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توصيه يا توطئه بهداشتى!
 1- از زمــان مطرح شــدن ضرورت 
پيشــگيرى از شــيوع ويروس كرونا در 
ايران برخى دســتورالعمل        ها و اقدامات با 
بدبينى گروه هايى مواجه شده است. شايد 
بدبينانه تريــن نگاه بــه اقداماتى چون لغو 

برگزارى نماز جمعه...

@bazarehamedan

اگر به دنبالاگر به دنبال
 آگهى هاى استخدامى هستيد  آگهى هاى استخدامى هستيد 

                                                  به                                                  به  كانال تلگرامى كانال تلگرامى 
                                                                                 زير  مراجعه نماييد                                                                                 زير  مراجعه نماييد

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

@

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

آگهـى مناقصـه

شركت سياحتى عليصدر

شركت سياحتى عليصدر در نظر دارد جهت انجام 
خود  برون شهرى  و  درون شهرى  مأموريت هاى 
پژو  سوارى  خودرو  دستگاه  يك  اجاره  به  نسبت 
پارس مدل باالى 1396 با راننده (در اختيار) اقدام 

نمايد.
 لذا متقاضيان داراى شرايط مى توانند جهت كسب 
اطالعات بيشتر و دريافت اوراق مشاركت تا يك 
هفته پس از انتشار آگهى از تاريخ 98/12/13 لغايت 
98/12/19 به واحد امور قراردادها و حقوق شركت 
سياحتى عليصدر واقع در بلوار خواجه رشيد، شماره 

40 مراجعه نمايند.

آگهي مزايـده
ــه مســاحت  يــك قطعــه زميــن مســكونى ب
ــه  ــاال ب ــعيديه ب ــع در س ــع واق 272 مترمرب
ــده  ــق مزاي ــى 3/31/942 از طري ــالك ثبت پ

ــد. ــروش مى رس ــه ف ب
زمان بازديد:

 از مورخ 98/12/13 لغايت 98/12/22
ساعت بازديد: 

صبح هــا 8 الــى 13 و بعدازظهرهــا 16:30 الــى 
18:30

ــد  ــل مى آي ــه عم ــوت ب ــدان دع از عالقه من
جهــت هماهنگــى بازديــد و كســب اطالعــات 
ــاس  ــماره 09215605374 تم ــا ش ــتر ب بيش

حاصــل نماينــد.

 شــيوع كرونا و تــرس از ابتال به آن 
سبب خلوت بى سابقه بازار همدان در اين 

روزها شده است.
دبير اجرايى اتــاق اصناف همدان گفت: 
بازار همــدان در اين روزهــا كه فاصله 
زيادى تا پايان سال نداريم بسيار خلوت 
شــده و بازاريــان نگران ايــن وضعيت 
هســتند. احمد گازرانى با بيان اينكه از 
يك ماه گذشــته اجناس شب عيد وارد 
بازار شــده و بازاريان خريدهاى خود را 
از مناطق مختلف كشور سفارش داده اند، 
گفــت: اما  مردم از ترس ابتال به كرونا و 
رعايت موارد ايمنى و بهداشــتى ترجيح 
مى دهند در خانه بمانند و كمتر در اماكن 

عمومى و بازار ظاهر شوند.
به گزارش تســنيم، دبيــر اجرايى اتاق 
اصناف همدان با بيان اين كه فروشندگان 
منتظرند تا زودتــر اين وضعيت به پايان 
برسد و حضور مردم در بازار رونق بگيرد، 
تصريح كرد: بسيارى از بازاريان اجناس 
خود را به صورت چكى خريدارى كردند 
بنابراين اگر به اندازه كافى فروش نداشته 

باشند بدون شك زيان زيادى را متحمل 
مى شوند.

گازرانى با تأكيد بر اينكه ســالمتى مردم 
اولويت نخســت ما اســت، ابراز كرد: 
آموزش هاى بهداشتى و ايمنى براى مقابله 
با كرونا را در اختيار كســبه قرار داديم و 
خوشبختانه شاهد همكارى خوبى در اين 

زمينه بوده ايم.
وى با بيان اينكه بيشتر فروشگاه ها به طور 

مرتب مغازه هايشان را ضدعفونى مى كنند 
و كسبه ماسك و دستكش به همراه دارند، 
گفت: برخى مراكز خريد هم به مشتريان 
خود ماسك و مواد بهداشتى و ضدعفونى 

كننده ارائه مى كنند.
دبير اجرايى اتــاق اصناف همدان با بيان 
اينكه در اين روزهاى ســخت بايد اداره 
ماليات به فكر كســبه باشد، گفت: با اين 
شرايطى كه بر بازار حاكم است بازاريان 

ماليات هاى  و  عوارض  پرداخت  توانايى 
سنگين را نخواهند داشت.

گازرانــى با تأكيد بر اينكه فروشــندگان 
معموال اجناس خود را به صورت تلفنى 
ســفارش مى دهند و نيــازى به مراجعه 
حضورى به نقاط  مختلف كشور ندارند، 
گفت: مردم خيالشــان راحت باشــد كه 
كســبه همدان تمام تالش خود را براى  

مقابله با كرونا به كار گرفته اند.

«كرونا» بازار شب عيد همدان را خلوت كرد

ديوار كوتاه پرستاران در 
سيل، زلزله و حاال هم كرونا!

