنى

* على ضميرى رئيس گروه همگانى 
اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

فوتبال هيچ وقت فوتبال نيست
 كتاب فوتبال عليه دشمن، نوشته سايمون كوپر با ترجمه عادل 
فردوسى پور در كشورمان بسيار مورد عالقه فوتبال دوستان و حتى 

كسانى كه فوتبال را دوست ندارند، قرار گرفته است.
«فوتبال عليه دشــمن» نوشــته ســايمون كوپر بــا ترجمه عادل 
فردوسى پور، يكى از شناخته شده ترين كتاب هاى ورزشى در ايران 
و در جهان اســت؛ كتابى كه فوتبال را از منظر سياســى بررسى 
مى كند و قلم بسيار شــيوايى دارد. در مقدمه اين كتاب آمده اگر 

فوتبال را دوســت داريد اين كتاب را بخوانيــد و اگر فوتبال را 
دوست نداريد؛ حتما اين كتاب را مطالعه كنيد.

ســايمون كوپر، خبرنگار انگليسى به 22 كشور سفر مى كند تا به 
اين نتيجه برســد كه «فوتبال هيچوقت فوتبال نيست، اين ورزش 
جنگ به وجود مى آورد، انقــالب مى كند و مورد توجه مافياها و 
ديكتاتورهاست». كوپر با فوتباليست ها، هوادارانشان، خبرنگارها 
و حتى سياســتمداران زيادى در سراســر جهان صحبت مى كند؛ 
در آمريكا، اروپا، آفريقا، خاورميانه و كشــورهاى دور و نزديك؛ 
او مى خواهد تأثير فوتبال بر سياست و فرهنگ كشورها را دريابد. 

مصاحبه هاى دردسرســاز و ممنوعه ترتيب مى دهد؛ به برنامه هاى 
گروه هاى تروريســتى سرك مى كشد؛ اطالعات عجيب و غريب 
از گروه هاى مافيايى و دســت هاى نامرئى فوتبال كشف مى كند و 

كتابش را در زمانى حدود يك سال شكل مى دهد.
واقعه ى هامبورگ نه  تنها نهضت مقاومتى نبود كه ما در پى اش بوديم، 
بلكه نبردى بود كه هرگز در آن برنده نشديم. اين بازى به نوعى جنگ 
را دوباره براى همه تداعى كرد؛ به  طور خالصه پس از بازى هامبورگ 
تمام هلندى ها، از كاپيتان تيم  ملى گرفته تا هوادارِ نخست  وزير، همه 

برابر بودند. بازيكنان چنين فضايى را ايجاد كردند.

 رشــته ورزشى اســكواش نيازمند كورت 
تخصصى و استاندارد است.

رئيس هيأت اســكواش همدان در نشســت 
بررسى وضعيت اسكواش همدان اظهار كرد: 
در 2 ماه گذشــته اقدام هاى مؤثرى در راستاى 
ارتقا جايگاه اسكواش در سطح ورزش استان 
شده اســت و اكنون به دنبال راه اندازى كورت 

جديد هستيم.
به گــزارش ايرنا اســدا... ربانى مهــر افزود: 
توســعه اســكواش و معرفى هرچه بهتر اين 
رشته ورزشى در بين خانواده ها به ويژه جوانان 
و نوجوانــان از اهداف اصلــى اين هيأت در 
ســالجارى است و به طور قطع كمك شايانى 

در استعداديابى نيز خواهد داشت.
ربانى مهر با اشاره به عزم مسئوالن اجرايى در 
حمايت از اســكواش گفت: تالش كرده ايم تا 
اسكواش جزو رشته هاى اولويت دار مسئوالن 

براى حمايت الزم باشد.
رئيس  هيأت اســكواش همدان خاطرنشــان 
كرد: امــروز يكى از نيازهاى جدى اســتان، 
سالن اختصاصى اسكواش است كه اقدامات 
اوليه در اين زمينه انجام شــده و امسال ايجاد 

مى شود.
مديركل ورزش و جوانان همدان نيز با تأكيد بر 

حمايت همه جانبه از هيأت هاى ورزشى گفت: 
توجه به نيازهاى هيأت ها در اولويت قرار دارد 
و اسكواش جزو رشته هاى مورد هدف ما براى 

توسعه و تقويت است.
محســن جهانشــير افزود: اســكواش فصل 
جديدى را شــروع كرده و انتظــار داريم اين 

ورزش بتواند جايگاه اصلى خود را در سطح 
ملى به دست آورد.

وى بيان كرد: يكى از نيازهاى جدى اين رشته 
در اســتان كورت تخصصى است كه با تأمين 
ايــن نياز، بدون ترديد نقش مؤثرى در معرفى 
اين رشته، استعداديابى و توسعه آن ايفا خواهد 

كرد.
اسكواش از جمله ورزش هاى راكتى مدرن 
امروزى به حســاب مى آيد و ورزشــكاران 
در آن براى ضربه زدن بــه توپ به منظور 
بازگشــت و برخورد مجــدد آن با ديواره 

مى كنند. تالش 

سلطانى فر: براى ليگ 
برتر 15 ارديبهشت 
تصميم مى گيريم
 براى برگزارى مسابقات در ليگ  برتر فوتبال 
نيمه  ارديبهشت ماه تصميم  خواهيم  گرفت، زيرا 
هر تيم  بــراى آمادگى  مجدد براى حضور در 
مسابقات نياز به 15 روز تمرين  آمادگى دارد. 
وزير ورزش و جوانان شــيوع ويروس كرونا 
در جهان را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: 
بحران كرونا ورزش در سراســر دنيا را تحت 

تاثير قرار داده اســت تا جايــى كه بازى هاى 
المپيك هم به تعويق افتاد و معتبرترين ليگ ها 
هم از جريان افتاد اما برنامه ريزى براى ورزش 
ادامه دارد تا جايى كه به هر حال ما مســابقات 
ليگ  قهرمانان آسيا، مقدماتى جام جهانى فوتبال 
و حتى رقابت هــاى انتخابى المپيك را پيش  
رو داريم، به هميــن  دليل  فعاليت هاى ادارى، 
فنــى و برنامه ريزى فدراســيون ها با رعايت 
دستورالعمل هاى بهداشتى ادامه خواهد داشت. 
مسعود سلطانى فر افزود: با توجه به استعالمى 
كه  از وزير بهداشــت داشتم، امكان تمرينات 
تا نيمه  ارديبهشــت ماه وجود ندارد، بنابراين 
حداقــل تا پايان  ارديبهشــت مــاه نيز امكان 
برگزارى رقابت ورزشى، وجود ندارد، اما براى 
برگزارى مســابقات در ليگ  برتر فوتبال نيمه  
ارديبهشــت  ماه تصميم  خواهيم  گرفت، زيرا 
هر تيم بــراى آمادگى  مجدد براى حضور در 

مسابقات نياز به 15 روز تمرين  آمادگى دارد.

محمودزاده: بازى ها ليگ را 
فشرده تر برگزار كنيم
 ليگ يك و ديگــر ليگ ها هيچ تفاوتى 
بــا ليگ برتر ندارند. تمام ليگ ها به ه مديگر 
وابســته اســت و هرم متصل به يك ديگر 

هستند.
مســئول برگزارى بازى هاى ليــگ با اعالم 
اين مطلب درباره زمان آغاز ليگ يك اظهار 
كرد: هر تصميمى كه درباره ليگ برتر گرفته 
شود همان تصميم هم براى ليگ يك اعالم 
مى شــود. ما راهكارهاى مختلفى داريم كه با 
مصوبات ســتاد كرونا بايد همخوانى داشته 
باشد. به گزارش ايسنا، فريبرز محمود زاده، 
افزود: زمان برگزارى مســابقات به مصوبات 
ورزش،  وزارت  ســپس  و  كرونــا  ســتاد 
فدراســيون فوتبال و ســازمان ليگ بستگى 
دارد. هيچ ورزشى با ورزش ديگر فرق ندارد 

و به طــور مثال در واليبال و هندبال ليگ ها را 
لغــو كردند و به هر حال بحث ما ســالمتى 
ورزشــكاران و جامعه اســت. البته اراده و 
تصميم ما بيشتر بر برگزارى مسابقات است 
نه لغــو آن.وى در پايان افزود: ما ابتدا مجوز 
تمرين و آماده سازى به تيم ها را براى 3 هفته 
خواهيم داد، اما پــس از اين 3 هفته در نظر 
داريم بازى ها را فشــرده تر برگــزار كنيم. با 
مسئوالن تيم ها در ارتباط هستيم و حتما سعى 
مى كنيم كه به گونه اى تصميم گيرى كنيم كه 
براى بازيكنان هم آسيب ديدگى  به وجود نيايد.

ــه  ــى مقابل ــتاد مل ــه س ــر اســاس مصوب  ب
ــى  ــگاه هاى ورزش ــى باش ــا تعطيل ــا كرون ب
ــت ماه  ــا 15 ارديبهش ــى ت ــى و خصوص دولت

ــد. ــد ش ــالجارى تمدي س
بــر اســاس اطالعيــه شــماره 10 ســتاد مقابلــه 
ــه بررســى  ــا توجــه ب ــا در ورزش ب ــا كرون ب
ــا  ــارى كرون ــرى بيم ــرايط همه گي ــق ش دقي

ــر اســتعالم از ســتاد  در ســطح كشــور و براب
ــا تمامــى رقابت هــاى  ــا كرون ــه ب ــى مقابل مل
ورزشــى تــا پايــان ارديبهشــت تعطيــل 

ــود. خواهــد ب
همچنيــن باشــگاه هاى ورزشــى دولتــى و 
ــا 15 ارديبهشــت ماه  ــًال ت ــز فع خصوصــى ني
تعطيــل هســتند. در ايــن اطالعيــه آمــده 

اســت: بديهــى اســت تصميمــات آينــده 
از  پــس  ورزشــى  فعاليت هــاى  دربــاره 
ــمى از  ــتعالم هاى رس ــرايط و اس ــى ش بررس
ســتاد ملــى مقابلــه بــا كرونــا، اعــالم خواهــد 

شــد.
ــن  ــده اســت: اي ــه تصريح ش ــن اطالعي در اي
ــده فرصــت  ــاى آين ــتاد در تصميم گيرى ه س

ــار  ــات در اختي ــرى تمرين ــراى پيگي الزم را ب
ــد داد. ــرار خواه ــگاه ها ق باش

ــادآور  ــا در ورزش ي ــا كرون ــه ب ــتاد مقابل س
ــت  ــى حماي ــاره چگونگ ــت: درب ــده اس ش
از باشــگاه هاى خصوصــى در ســتاد ملــى 
مبــارزه بــا كرونــا و هيأت وزيــران پيگيــرى و 
ــد. ــه عمــل خواهــد آم ــرى الزم ب تصميم گي

اسكواش همدان 
نيازمند كورت تخصصى است

تمديد تعطيلى باشگاه هاى ورزشى تا 15 ارديبهشت

جزئيات حمايت وزارت 
ورزش از باشگاه هاى 

خصوصى
 وزارت ورزش و جوانان با كمك دولت 
و مصوبه هيأت وزيران باشگاه هاى خصوصى 
را حمايت  مى كند و مشــوق هايى را در نظر 

گرفته و اجرايى هم كرده است.
معــاون توســعه ورزش قهرمانى و حرفه اى 
وزارت ورزش و جوانان اظهار كرد: وزارت 
ورزش و جوانان از باشــگاه هاى خصوصى 
كه  در بحران كرونا آســيب ديدند، حمايت 
مى كند و با كمك دولت مشوق ها را مصوب 

و اجرايى كرده است.

مهدى على نژاد افزود: شرايط امروز ما با يك  
ماه پيش  بسيار متفاوت است، زيرا  ابعاد جديد 
اين ويروس شناخته تر شده و شرايط درمان 

بهتر از گذشته است.
على نژاد خاطرنشــان كرد: وزارت ورزش و 
جوانان با كمك دولت و مصوبه هيأت وزيران 
باشــگاه هاى خصوصى را حمايت  مى كند و 

مشــوق هايى را در نظر گرفته و اجرايى هم 
كرده است، به طورى كه  حق بيمه  كارفرمايان 
و همين طور پرداخت برق و گاز باشگاه ها تا 
پايان ارديبهشت استمهال (مهلت) شده است. 
وى افزود: در نظــر داريم تا وام هاى كم  بهره 
و بالعوض را براى باشــگاه هاى خصوصى 

پيگيرى كنيم .