سربازان 
آبى پوش 

در خط مقدم 
كوويد 19

دادستان همدان:

داد زندان را كاهش   كرونا،ورودى به 
نگاهى به انتخابات مجلس در بهار و كبودراهنگ

(تحليل حوزه هاى انتخابيه(5))

يعقوبى نرسيد
جعفرى بازى را بُرد

با ارائه يك بازى پرانتقاد

اميدهاى پاس  كمرنگ شد
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مهار كرونا در گرو حركت يا
هماهنگ جامعه است 

  ايــن روزها بحث مقابله با ويروس كرونا 
و استفاده از راهكارهاى مناسب در ابعاد فردى 

و اجتماعى ذهن ها را به خود مشغول كرده...
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

توصيه يا توطئه بهداشتى!
 1- از زمان مطرح شــدن ضرورت پيشــگيرى از شيوع ويروس 
كرونا در ايران برخى دستورالعمل        ها و اقدامات با بدبينى گروه هايى 

مواجه شده است. 
شــايد بدبينانه ترين نگاه به اقداماتى چون لغو برگزارى نماز جمعه، 
مراســم هيأت ها، اعتكاف و محدودســازى زيارت اماكن متبركه را 

مذهبى        ها و فعاالن مرتبط با اين نوع مراسم داشته اند. 
2- در اين مدت وزارت بهداشت به سختى توانسته مقاومت در برابر 
اجراى اين آئين نامه        ها را بشــكند و بــا اقناع بزرگان دينى و مذهبى 
مانع برگزارى مناســك مذهبى در پيشــگيرى از همه گيرى ويروس 

جديد كرونا شود. 
اما برخى بيكار ننشسته و با توطئه خواندن اين اقدامات، فعاليت هايى 

براى مقابله با دستورات و بى تأثير بودن آنها داشته اند. 
اقدام برخى منحرفان مذهبى در بوسيدن و ليسيدن حرم اهل بيت كه 
با دســتگيرى فرد اقدام كننده مواجه شده است، نمونه اى از اقدامات 
اين افراد است كه نشان مى دهد وزارت بهداشت در مبارزه با كرونا 
بايد در جبهه اى جديد با آخوندهاى انگليســى و طرفداران آنها نيز 

بجنگد. 
3- درباره رابطه دين و علم بحث زياد شــده اســت، برخى دين را 
كامل و جامع مى دانند كه تمام نيازهاى بشــر را پاســخگو است و 
برخى دين را آگاهى بخش و رهايى بخش انســان نســبت به جهل 
دانسته و دين را پايه و چارچوبى براى دستيابى به علوم براى تسهيل 

زندگى بشر و خدمت به نوع بشر مى دانند. 
در ايــن نگاه رابطه دين و علم، انكارى و نفى ديگرى نيســت و هر 
دو رابطه مستقيم و تأييدى دارند به اين معنى كه علم دين را و دين 
علــم را تأييد مى كند و طرفداران اين نــگاه هرگز علم و يافته هاى 

علمى را نفى نمى كنند. 
4- در شــيوع ويروس كرونا آنچه نقش اساسى دارد رابطه مردم با 
هم و فعاليت هاى اجتماعى است، در واقع اين رابطه        ها و فعاليت هاى 
اجتماعى دليلى بر سرعت يافتن شيوع بيمارى است و درحال حاضر 
كــه داروى مقابلــه با اين ويروس كشف نشــده و تنهــا مى توان با 
عوارض ويروس در فــرد دريافت كننده مبارزه كرد، بهترين راهكار 
قطع زنجيــره فعاليت آن با محدودســازى فعاليت هاى اجتماعى و 

ارتباطات عنوان شده است. 
اگر اين اتفاق رخ دهد و مردم همراهى كنند، ويروس با قطع شــدن 
زنجيره انتقــال در زمان كمون در نهايت پس از آن كنترل شــده و 

شرايط براى فعاليت هاى اجتماعى همچون گذشته فراهم مى شود. 
اين روند درحال حاضر تنها روند علمى است كه در تمام كشورهاى 

دنيا كه درگير با اين ويروس هستند، در حال اجرا است. 
5- در روزهــاى گذشــته برخى افراد مذهبى مشــهور اســتان با 
انتشــار بيانيه يــا متن در فضاى مجازى مــردم را به رعايت نكردن 
دستورالعمل        ها و توصيه هاى بهداشــتى درباره فعاليت هاى هيأت        ها 

دعوت كرده اند. 
اين دعوت كه با انتقاد از توطئه هاى رسانه اى شكل گرفته، به نوعى 
برخــالف توصيه هاى مراجع مبنى بر مراقبت و پيشــگيرى و حتى 
فتواى ديه براى كســانى كه توسط افراد مبتال كه به پيشگيرى اقدام 
نمى كنند، اســت و در واقع يك اقدام احساسى در برابر توصيه هاى 

علمى است. 
6- در مبــارزه با بيمارى هاى واگيردار و اپيدمى آنچه پيش برنده كار 
در پيشگيرى و مهار بيمارى است، قبول و پذيرش اقدامات از سوى 

افكار عمومى براى حفظ جان مردم است. 
اين مهم با اقناع افكار عمومى حاصل مى شــود كه به نظر مى رسد در 
زمينه هايى چون ضرورت پرهيز از مسافرت و اقدامات پيشگيرانه در 
برگــزارى عبادت هاى جمعى و حضور در اماكن زيارتى و روضه و 
هيأت ها اين اقناع كامل نبوده و برخى از اين اقدامات برداشت توطئه 
داشــته اند كه اين برداشت وظيفه وزارت بهداشت براى اقناع تمامى 

مردم و رفع برداشت توطئه را افزايش مى دهد. 
7- در اســتان همه موظفيم در مسائل دينى و عبادى همچون عرصه 

فرهنگ و سياست عمومى همراه نماينده ولى فقيه در استان باشيم. 
نماينده ولى فقيه در استان براى پيشگيرى از همه گيرى ويروس كرونا 
عملكرد هوشمندانه و بادرايتى داشته و از اينكه برخى ويروس كرونا 

را جدى نگرفته اند ، گاليه داشته است. 
قطعــا ورود ايشــان مى تواند موجــب اقناع فعــاالن هيأت ها كه با 
دلســوزى و همت دينى نگران اين شــرايط هســتند، شود به شرط 
آنكه دانشگاه علوم پزشكى از ظرفيت بسيار ايشان و اين نهاد واليى 
در اقناع افكار عمومى براى اثبات همپوشــانى علم و دين، استفاده 

حداكثرى داشته باشد. 