بيانيه كانون هواداران پاس درباره 
حواشى فوتبال 

دشمن شادكن 
نباشيم

 به دنبال انتشار فايل صوتى احمد جمشيديان، مدير 
فنى پاس كانون هواداران باشــگاه پاس درباره حواشى 
ايجاد شــده در روزهاى اخير فوتبــال همدان بيانيه اى 

صادر كرد. 
متأسفانه در روزهايى كه با شيوع ويروس كرونا دست 
و پنجه نــرم مى كنيم و اين ميهمان منحوس اعصاب و 
روان همــگان را بهم ريخته، دامن زدن به مســائل تيم 
پاس هم فاجعه اى چه بسا وخيم تر از كرونا شيوع داده 

است. 
پرداختن به مشــكالت مالى تيــم و مطالبات بازيكنان 
اگرچه منطقى و قابل پيگيرى است اما اى كاش پيش از 
اينكه اين مســأله به بحران تبديل شود، به نتيجه مثبت 

مى انجاميد. 
مى پذيريم كه در مســير پيگيــرى و تأمين بودجه مالى 
تيم به ويژه در آستانه سال جديد ضعف هايى همراه بود 

و موجب نشد تا آنچه كه قول داده شد، عملى شود. 
شايد بخشــى از آن به دليل همين شــيوع كرونا باشد 
اما اى كاش مســئوالن زودتر براى شــرايط پيش آمده 

چاره انديشى مى كردند. 
حــال هميــن مشــكالت مالــى و بــاال و پاييــن اعــالم 
شــدن بودجــه اى كــه قــرار اســت بــه حســاب پــاس 
واريــز شــود، بــه اتفاقــات تنــش زا در روزهــاى اخيــر 

منجــر شــد. 

البته بودجه اى كه مطلع شــده ايم پــول نقد نبوده و در 
قالب كمك غيرمســتقيم به تيم پــاس بايد كانال هاى 
مختلفى را طى كند كه در اين بين طبيعى است با تأخير 

به دست بازيكنان برسد. 
اما گناه بازيكن چيســت كه بايد معطل اين دســت به 
دست شــدن مدارك و اسناد براى تبديل شدن به پول 

نقد و دريافت قراردادهاى مالى خود باشد. 
بازيكنانى كه در فصل جارى به رغم مشكالت توانستند 
نتايج درخشــانى كسب كنند و حق آنها از شيرمادر نيز 

حالل تر است كه بايد پرداخت شود. 
اما گير كار غير نقد بودن حواله اى اســت كه هنوز نقد 
نشــده و همچنان در اتاق هــاى تصميم گيرى و اقدام 

دست به دست مى شود. 
واقعيت ماجرا نيز اين است كه عباس صوفى كسى كه 
همواره حامى پاس بوده و هست و باوجود مشغله هاى 

فراوان هرگز پــاس را از ياد نبرده نيز قصورى در اين 
پرداختى نداشته و ندارد. 

وى كه پيش از پايان ســال نيز پاداشــى را به تيم پاس 
پرداخــت كرده و هنــوز هم بابت آن پــاداش برخى 
منتقدانــش در شــورا مدام بوق و كرنا كــرده و دامن 

مى زنند. 
همان شــهردارى كــه صاحب تيم فوتبال شــهردارى 
همدان اســت و با اين حال هيچگاه پاس را فراموش 

نكرده و نمى كند. 
انصاف را در اين نمى دانيم كه خدمات وى پيرامون تيم 
پاس را ناديده بگيريم و هر آنچه كه نيست را بيان كنيم. 
از ســوى ديگر احمد جمشــيديان نيز هرگز نشــده 
مشــكالت شــاگردانش را حتى اگر هم در تيم نباشد، 
ناديــده بگيــرد و وقتى شــرايط بى پولى شــب عيد 
بازيكنانــش را ديد، طاقت تحمل اوضاع نامطلوب آنها 

را پيدا نكرد. 
اما قطعا اطالعاتى كه او از شــرايط موجود در همدان 
دريافت كرده همان هايى نيست كه نشان از بى توجهى ها 
و اهميت ندادن عباس صوفى با وضعيت نامناسب مالى 

بازيكنان داشته باشد. 
در واقــع مســائل پيش آمــده ناشــى از اطالعــات 
اشــتباهى بــوده و هســت كــه بــه جمشــيديان انتقــال 
داده شــده و بــه تنــش و حاشــيه ها منجــر شــد وگرنــه 
ــاد  ــى را از ي ــاس صوف ــاى عب ــگاه او حمايت ه هيچ

ــرد.  ــد ب ــرد و نخواه نمى ب
هيــچ  امــروز  تأســف برانگيز  اوضــاع  ايــن  در 
ســناريويى وجــود نداشــته و نــدارد. قطعــا ايــن 
ــه  ــت، ب ــم اس ــه مه ــود و آنچ ــپرى مى ش ــا س روزه
آرامــش رســاندن تيــم پــاس و تــالش بــراى رســيدن 

ــت.  ــى اس ــدف نهاي ــه ه ب

انتظــار داريــم هــردو بزرگــوار ســعه صــدر داشــته و 
دشــمن شــادكن نباشــند. همــان افــرادى كــه از داخــل 
و بيــرون اســتان همــه تــالش خــود را در ســال هاى 
اخيــر داشــته و اكنــون دارنــد كــه بــه هــر نحــوى بــه 
ــن  ــى اي ــاى فوتبال ــدان و چهره ه ــال هم ــاس، فوتب پ

شــهر ضربــه بزننــد. 
همان افرادى كه تحمل سكاندارى فدراسيون به دست 
يك همدانى كه مديرى موفق و كارآمد هست را ندارند 
و از سوى ديگر مى خواهند از جمشيديان چهره منفور 

بسازند. 
در پايان از مســئوالن گرانقدر خواهشــمنديم هرچه 
ســريعتر نســبت به پرداخت مطالبات به حق اعضاى 
تيــم اقدام كنند و اجازه ندهند تيم بيش از پيش اســير 

حواشى و سواستفاده منفعت طلبان شود. 
* كانون هواداران باشگاه پاس همدان 
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برگزارى مسابقه ادبى 
«با ادبيات در خانه مى مانيم» 

 مسابقه ادبى «با ادبيات در خانه مى مانيم» با توجه به شيوع 
ويروس كرونا و به مناسبت هفته هنر انقالب در همدان برگزار 

مى شود.
مســئول واحد آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى استان همدان با 
اعالم اين خبر گفت: از آنجايى كه مهار و كنترل انتشار ويروس 
كرونا با فاصله گذارى اجتماعى و كاهش مراودات ميسر خواهد 
شد، حوزه هنرى همدان نســبت به برگزارى مسابقه ادبى «با 

ادبيات در خانه مى مانيم» اقدام كرده است.
مريم زندى «روزهاى قرنطينه»، «ويروس كرونا»، «فاصله گذارى 
اجتماعى» و «مدافعان سالمت» را موضوعات اين مسابقه ادبى 

اعالم كرد و افزود: مســابقه در 3 بخش شــعر (بزرگســال، 
كودك و نوجوان)، داســتان (بزرگســال، كودك و نوجوان) و 
يادداشــت هاى روزانه برگزار خواهد شد و از برگزيدگان در 

مراسمى تقدير به عمل مى آيد.
وى مهلت ارسال آثار را 31 ارديبهشت ماه 1399 اعالم كرد و 
گفت: اين مســابقه شرايط سنى ندارد و شاعران و نويسندگان 
استان همدان مى توانند در اين مسابقه شركت كنند و دبيرخانه 
مجاز به استفاده از آثار ارسالى در كتاب، مجله، فضاى مجازى 

است.
مسئول واحد آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى استان همدان افزود: 
عالقه منــدان مى توانند آثار خود را با ذكر نام و نام خانوادگى و 
شــماره تماس به ايميل info@arthamadan.ir با ذكر 

عنوان مسابقه «با ادبيات در خانه مى مانيم» ارسال كنند.

3 پيشنهاد سفر براى روزهاى كرونا
پادكست، اليو اينستاگرام و ويدئوهاى يوتيوب 3 رسانه پررونق دوران 
كرونا هســتند. پيش از ايــن هم هر 3 بودند و كاربران خودشــان را 
داشــتند، اما انگار ســونامى كرونا ناگهان هر 3 را از اعماق اقيانوس 
به ســطح آورده است و حســابى اين روزها پررونق شــده اند و در 
قرنطينه هاى خانگى سراســر دنيا جاى خالى خيلــى چيزها از جمله 
خانواده هاى دورافتاده از هم، بى شــغلى و بى سفرى را پر كرده اند. در 
اين مطلب پيشــنهادهايى براى اين روزهايتــان داريم كه در همين 3 

حوزه هستند. 

 به كمپين «فردا سفر كنيم» بپيونديد!
ســازمان جهانــى گردشــگرى كمپينــى با عنــوان فردا ســفر كنيم 
(#TravelTomorrow) راه انــدازى كــرده و از همــه فعاالن و 
عالقه مندان حوزه ســفر و گردشگرى خواســته كه اين روزها را در 
خانه بمانند تا بعدا بتوانند به سفر بروند. به گزارش سايت اخبار فورى 
فرهنگ هاى  كشــف   (breakingtravelnews. com) ســفر 
مختلف، تمرين همبســتگى و احتــرام، احترام بــه طبيعت، آموزش 
ديدن، توســعه و پايدارى و فراهم كردن فرصت هاى نو براى همه از 
جمله مهمترين ارزش هاى صنعت گردشگرى است كه توسط سازمان 
جهانى گردشــگرى اعالم شده اســت و حاال كه همه گيرى ويروس 
كرونا جهانگير شــده، اين ارگان ســعى مى كند به جاى تشويق مردم 
به ســفر رفتن، آنها را به در خانه ماندن و توليد محتواى گردشگرى، 
كسب اطالعات ســفر و گردشگرى و البته برنامه ريزى براى سفرهاى 
آينده تشويق كند. بنابراين در يك هفته اخير كه كمپين راه اندازى شده 
فعاالن گردشــگرى از سراسر دنيا به اين جريان پيوسته اند. كشورهايى 
مانند آلمان، مراكش، مغولستان، عمان، اروگوئه و البته شهرهاى بوگوتا 

و وين به طور رسمى از اين هشتگ و كمپين حمايت كرده اند. 

 5 سفِر گوشِى را تجربه كنيد!
چشمانتان را ببنديد و ناگهان شما در مكزيك، ايتاليا يا هر جاى ديگرى 
از كــره زمين هســتيد و تنها كارى كه بايد بكنيد، گوش دادن اســت. 
نيويورك تايمــز در مطلبى با تأكيد بر اينكه براى اغلب گردشــگران 
جهان، اين روزها تنها مقصد گردشگرى، خانه شان است، 13 پادكست 
ســفر را به مخاطبان سفردوســت معرفى مى كند. اين پادكســت ها را 
مى توانيد با جســت وجو در اپليكيشن هاى پادكست پيدا كنيد. از سال 
1957 كه آرتور فرومر نخســتين راهنمايش را با عنوان «اروپا روزى 5 
دالر» منتشر كرد، تا به حال نام او براى گردشگران دنيا جايگاه ويژه اى 
پيدا كرده و مترادف گردشــگرى شده است. وى و دخترش رسانه اى 
را راه اندازى كرده و مديريت مى كنند كه راهنماهايى براى گردشگران 
منتشــر مى كند. براى شــنيدن پادكســت هاى او مى توانيد به سايتش 
(frommers. com/podcast) مراجعــه كنيد. پادكســت ديگر 
براى عالقه مندان پاريس اســت كه سازنده اش يك استراليايى است كه 
درباره زندگى در پاريس و گشــت وگذار در گوشــه و كنارش برايتان 
صدا هديه مى دهد. براى شــنيدن پادكست هاى جذاب او مى توانيد به 
سايتش (theearfultower. com) مراجعه كنيد. پادكست بعدى 
دوئيلنگو (podcast. duolingo. com) اســت. خيلى ها اين نام 
را به دليل نرم افزار آموزش زبانش مى شناسند. اگر مى خواهيد زبان هاى 
مختلف را به رايگان و به صورت بازى ياد بگيريد، اين اپليكيشن يك 
گزينه خوب است، اما جالب است بدانيد كه بخش پادكست هم دارد 
كه هدفش آمــوزش زبان با لهجه هاى مختلــف در كنار روايت گرى 
داســتان ها و سفرهاست. اگر عاشــق ايتاليا هستيد و دوست داريد كه 
به اين كشــور ســفر كنيد و حال و هوايش را تجربه كنيد، پادكســت 
رويــاى ايتاليــا (dreamofitaly. com/podcast) انتخــاب 
خوبى اســت. «همچنان به باال نگاه كن» اين شعار پادكستى است كه 
شنوندگانش را به سفر خيلى دورى مى برد، دور يعنى فراتر از مرزهاى 
زمين! يك محقق نجوم در پادكســتى با عنوان ستارگان حرف مى زنند 
(startalkradio. net) اين عمل خطير را انجام مى دهد و هر بار 