پلمب 6 قليان سرا در همدان
 در راستاى طرح پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا 6 قليان سرا در شهرستان هاى همدان و نهاوند پلمب شدند. 

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان همدان با عنوان اين مطلب گفت: گشت هاى مشترك بين پليس و اداره بهداشت براى جلوگيرى 
از فعاليت قليان سراها تشكيل شده است و درصورت مشاهده، اين واحدها توسط پليس اماكن پلمب مى شود.

حســين بشرى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: به دنبال ممنوعيت عرضه قليان 2 قليان سرا در شهر همدان و 4 قليان سرا در نهاوند شروع 
به فعاليت كرده بودند كه توسط پليس اماكن فرماندهى انتظامى استان همدان شناسايى و پلمب شدند.

وى اظهار كرد: قليان هاى موجود در اين قليان سراها نيز توسط مأموران جمع آورى شده است.
بشرى بيان كرد: براى ديگر مكان ها كه محل تجمع مردم است نظير آرايشگاه هاى زنانه و مردانه، نانوايى ها و ديگر اماكن دستورالعمل 
خاصى هنوز ابالغ نشــده است. وى ادامه داد: با وجود اين گشــت هاى انتظامى و بهداشت محيط در صورت مشاهده رعايت نكردن 

بهداشت در اين قبيل اماكن، اقدام به پلمب واحد متخلف مى كنند.

آمادگى هالل احمر براى استقرار در ورودى هاى همدان
 عوامل اين جمعيت آمادگى الزم براى مستقر شدن در ورودى هاى استان براى پيشگيرى از بروز و شيوع كرونا را دارند. 

مديرعامل جمعيت هالل احمر استان همدان با اعالم اين خبر اظهار كرد:
نيروهاى هالل احمر در حال ساماندهى براى مقابله با ويروس كرونا در ورودى هاى استان هستند با وجود اين مكان هاى استقرار بايد 
توسط دانشگاه علوم پزشكى مشخص شود.به گزار ش ايرنا بهروز كارخانه اى  بيان كرد: امكانات موردنياز نظير دماسنج، لباس و ماسك 
مخصوص نيز بايد در اختيار جمعيت هالل احمر قرار گيرد تا با استفاده از اين تجهيزات افراد مشكوك به كرونا را در ورودى شهرها 
شناســايى و نســبت به رعايت مسائل بهداشتى اقدامات الزم انجام شود. وى افزود: براى پيشــبرد اهداف بهداشت و درمان در حوزه 
پيشــگيرى از ويروس كرونا از توان تمامى كاركنان از جمله پرســنل و داوطلبان جمعيت هالل احمر استفاده مى شود.كارخانه اى گفت: 
چنانچه در بررسى ها مشخص شود افرادى تب دارند دوباره به صورت مجزا وضعيت جسمى آنها از منظر ريه، تنفس و اشباح اكسيژن 

خون بررسى شده و چنانچه معيارهاى كرونا وجود داشته باشند فرد براى درمان قرنطينه مى شود.

دادستان:

 كرونا، ورودى به زندان همدان را 
كاهش داد

تمديد تعطيلى كتابخانه هاى عمومى
استان همدان

 به منظور جلوگيرى از شــيوع ويــروس كرونا تمامى كتابخانه هاى 
اســتان همدان از امروز 13 اســفند تا جمعه 16 اسفند تعطيل هستند. 
عاطفه زارعى، مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان با اعالم اين 
خبر  گفت: در صورت نياز مسأله تمديد تعطيلى كتابخانه هاى عمومى 
استان همدان پس از تاريخ اعالم شده بررسى مى شود و اطالعات الزم 

در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.

رئيس شوراى شهر همدان:
بودجه سال 99 شهردارى همدان بسته شد

 رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان اعالم كرد: بودجه سال 99 شهردارى همدان با مبلغ 
1000 ميليارد تومان بسته شد.

كامران گردان، با بيان اينكه اين بودجه نسبت به بودجه سال گذشته حدود 25 درصد افزايش 
يافته است، اظهار كرد: حدود 60 درصد از بودجه تعيين شده عمرانى و 40 درصد آن جارى 

است و سعى شده صرفه جويى در بودجه سال 99 انجام شود.
به گزارش ايســنا، وى درباره اولويت هاى تعيين شــده در بودجه سال 99 شهردارى 
خاطرنشــان كرد: نخســتين اولويت به اتمام پروژه هاى نيمه تمــام اختصاص يافته و 
ســپس پروژه هاى متوازن در تمامى نقاط شــهر همانند ســال پيش در بودجه لحاظ 
شــده اســت و با توجه به تورم و وجود تعداد زياد پروژه هاى نيمه تمام ســعى شده 

نشود. شروع  جديدى  پروژه 
گردان در ادامه با اشــاره به اينكه بودجه فضاى سبز و خدمات شهرى نيز با توجه به تورم 
افزايش سنواتى داشته اســت، گفت: براساس تصميم گيرى ها 5 اولويت نخست را مدنظر 
قرار داده ايم و چنانچه بودجه محقق شــود اولويت هاى بعــدى را نيز در رأس امور قرار 

خواهيم داد.
وى در پايان يادآور شد: پل شهيد سردار همدانى، پاركينگ طبقاتى آقاجانى بيگ، پل غدير، 
ســايت- موزه ميدان امام(ره) و در مجموع تمامى پروژه هاى نيمه تمام كه در ســطح شــهر 

هستند، جزو اولويت هاى نخست بودجه سال 99 شهردارى قرار دارند.