سفر نجومى جذبى را برايتان روايت مى كند. 

 هنرو ميراث گردى كنيد
يكى از برندگان بحران كرونا، گوگل اســت كه توانســته از اين نمد 
كاله هاى زيادى براى خودش دســت و پا كنــد و البته منفعتى هم به 
گردشگران جهان كه از سفر بازمانده اند و موزه ها و گالرى هاى جهان 
كه از گردشــگر بى بهره هستند، مى رســد. اين شركت با 2هزار موزه، 
گالرى و مجموعه دســت همكارى داده و برايشان تورهاى مجازى و 
نمايشگاه هاى آنالين ترتيب داده است تا در دوران خانه نشينى نامشان 
 Arts) بر ســر زبان ها باشد. مى توانيد روى تلفن همراهتان اپليكيشن
Culture &) را نصب و يك دل سير موزه گردى را تجربه كنيد. مثال 
موزه ونگوگ در آمســتردام، متروپوليتن نيويــورك (كه همين 2 روز 
پيش 150 ســاله شــد) و پرگامون برلين كه اتفاقا آيتم هايى از ايران و 

اصفهان دارد، جزو ديدنى هاى اين نرام افزار هستند. 

■ دوبيتى باباطاهر 
الله كاران دگر الله مكاريد                                          باغبانان دو دست از گل بداريد
اگر عهد گالن اين بو كه ديدم                                       بيخ گل بر كنيد و خار بكاريد

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

بار خدايا! هر آينه به تو پناه مى جويم از اين كه در [سايه ]توانگرى ات ، دچار فقر شوم ..
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 ســايه كرونــا كه مثــل بختــك روى اقتصاد و 
گردشگرى افتاد راه بر روى هر تكاپويى بسته شد. 

از اوايل سال 98 تا امروز كه يك ماه از سال مى گذرد، 
بدترين حال براى گردشگرى رقم خورد و به واقع 
نه تنها براى هيچ يك از تأسيســات گردشگرى بلكه 
براى آژانس هاى مسافرتى و گردشگرى سال خوبى 
نبود. از ســيل و تنش  هاى سياســى كشور گرفته تا 
سقوط هواپيما و حاال شيوع ويروس كرونا موجب 
شده تا بسيارى از شركت ها و فعاالن اين صنعت، از 
جمله آژانس هاى مسافرتى و اقامتگاهاى گردشگرى 

و بومگردى ها دچار ضرر و زيان بسيارى شوند. 
اسفند ماه هرسال براى شــركت هايى كه در صنعت 
گردشــگرى و توريســم فعاليــت مى كنند، فرصت 
مناسبى است براى جبران زيان هايى كه در طول سال 
متحمل شــدند، تا قادر باشند در شرايط بد اقتصادى 
هزينه هاى كارمندان و ســرپا نگهداشــتن كسب و 
كارشان را در نيمه نخست سال آينده نيز تأمين كنند. 
اما متأسفانه سايه شوم تعطيلى از اسفند سال گذشته 
تا امروز روزگار دفاتر را ســياه كرد و بخش عمده اى 

از اين فعاالن گردشگرى بيكار شدند. 
شيوع ويروس كرونا، اسفند 98 را به يكباره به فصل 
نگرانى، تشويش و لغو سفرها تبديل كرد. طبيعى ترين 
و منطقى ترين كار ممكن در اوضاع اضطرارى شيوع 
اين ويروس، قرنطينه و حضورنداشتن در مكان هاى 

شلوغ و لغو سفرها بود. 
تورهــاى داخلى و خارجى همه و همه لغو شــدند، 
پروازهاى بين اســتان ها و كشورها متوقف شدند و 

هتل  ها خالى از مسافر ماندند. 
به يكباره سيل مســافرانى روى دست دفاتر ماند كه 
همه طلبكار لغو تورهاى گردشگرى بودند و يكباره 
همه به آژانس ها براى استرداد هزينه تور هجوم آورده 
و دفاتر مسافرتى نيز به داليل مختلف از پرداخت اين 

حجم هزينه ناتوان ماندند!

در اين ميان، برخى مسافران انصرافى هم از بدتعهدى 
آژانس هاى مســافرتى در پس دادن پول، شــكايت 
داشــتند، آژانس ها هم در واكنش به شــكايت هاى 
مردمى، در نامه هــاى مكرر به ســازمان هواپيمايى 
و وزارت ميــراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنايع 
دستى، اين تأخير و بدتعهدى ها را گردن شركت هاى 

هواپيمايى، ريلى و هتل ها انداختند!
اما هيچ آبى از آب تكان نخورد و رخوت جان دفاتر 
مسافرتى را بى جان كرد و آه از نهادشان درآمد و يكى 

پس از ديگرى گره هاى كور در كارشان افتاد . 
60 دفترمســافرتى و 300 كارمنــد در 

بالتكليفى
60 دفتر خدمات مســافرتى همــدان فعال هم حال 
ناخوشــى را تجربه كردند آنقــدر ناخوش كه طبق 
برآوردهاى انجام شده توســط انجمن صنفى دفاتر 
خدمات مسافرتى حدود 10 ميليارد تومان از ويروس 

كرونا خسارت ديده اند. 
حجم بــاالى اين خســارت ها نه تنهــا در همدان 
بلكه در كشور موجب شــد اعطاى وام هاى دولتى 
رسانه اى شود، اما آيا به واقع اعطاى وام 12 درصد 
به واحدهاى گردشــگرى در شرايط فعلى دردى را 

دوا مى كند؟
اين روزها درآمد اين صنعت به صفر رسيده و عالوه 
بــر اينكه اين مقدار بهره بانكى، بــراى اين وام زياد 
اســت، بايد حداقل تنفس يكساله نيز داشته باشد كه 

هنوز هيچ تصميمى گرفته نشده است. 
اين روزها به دليل شــيوع ويروس كرونا، گردشگرى 
كشور در ركود به ســر مى برد و گردشگرى با همه 
زيرمجموعه هايش در يك قدمى ســقوط ناشــى از 
ورشكستگى هستند و سفر اين مقوله دلچسب ديروز 

عبارت ترسناك امروز شده است. 
 رئيــس هيأت مديره انجمن صنفــى دفاتر خدمات 
مسافرتى و جهانگردى اســتان همدان با عنوان اين 

مطلــب اعالم كرد: پيشــنهادات انجمن صنفى دفاتر 
خدمات مسافرتى اســتان درباره رونق گردشگرى، 
درحال حاضر كمك بالعوض اســت تا از اين طريق 

مقدارى از هزينه ها جبران شود. 
على مرادى پــور مى گويد: انتظار مى رود در روزهاى 
پس از مهار كرونا با حجم بااليى از سفرهاى داخلى 
مواجه باشيم، بنابراين آژانس ها بايد خود را براى اين 
موج سفر آماده كرده و  خالقانه بسته هايى را تعريف 
كنند تا بخشى از خسارت ها جبران شود  و اين نياز به 

حمايت هاى جدى دولت دارد. 
 جبران خسارت ها در هاله اى از ابهام

پيشــنهاد تعطيالت چند روزه پس از كنترل كرونا و 
تعطيلى پنجشنبه ها مى تواند گزينه هاى مناسبى براى 
رونق دوباره سفرها و جبران خسارت هاى گردشگرى 
باشد؛ همچنين اميدواريم سفرهاى داخلى با استقبال 
روبه رو شود كه البته به عملكرد دولت بستگى دارد، 
امــا وضعيت تورهاى خارجى وابســته به شــرايط 

كشورهاى ديگر است. 
اين فعال گردشــگرى مى گويد: اگر شــهردارى در 

دوران شــيوع كرونا فضاهاى تبليغاتى براى پيام هاى 
اميدبخش و در روزهاى پساكرونا فضاها را با تخفيف 
براى تبليغ خدمات در اختيار تأسيســات گردشگرى 
قرار دهد، مى توانيم منتظر اتفاقات خوبى در صنعت 

گردشگرى استان باشيم. 
مراد ى پور با تأكيد بر اينكه در روزهاى كرونايى دفاتر 
خدمات گردشگرى در شرايط سختى به سر مى برند، 
افزود: اين تأسيسات در اســتان همدان براى حدود 
300 نفر اشــتغال ايجاد كرده اند كه مجبور به تعديل 
نيروهــاى بالغ بر100 نفــر و معرفى آن ها براى بيمه 
بيكارى شــديم، اما پس از اين بحــران به طور قطع 
اين نيروها مجدداً جذب خواهند شــد؛ همچنين در 
چند روز گذشته پيشــنهاد حذف سهم بيمه كارفرما 
در ماه هاى اخير را به ســازمان تأمين اجتماعى استان 

داديم كه موافقت نشد. 
 در روزهاى كرونايى، دو آژانس مجوزش 

لغو شد
وى در ادامــه از لغــو  مجوز دو آژانس مســافرتى 
در يك مــاه اخير خبر داد و بيان كــرد: از اداره كل 
ميراث فرهنگى اســتان انتظار داريم در اين شــرايط 
بحرانى بيشتر دفاتر مسافرتى را حمايت كند؛ به عنوان 
مثال آژانسى كه ســال ها فعال است، به دليل مدارك 
ادارى لغو مجوز شــده يا به جايى رســيده كه خود 
درخواســت لغو مجوز داده اســت، بنابراين اگر اين 
اتفاقات ادامه پيدا كند بيشتر دفاتر خدمات مسافرتى 

ممكن است به تعطيلى كشيده شوند. 
مرادى پور بدهى و تعهدات دفاتر مسافرتى استان به 
مــردم را صدها ميليون تومان دانســت و  تأكيد كرد: 
درحال حاضر اين مبالغ نزد دفاتر مســافرتى نيســت 
و تمامــى دفاتر به محض اينكــه ايرالين ها، راه آهن 
و هتل ها به تعهدات خود عمــل كرده و هزينه ها را 
به دفاتــر بازپس دهند، مبلغ هموطنان را بدون كم و 
كاست به آنها برمى گردانند كه البته وفاى به عهد آنها 

نيز منوط به كمك و حمايت دولت است. 
رئيس هيأت مديــره انجمن صنفــى دفاتر خدمات 
مســافرتى و جهانگردى اســتان همدان در پايان به 
شرايط مناسب همدان در كنترل ويروس كرونا اشاره 
كرد و گفت: اين موضوع به طور قطع در ســفرهاى 
پســاكرونايى و انتخــاب همدان به عنــوان مقصد 
گردشــگرى تأثير مثبت خواهد داشــت  و نشان از 

مديريت، خدمات و سرويس دهى قوى دارد. 
كوتاه ســخن اينكه، امكان فعال كــردن مجدد تمام 
مرزهاى بسته شده در كوتاه مدت امكان پذير نيست، 
اما باتوجه بــه اينكه آژانس هاى مســافرتى هنوز با 
فروش بســته هاى سفرى، جهان را به يكديگر متصل 
مى كنند مى توان از طريــق انواع مدل هاى تجارى به 
فعاليت خطوط هوايى و بازگرداندن مشــاغل دست 