راه آهن همدان عليه كرونا 
تجهيز شد

مهدى ناصرنژاد»
 همــگام با بســيج عمومى مــردم و تمام 
ســازمان ها و نهادهــاى ادارى و اجرايــى و 
خدمات رســانى كشــورمان براى مبــارزه و 
شكســت دادن ويــروس خطرنــاك كرونا، 
مديرعامل شــركت راه آهن غــرب ايران در 
همدان نيز اعالم كرد، در هر شــبانه روز و در 
چندين نوبت، تمامى امكانات و تجهيزات و 
وسايلى كه امكان آن براى استفاده مسافران و 
كاركنان راه آهن وجود دارد، ضدعفونى و عليه 

ويروس كرونا گندزدايى مى شود.
سيد سعيد ابراهيم نژاد به خبرنگار همدان پيام 
گفت: ضدعفونى و گندزدايى تمامى سالن ها 
و فضاى عمومى و نمازخانه، دستشــويى ها 
و سرويس هاى بهداشــتى ايستگاه راه آهن و 
قطارهايــى كه به اين ايســتگاه وارد يا خارج 
مى شوند، طبق پروتكل هاى استاندارد وزارت 

بهداشت و درمان كشورمان به انجام مى رسد.
مديــركل راه آهن غرب كشــور همچنين به 
شهروندان اســتانى و مســافرانى كه ميهمان 
راه آهن همدان هستند، اطمينان داد قطارهاى 
جمهورى اسالمى براى مسافرت هاى ضرورى 
در اين شــرايط دشــوار، به آمادگى هاى الزم 
براى جلوگيرى از ابتال به ويروس كرونا و يا 

هر بيمارى ديگرى رسيده است.

مهار كرونا 
در گرو حركت هماهنگ جامعه است 

  اين روزها بحث مقابله با ويروس كرونا و استفاده از راهكارهاى 
مناســب در ابعاد فردى و اجتماعى ذهن ها را به خود مشغول كرده و 
تالش دســتگاه هاى ذى ربط بر آن است كه با موفقيت از اين مرحله 

عبور كنيم.
خاصيــت ويروس كرونا به لحاظ ســرعت شــيوع و ماندگارى اين 
ويروس به مدت طوالنى موجب شــده تا اهميت بســيج همگانى و 
همكارى بخش هاى مختلف براى جلوگيرى از شيوع بيشتر و به دنبال 

آن مهار بيمارى ضرورت دوچندان پيدا كند.
اين كار نه تنها سخت و دشوار نيست، بلكه چنانچه عزم و اراده اى قوى 

در بين آحاد جامعه باشد، شرايط را تغيير خواهد داد.
كافى است وظايف و مسئوليت هاى خود را به درستى تشخيص دهيم 

و نسبت به انجام آن مبادرت ورزيم.
در ستاد ملى مقابله با كرونا كه با مديريت و محوريت وزارت بهداشت 
برنامه هــا و فعاليت هاى خود را دنبال مى كند، تكاليف دســتگاه هاى 
مختلف مشخص شده و بر اســاس آن تاكنون شاهد اقدامات خوبى 
بوده ايم. با ايــن حال انتظار مى رود دســتگاه هاى ذى ربط هماهنگى 
بيشترى با يكديگر داشته باشند تا فضاى عمومى جامعه با آرامش و به 

دور از هرگونه استرس و اضطراب باشد.
روند اطالع رسانى كه در روزهاى نخست چندان مطلوب نبود، بايد به 
شكل دقيق تر و شفاف تر پيش رود تا مردم با اطمينان بيشترى اخبار و 
اطالعات الزم را از طريق مجارى اصلى دنبال كنند  و با جوسازى هاى 

برخى رسانه ها دچار تشويش نشوند.
ارائه آموزش هاى الزم و آگاهى بخشــى دقيق به جامعه هنوز به سطح 
عالى خود نرســيده و انتظار مى رود ايــن موضوع بيش از پيش مورد 

توجه قرار گيرد.
متأســفانه در روزهاى گذشته شــاهد حركت ها و اقدامات زشت و 
غيرانسانى از طرف ســودجويان و فرصت طلبان در احتكار و قاچاق 

اقالم بهداشتى پرمصرف و مورد نياز مردم بوديم. 
كنترل اين وضعيت و مقابله جدى با سودجويان توقع و انتظارى است 

كه از دستگاه هاى نظارتى و قضايى مى رود.
آنچه اما متوجه قشرهاى مختلف مردم است، رعايت نكات بهداشتى 
و توجه به توصيه هايى اســت كه دستگاه هاى ذى ربط به ويژه وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى درباره كرونا بــه جامعه ارائه 
مى دهند. ما مى توانيم كرونا را شكست دهيم، مشروط بر آن كه همه 
به ميدان بيايند و با همدلى، همكارى و هماهنگى بيشتر شرايط را براى 

اقدامات مؤثرتر در مهار اين ويروس فراهم كنيم.
در چنين شــرايطى آنچه بيشتر اهميت دارد، حركت هماهنگ جامعه 
اســت تا بهتر بتوانيم ظرفيت ها و امكانات را براى ريشه كنى بيمارى 

كرونا به كار بگيريم.