يافت. 
 براى دستيابى به اين امر، فرآيندهاى صنعت نيازمند 
ســازگارى تمامى تأسيســات گردشــگرى بخش 
خصوصى و دولت ها اســت و اين اقدامات بايد در 

سريع ترين زمان ممكن تحقق يابد. 
بايد از اشتباهاتى كه پس از حوادث جهانى همچون 
11 ســپتامبر رخ داد تجربه گرفــت و از تكرار آنها 
جلوگيرى كــرد و فرآيندها و برنامه هاى جديد نبايد 

به شكل ناهماهنگ و مجزا انجام گيرد. 
باتوجه بــه اينكه بيمارى همه گيــر كوويد 19 حدود 
25 ميليون شــغل را در معرض آســيب و خطر قرار 
داده و صنعت گردشــگرى با بحران فروپاشى مواجه 
شده است، اينك ســازگارى و مرتب سازى برنامه ها 
و اهــداف به شــروع عملكردهاى كارآمــد در اين 
صنعت بســتگى دارد و دولت ها و بخش خصوصى 
با همكارى و هماهنگــى منظم و يكپارچه مى توانند 
عالوه بر جبران خســارت هاى وارده بر اين صنعت 
به پيشــرفت و توسعه اين صنعت در آينده پساكرونا 

دست يابند. 

 از محــدوده  محله و خيابان هاى قديمى همدان 
در روزهاى تعطيالت كرونايى كه سراغى مى گيريم 
يك مسأله مشترك بين خانه هاى تاريخى آن منطقه 

زياد ديده مى شود. 
اغلب خانه هــاى قديمى گويا در چند قدمى اتفاق 
تلخ تخريب تدريجى به واســطه تمايل مالك براى 
تبديــل آنها بــه آپارتمان يا نبود توجه مســئوالن 
هستند، اما كارشناسان و دوستداران ميراث فرهنگى 
اين اتفاق را يك هشــدار مى داننــد و معتقدند از 
اقدامات عمرانى است كه احتماال صاحبان خانه ها 

در تعطيلى كرونا انجام داده اند.
نمونــه اين اتفاقات را در عمارت جنانى به وضوح 
ديديم اما اين هشــدار نمونه  كوچكــى از اتفاقى 
اســت كه در طول يك ماه گذشــته تاكنون براى 
بناهاى تاريخى و در ســايه  تعطيلى ها رخ مى دهد. 
تعطيلى هايى كه بــراى جلوگيرى از انتقال زنجيره  
ويــروس كرونا، يك فرصِت مغتنم براى شــاكياِن 
مالِك بناهاى تاريخى اســت كه بتوانند بهتر از هر 
زمــان ديگرى آن چه مى خواهنــد را اجرايى كنند. 

از تخريِب بخشــى از قلعه  ســلجوقيان در آران و 
بيدگل گرفته تــا لودرهايى كه موظفند راه را براى 
سنگ شــكنانى بــاز كنند كه قرار اســت به حريِم 

جوبجِى تاريخى راه پيدا كنند.
به جــز فعاليــت انجمن هاى ميراثى، ســمن ها و 
رســانه ها، مردم نيز در رساندن اطالعات به ميراث 
فرهنگى نقــش زيادى دارند، هرچند در شــرايط 
كنونــى پروژه هــاى عمرانى دســتگاه هاى دولتى 
تعطيل انــد و اقداماِت تخريــِب كنونى حداكثرى 

نيستند.
معاون ميراث فرهنگى وزارتخانه ميراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنايع دستى مى گويد:
هرچند در كنار هشدارهايى كه پيشكسوتان ميراث 
فرهنگى كشــور در طول نوروز مطرح كردند، دهم 
فروردين هم مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى استان تهران از دهياران و معتمدان 
محلى خواســت تــا اتفاقات مشــكوك در حوزه 
ميراث فرهنگى را به يگان حفاظت اســتان تهران 
اطالع دهند. درخواستى كه هنوز از ميزان استقبال 

از آن، توســط مردم و فعاالن ميراثى هيچ حرفى به 
ميان نيامده است.

حداكثرى  كنونى  تخريب گــر  اقدامات   
نيستند

با وجود اين هشــدارها، محمد حســن طالبيان - 
معاون ميراث فرهنگى وزارتخانه ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى - در گفت وگو با ايسنا، 
از فعال بودن گشــت هاى يــگان حفاظت ميراث 

فرهنگى به عنوان نيروهاى حفاظت خبر مى دهد.
وى با بيان اين كه نيروهــاى يگان حفاظت ميراث 
فرهنگــى با حفــِظ فاصله  اجتماعى بــراى انجام 
وظايف خود مانند گذشــته، تــالش مى كنند، بيان 
مى كند: از ســوى ديگــر با اســتفاده از اطالعات 
مردمى، به جز انجمن هاى ميراث فرهنگى، سمن ها 
و رســانه ها، اگر نقطه اى در معرض تهديد باشــد، 
اطالعات گوناگــون به صورت مرتــب به ميراث 
فرهنگى مى رسد، هرچند در اين شرايط پروژه هاى 
عمرانى دستگاه هاى دولتى نيز خوابيده اند، بنابراين 
اقدامات كنونى حداكثرى نيســت. مانند اتفاقى كه 

براى بيمارســتان مسيح مراديان كرمانشاه رخ داد و 
پشت آن نيت خوبى نبود.

وى بــا تاكيد بر اين كــه در ايــن موقعيت، مردم 
هســتند كه چنين اتفاقاتى را اطالع مى دهند، بيان 
مى كند: به عنوان نماينده وزارتخانه در حوزه  ميراث 
فرهنگى درخواست ما از مردم در جريان قرار دادن 
متوليان اين دستگاه است تا اقدامات مورد نياز براى 

جلوگيرى از هر نوع تخريبى انجام شود.
 ســطح ضوابط در هر منطقه از شهرها، 

مجوز ساخت وساز را تغيير مى دهد
طالبيان با تأكيد بر لزوم احســاس مسئوليت مردم 
در اين مقطع زمانــى، آن هم با توجه به وضعيت 
كنونى كشــور و درســت در زمانى كه همه در 
خانه هســتند، بيان مى كنــد: زمانى كه يك خانه 
حكــم ديوان عدالــت ادارى را بــراى تخريب 
گرفتــه، روند انجام آن، خود يــك فرايند دارد، 
فرايندى كه حتما بايد بررســى شــود، آن بنا در 
بافــت تاريخى قــرار دارد يا خير. اگر هســت 
پروانه بيش از ســطح اشــغال صادر نشود، يعنى 

ميــزان پر و خالى و ارتفــاع و ضوابط بافت در 
صدور مجوز نقش دارد. در اين شــرايط بسيارى 
از بناهــاى تاريخــى كه مجوز خــروج از ثبت 
گرفته انــد متوجه مى شــوند كه برايشــان صرف 
نمى كند كــه آن بنا را تخريب كنند، بهتر اســت 

كنند. تعمير  را  همان 
معــاون ميــراث فرهنگــى كشــور بــا بيــان اين كــه 
موضــوع فقــط خــروج از ثبــت يــك بنــاى 
تاريخــى نيســت، بافــت تاريخــى خــود ضوابــط 
ــا 2  ــا فقــط ت ــزوم ســاخت بن ــد ل مشــخصى مانن
ــد:  ــار مى كن ــا دارد، اظه ــى مكان ه ــه در برخ طبق
از ســوى ديگــر بناهايــى كــه در بافــت تاريخــى 
قــرار دارنــد نيــز ضوابطــى دارنــد. به عنــوان مثــال 
شــهردارى هــم نمى توانــد خــارج از قوانيــن 
مجــوز دهــد، اســتعالم شــهردارى از ميــراث 
فرهنگــى نيــز بــا ضوابــط ميــراث فرهنگــى 

مجــوز جــواب داده مى شــود.
وى با وجود اين صحبت ها اظهار اميدوارى مى كند 
كه مردم قدرِ اين فرهنگ و ميراث را بدانند، ميراثى 
كه حتى اگر بخواهند به آن نگاه اقتصادى داشــته 
باشند، در چند ســال آينده حتما از نظر اقتصادى 

برايشان بسيار ارزشمند است.

كارگاه مجازى 
«اصول تاريخ شفاهى»

 در همدان برگزار مى شود
 كارگاه مجازى «اصول تاريخ شفاهى» به مناسبت 
هفته هنر انقالب اســالمى در همدان برگزار مى شود. 
مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پايدارى حوزه هنرى 
اســتان همدان با عنوان اين مطلب گفت: از آنجايى 
كه شيوع ويروس كرونا موجب اخالل در برنامه هاى 
آموزشى تاريخ شــفاهى اين دفتر شده كارگاه اصول 
تاريخ شفاهى را به شكل مجازى و با وسعت استانى 

برگزار خواهيم كرد.
به گــزارش مهر، حامد هدف برگزارى اين كارگاه 

استعدادها  را معرفى اصولى تاريخ شفاهى، كشف 
و ارتقاى ســطح دانش فعاالن اين عرصه دانست 
آموزشــى  كارگاه هاى  برگزارى  كــرد:  تصريح  و 
ديگرى همچــون مصاحبه، پياده ســازى، تدوين، 
برگزارى جلســات نقد كتاب نيز در دســتور كار 
دفتر فرهنــگ و مطالعات پايــدارى حوزه هنرى 

همدان قرار دارد.
ــه  ــراى دســتيابى ب ــزارى ب ــخ شــفاهى را اب وى تاري
تحــوالت تاريخــى، فرهنگــى، اجتماعــى در مقاطــع 
ــه  ــزود: مصاحب ــرد و اف ــالم ك ــخ اع ــف تاري مختل
نبــض كار و قلــب تاريــخ شــفاهى اســت و تربيــت 
متخصــص،  پرسشــگِر  جــواِن  مصاحبه گــران 
مى توانــد عاملــى كليــدى در رشــد، تقويــت و 

ــد. ــتان باش ــفاهى اس ــخ ش ــطح تاري ــاى س ارتق
مسئول دفتر مطالعات و ادبيات پايدارى حوزه هنرى 
اســتان همدان وضعيت تاريخ شــفاهى در استان را 
مطلوب و رو به رشــد ارزيابى كرد و گفت: اســتان 
همدان داراى نويســندگان توانمند و برتر كشــورى 
در عرصه تاريخ شــفاهى است و حوزه هنرى استان 
همدان با بهره گيرى از اين ظرفيت مناسب كتاب هاى 
قابل توجهى چون «حديث حاضــر غايب»، «مالزم 
اول؛ غواص»، «دوماشــال» و «هما» را در سال 1398 

توليد كرده است.
وى گفت: كارگاه مجازى 28 فروردين «اصول تاريخ 

شفاهى» به شكل رايگان برگزار مى شود.
برگزارى كارگاه مجازى «نمايش نامه نويسى خالق»

سرپرست واحد نمايش حوزه هنرى استان همدان نيز 
گفت: كارگاه مجازى «نمايش نامه نويســى خالق» با 
حضور حسن دولت آبادى، پنجشنبه 28 فروردين ماه 

سالجارى در همدان برگزار خواهد شد.
محمدرضــا باباخانيــان گفــت: پايه و اســاس يك 
تئاتر خــوب و تأثيرگذار، نمايش نامه قوى اســت و 
نمايش نامه بايد بر مبناى انديشــه، تفكر، پژوهش و 

محتواى ارزشمند نوشته شده باشد.
باباخانيان توجه افراطى به بازيگرى در تئاتر را ناپسند 
دانســت و عنوان كرد: طراحى صحنــه، كارگردانى، 
گريم، بازيگرى و به ويژه نمايش نامه نويسى بايد با هم 
رشد كند و نمايش نامه قوى، حرفه اى و خالق اساس 

و بنيان يك تئاتر قابل توجه خواهد بود.

رئيس هيأت مديره 
انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى استان:

بدهى دفاتر مسافرتى 
از صدها ميليون گذشت
■ خسارت 10 ميلياردى آژانس هاى مسافرتى همدان از كرونا

اُميدى براى تخريب هاى حداقلى  در خلوتى «كـرونا»