1- كمپين ســازى هاى مرتبط با كرونا همچنــان ادامه دارد. گويا در 
كمپين هــاى جديد خواســته هاى مردم از دولت بــا در نظر گرفتن 
شرايط ركود كسب و كار، تحت تأثير كرونا مطرح شده است. گفتنى 
است تعويق اقســاط بانكى و رايگان كردن خدمات دولتى از جمله 

كمپين هاى جديد است. 
2-  طرح هاى وزارت خانه        ها به سمت خانه محورى رفته است. گويا 
پس از طرح هر خانه يك خانه بهداشــت، اكنون با تعطيلى مدارس 
طرح هر خانه يك مدرســه نيز از ســوى آموزش و پرورش مطرح 
شــده است. گفتنى است با توجه به رفتار مالى شهردارى ها، احتمال 
مى رود شــهردارى        ها به زودى براى اين تغيير كاربرى        ها از صاحبان 

خانه        ها عوارض بيشترى مطالبه كنند. 
3- ارزانى حاصل از نخريدن در ايران در حال وقوع است. گويا اين 
اتفاق تحت تأثير كرونا و مانــدن مردم در خانه و كاهش فعاليت ها 
شــكل گرفته  و تصميمى جمعى يا فرهنگ سازى شده نيست. گفتنى 
اســت معموال در ايران با گران شــدن كااليى تقاضا براى خريد آن 

افزايش مى يابد. 
4- كرونــا باز هم بحــث تلگرام را داغ كرده اســت. گويا برخى با 
توجه به اســتفاده بيشتر مردم از اين شــبكه اجتماعى خواستار رفع 
فيلتــر و بهره مندى حداكثرى براى افزايش آگاهى مردم در برابر اين 
ويروس شــده اند و برخى هم براى پيشگيرى از تأثيرپذيرى مردم از 
اخبار جعلى و نادرست در اين شبكه خواستار ادامه فيلتر آن هستند. 
گفتنى است با فيلتر تلگرام تنها خريد وى.پى.ان براى دورزدن فيلتر 
افزايش يافته و اســتفاده از آن با كاهش مواجه نشــده است و اين 
موضوع دليلى شــده تا برخى فروش وى.پــى.ان را هدف اصلى از 

فيلتر تلگرام بدانند. 
5- پويش هيأتمان برپاســت از همدان به كشور پيشنهاد شده است. 
گويا مسئول هيأتى در همدان اين پويش را با رعايت موارد بهداشتى 
براى پيشــگيرى از تعطيل شــدن هيأت ها با انتشار بيانيه اى پيشنهاد 
داده است. گفتنى است برخى مداحان به تعدادى از دستورالعمل هاى 
وزارت بهداشت درباره اماكن و تجمعات مذهبى نگاه بدبينانه داشته 

و آنها را توطئه رسانه اى مى دانند. 

 با توجه به دستور رئيس قوه قضائيه براى 
رســيدگى ويژه بــه وضعيت زندانيــان براى 
پيشــگيرى و مقابله با ويروس كرونا تدابيرى 
اتخــاذ و در نتيجــه آن ميزان بازداشــتى ها و 

ورودى ها به زندان كاهش يافت. 
دادســتان عمومى و انقالب شهرستان همدان 
با عنوان اين مطلب گفت: دســتگاه قضايى از 
گذشته نيز سياست كاهش ورود افراد به زندان 
را دنبــال مى كرد اما با توجــه به تأكيد جدى 
رئيس قوه قضاييه اين موضوع با حساسيت و 

دقت بيشترى دنبال مى شود.
حســن خانجانى در گفت وگو بــا ايرنا بيان 
كرد: در صورت بروز جــرم و وجود داليل 
و مداركى عليــه متهم، بازپــرس مكلف به 
صدور قرار (قــرار كفالت، وثيقه يا هر نوعى 
كه در قانون آئين دادرســى كيفرى پيش بينى 
شــده) براى دسترسى راحت به متهم است و 
بى توجهى بازپــرس در زمينه صدور قرار نيز 

تخلف محسوب مى شود.
دادســتان عمومى و انقالب شهرستان همدان 
ادامــه داد: اگر فرد متخلف نتواند وثيقه تأمين 
يا كفيل معرفى كند آن شخص بايد طبق قانون 
بازداشت شــود و در اين باره هم چاره اى جز 

صدور حكم بازداشت نيست.
وى اظهاركــرد: با توجه به شــيوع كرونا، بر 
اساس سياســت هاى كيفرى مقرر شد تدبيرى 
اتخاذ شــود تا ورودى زندان ها تا حد امكان 
كاهــش يابد و بــه جز مواردى ضــرورى از 

صدور قرار منتهى به بازداشت اجتناب شود.
خانجانى اضافه كرد. براين اســاس مقرر شد 
از ســختگيرى در زمينه معرفى كفيل يا توديع 
وثيقه جلوگيرى شود و طبق تأكيد رئيس قوه 
قضاييــه در احراز توانايــى و مالئت ها نبايد 

ســختگيرى شود و از بررســى هاى اضافى و 
بى مورد پرهيز شود.

وى بيان كرد: كفيل يعنى اينكه فرد يا شخص 
ثالثى مى گويد هر موقع دستگاه قضايى متهم را 
خواست من آن را به شما معرفى مى كنم كه در 
اين باره قاضــى بايد مالئت و توانايى كفيل را 

بررسى و تأييد كند.
وى اظهار كرد: در شــرايط عادى كارت فرد 
كارمند و جواز كســب ديگر افراد مورد قبول 
قاضى است ولى در شرايط كنونى اگر قاضى 

معتبر بودن شخص را تشخيص دهد حتى در 
صورت نداشتن كارت و جواز كسب، يك فرد 

خانه دار هم براى كفالت مورد تأييد است.
خانجانى اضافه كرد: هدف از اين اقدام كاهش 
شمار بازداشــتى ها اســت زيرا هم اينك نيز 
جمعيت كيفــرى حاضر در زندان هاى همدان 

زياد است.
 وى گفت: با توجه به شــيوع ويروس كرونا 
تأكيد كارشناسان بهداشت و درمان اين است 
كــه از تجمع زياد جلوگيرى شــود و در اين 
راســتا با بهره گيرى از بخشــنامه رئيس قوه 

قضاييه افراد كمترى به زندان معرفى شوند.
دادستان عمومى و انقالب مركز استان همدان 
با بيان اينكه همچنين دربــاره زندانيان واجد 
شــرايط نيز بنابر اعطاى مرخصى ويژه است، 
افزود: به مناسبت ماه رجب اعطاى مرخصى به 
زندانيان در دستور كار است تا شمار جمعيت 

كيفرى حاضر در زندان ها كاهش يابد.
خانجانى ادامه داد: اعطاى مرخصى به زندانيان 
پيش از صدور بخشــنامه از ســوى رئيس قوه 
قضاييه به دادستان هاى شهرستان ها از يكشنبه 
هفته گذشــته ابالغ شده است و شمار زيادى 

هم اينك در مرخصى به سر مى برند.

 آلوده شــدن آب آشــاميدنى شهر همدان 
به واســطه ضدعفونــى كــردن معابر شــهر 
شــايعه اى بيش نيســت زيرا منابع تأمين آب 
شهر همدان، سد اكباتان و چاه هاى زيرزمينى 

است و ربطى به آب هاى سطحى ندارد.
نزديــك 2 هفته از اعالم مورد مثبت ويروس 
كرونا در ايران و اســتان همــدان مى گذرد، 
تالش هاى  اخيــر  روزهاى  در  به طورى كــه 
بسيارى براى مقابله با اين ويروس انجام شده 
است و راه هاى پيشــنهادى براى نابود كردن 

ويروس كرونا اجرايى شده است.
توصيه هـاى مكـرر شـبكه بهداشـت و درمان 
مـداوم  شستشـوى  بـراى  همـدان  اسـتان 
دسـت ها و ضـرورت ضدعفونـى محيط كار 
و خيابان هـا و معابـر بارهـا درخواسـت شـد 
تـا اينكه پـس از اخطـار اسـتاندار همـدان به 
شـهردارى بـراى ضدعفونـى جـدى معابر و 
خيابان هـا ماشـين آالت شـهردارى پـاى كار 
آمدند و ضدعفونى گسـترده شـهر با اسـتفاده 

از حداكثـر تـوان رقـم خورد.
اظهارنظرهـا  برخـى  رخـداد  ايـن  پـس از 
مبنـى بـر مخـرب بـودن پخـش ايـن مـواد 
ضدعفونـى كننـده در سـطح شـهر را شـاهد 
بوديـم به نحوى كه شـايعاتى در بـاره احتمال 

آلـوده شـدن آب آشـاميدنى رقـم خـورد.
كارشـناس دانشـگاه علـوم پزشـكى همـدان 
نيـز در هميـن خصـوص در گفت وگو با مهر 
بـا بيـان اينكه اسـتفاده از محلـول ضدعفونى 

آشـاميدنى  آب  آلودگـى  موجـب  معابـر 
اسـتانداردهاى  بـا  مطابـق  نمى شـود،زيرا  
سـازمان  و  شـده  تهيـه  بهداشـت  وزارت 
جهانـى بهداشـت آن  را تأييـد كـرده اسـت، 
گفـت: ايـن محلـول اگـر بـا آب بـاران هـم 
شسـته و وارد جوى هـا شـود در نهايت وارد 
سيسـتم تصفيه خانـه فاضالب خواهد شـد و 

در آنجـا مراحـل تصفيـه را طـى مى كنـد.
مهدى خدابخشــى با بيان اينكــه البته خود 
اين موادى كه اســتفاده مى شود چون گندزدا 
اســت موجب گندزدايى آب مى شود، گفت: 
در سيســتم تصفيه پــس از تصفيه فاضالب 
به آب كلر مى زنيــم و اين محلولى كه براى 
ضدعفونى شهر اســتفاده مى شود از آنجا كه 

آب اكســيژنه و تركيب وايتكس است همان 
محلولى اســت كه براى سالم ســازى آب و 
پســاب فاضالب استفاده مى شــود، مشكل 

خاصى ندارد.
وى بــا تأكيد بر اينكه مردم نگران نباشــند و 
جاى نگرانى وجود ندارد، گفت: اين محلول 
مشكلى ايجاد نمى كند،زيرا بسيار رقيق است 

و با نسبت يك به 100 تهيه شده است.
خدابخشــى افزود: تنها مخاطره اين محلول 
براى كســانى اســت كه حساسيت پوستى و 
تنفسى دارند كه اگر در معرض اين ماده قرار 
گيرند به احتمال بسيار كم با مشكالتى مواجه 
مى شوند كه اين موضوع نيز در مقابل فوايدى 
كه استفاده از محلول ضدعفونى كردن معابر 
دارد چندان به چشــم نمى آيد و جاى نگرانى 

نيست.
وى تأكيــد كرد: اين محلــول همان محلولى 
است كه در شــهرهاى بسيارى از آن استفاده 
مى شود و اگر مشــكل ايجاد مى كرد تاكنون 

جلوى آن گرفته شده بود.
آنچه مســلم اســت اينكه همــواره با مطرح 
شــدن موضوعاتى كه با سالمت مردم سر و 
كار دارد، بازار شــايعات نيز داغ مى شود و تا 
زمانى كه تأييديه رســمى آن از مرجع مورد 
وثوق گرفته نشــود، گستره شــايعه بيشتر و 

بيشتر مى شود.
و  مســئوالن  دارد  ضــرورت  بنابرايــن   
دســت اندركاران در هر موضوعى كه به اين 
سرانجام نزديك مى شود ورود كرده و پيش از 
آنكه ذهن قريب به اتفاق مردم را درگير كند 
جلوى شــايعه پراكنى را بگيرند كما اينكه در 
اين گزارش شاهد همكارى مسئوالن مربوطه 
بوديم و نــوش داروى به دوران پس از مرگ 

سهراب ختم نشد كه جاى تقدير دارد.

ضدعفونى كردن معابر، آب آشاميدنى همدان را آلوده نمى كند

نگـران نباشيد

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم
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خبر يادمان

يادى از استاد خسرو شاهى 
سيدجمال شناس برجسته درگذشت

جنبش اول كه قلم برگرفت
 حرف نخستين ز سخن درگرفت 

پرده خلوت چون برانداختند
جان تن آزاده به گل در نداد 

چون قلم آمد شدن آغاز كرد
چشم جهان را به سخن باز كرد 

بى سخن آوازه عالم نبود
اينهمه گفتند و سخن كم نبود 

در لغت عشق سخن جان ماست
 ما سخنيم اين طلل ايوان ماست

 چنــدى پيش به مناســبت نمايشــگاه كتاب همــدان مطلبى 
نوشــتم با عنوان كتابخوان ها و كتابخانه ها كــه در آنجا به برخى 
كتابخوان هاى معروف شــهر و كشورمان اشــاراتى داشتم ولى از 
آنجايى يادى از استاد ســيد هادى خسروشاهى در آن نيامده بود 
تأســف خوردم و اينك كه آن چهره علمى و فرهنگى درخشــان 
چهره در نقاب خاك كشيده اســت چند جمله را هر چند ناقص 
درباره زحماتى كه وى براى جمع آورى آثار علمى كشــيده است، 
ذكر مى كنم. اســتادى كه هم كتابخوان بود و هم كتاب شــناس و 
عاشــق كتاب و هم اينك در قم كتابخانه اى تأسيس كرده است كه 

محل رجوع دانشمندان است.
دربــاره بيان و قلم، اســتاد خسروشــاهى از مفاخــر علمى خطه 
آذربايجان، ايران و كشــورهاى اسالمى اســت. از نظامى گنجه اى 
اشــعارى را كه در اوايل مخزن االسرار سروده آوردم زيرا نظامى نيز 
يكى از مفاخر برجســته ادبى آذربايجان است و پنج گنج او يكى از 

آثار بزرگ حكيمى است كه در ادبيات ايران مى درخشد.
و اما استاد ســيدهادى خسروشــاهى دينى نيز بر گردن مردم استان 
همدان و به ويژه اســدآباد دارد كه سال هاى طوالنى وقت و عمر خود 
را صرف مطالعه و تحقيق و گردآورى آثار و اســناد درباره سيدجمال 
الدين اســدآبادى كرده اســت و در دفاع از ســيدجمال، مقاالت و 
كتاب هايى را به رشــته تحرير درآورده و سخنرانى هاى زيادى كرده 
است، استاد خسروشاهى اسفند ماه سال 92 كه به مناسبت بزرگداشت 
ســيدجمال الدين اســدآبادى به اين شــهر آمده بود در عين حال در 

آن همايش كتاب دفاع از ســيدجمال الدين اســدآبادى و ســخنى با 
تاريخ نگاران عصر پهلوى كه اســتاد خسروشاهى آن را نوشته بود به 
دستم رسيد. در عين حال در همان همايش براى نخستين بار كتابى از 
يكى از نويسندگان اسدآبادى در اثبات اسدآبادى بودن سيدجمال الدين 
رونمايى شــد با عنوان هويت تاريخى ســيدجمال الدين اسدآبادى 
نوشته سيدرضا ابوالقاســمى كه اتفاقاً از نوادگان خواهرى سيدجمال 
نيز مى باشد، وقتى كتاب تقديم استاد خسروشاهى شد فرمود كاش اين 
كتاب زودتر به دستم رسيده بود اسناد آن را درباره سيدجمال مى ديدم 
زيرا من سال ها دنبال اين اسناد در كتابخانه هاى مصر و پاريس و لندن 

گشتم و برخى را يافته ام و برخى را نيافتم.
اسناد خسروشــاهى در كتاب دفاع از ســيدجمال الدين اسدآبادى 
مى نويســد: «ما در اين رساله هيچ مطلبى از خود نيافريده ايم و روى 
حــب و بغض هاى خاص هــم قضاوت نمى كنيم. و بــا مراجعه به 
ده ها مدرك معتبر و اصيل و با اســتفاده از ده ها كتاب و مقاله درباره 
سيدجمال الدين اطالعاتى را در اختيار كسانى مى گذاريم كه متوجه 
غرض ورزى هاى برخى نويسندگان شده اند «و بدينوسيله كسانى را 
كه بى جهت، روى نظريات شخصى سياسى سيدجمال الدين را متهم 

مى سازند رسوا مى سازيم».
 وى در ادامه مى نويســد: «يعنى در واقع ما براى هر مطلبى كه ادعا 
مى كنيم چندين ســند و مدرك زنده تاريخى و معتبر نشان مى دهيم 
تا نســل جوان بداند كه برخالف ادعاهاى سياســت بازان عصر ما و 
برخالف نوشــته هاى زراندوزان و نويسندگان سطحى و بى اطالع يا 
مغرض و مأمور ســيدجمال الدين يك شخصيت اسالمى جهانى و 

پايبند به اصول و مبادى اساسى اسالم بوده است.»
استاد خسروشاهى يكى از برجسته ترين سيدجمال شناسان عصر ما 
بود كه در دفاع از ســيدجمال مشكالت فراوانى را متحمل شد و از 
قضا اين سيد جليل القدر نيز در ماه اسفند جان به جان آفرين تسليم 
كــرد. ولى ياد و آثار فراوان علمى و قلمى او در بين ما خواهد ماند 
و به قول حافظ هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق/ ثبت است 

بر جريده عالم دوام ما 
روحش شاد 

توزيع نهال صنوبر رايگان
 در بين كشاورزان اسدآبادى

 مدير اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان اســدآباد از توزيع 
45 هزار اصله نهال صنوبر رايگان در بين كشاورزان در راستاى زراعت 

چوب شهرستان خبر داد.
به گزارش ايسنا، بهزاد شاهمرادى، با اعالم اين مطلب افزود: اين تعداد 
نهال رايگان در آســتانه هفته منابع طبيعى هفته گذشته بين كشاورزان 

اسدآبادى توزيع شده است
وى با بيان اينكه سهميه شهرستان هنوز در رابطه با اختصاص نهال براى 
غرس در هفته درختكارى مشــخص نشده است، گفت: سهميه استان 
همدان در اين رابطه 350 هزار اصله نهال بوده كه پيش بينى مى شــود از 
اين تعداد، 50 هزار اصله نهال به اســدآباد اختصاص يابد كه اين نهال 

به صورت رايگان در اختيار مردم و ادارات قرار خواهد گرفت.
شــاهمرادى اين نهال ها را شــامل زبان گنجشك، اقاقيا، سنجد و توت 
برشمرد و يادآور شد: براى احيا و تقويت مراتع چمنى و تلطيف مراتع 
دام 300 كيسه كود شيميايى اوره در بين روستاهاى وندآباد، قوش تپه، 
حسام آباد، آهوتپه و يوسف آباد توزيع شده كه كودپاشى 3 روستا انجام 

گرفته و مابقى روستاها نيز در دست انجام قرار دارد.

گندزدايى اصولى اماكن، تأسيسات 
و مبلمان شهرى 

 عمليات ضدعفونى و گندزدايى از اماكن و تأسيسات شهرى در چند 
روز گذشته آغاز شــده و تا زمان اعالم ستاد پيشگيرى از كرونا به طور 

مرتب و روزانه ادامه خواهد داشت.
شهردار شيرين سو با اعالم اين خبر گفت: دستورالعمل نحوه گندزدايى 
از سطوح و مواد استاندارد و بى خطر در ضدعفونى امكانات و تجهيزات 
را از شبكه بهداشت شهرستان دريافت كرده و مطابق نظرات متخصصان 

امر مواد الزم براى ضدعفونى تهيه شده است.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى شــيرين سو؛ موسوى با تأكيد بر 
اجتناب از هرگونه اقدام خودسرانه و غيراصولى در ضدعفونى با اشاره 
به ضرورت پاكسازى اماكن، تأسيســات و مبلمان شهرى شهردارى و 
لزوم نظارت مســتمر بر آنها به منظور پيشگيرى از ابتالى شهروندان به 
ويروس كرونا افزود: تا اعالم ستاد پيشگيرى و مقابله با كرونا، شهردارى 
شيرين ســو به صورت مرتب و روزانه نمازخانه و ســرويس بهداشتى 
عمومى، سطل هاى زباله، وسايل بازى و ورزشى در بوستان ها، ايستگاه 
تاكسى بين شــهرى و ساير سطوح قابل لمس در شــهر را گندزدايى 
مى نمايد. موســوى ادامه داد همچنين در راستاى كاهش خطرپذيرى و 
افزايش ايمنى در شــهر، جايگاه هاى سوخت سطح شهر و دستگاه هاى 

خودپرداز بانك ها نيز ضدعفونى مى شوند.

مديريت شهرى مالير تا آخرين مرحله مقابله با ويروس 
كرونا در كنار مردم است

 با توجه به شــيوع و گســترش ويروس كرونا در ســطح برخى شــهرها و نگرانى 
شــهروندان از ابتال به اين بيمارى، مجموعه مديريت شهرى مالير در تمامى حوزه ها به 
ويژه حوزه هاى خدمات رســانى به شهروندان اقدامات پيشگيرانه را در دستور كار قرار 
داده و براساس ظرفيت ها و امكانات موجود تمهيدات الزم براى مقابله با ويروس كرونا 

انديشيده است.
شهردار مالير اظهار كرد: براى پيشگيرى از شيوع و ابتالى بيمارى كرونا، تمامى المان هاى 

شهرى و پاركى اعم از پايه چراغ، نيمكت ها، سطل هاى زباله، نرده ها و لوازم بازى كودكان 
و همچنين ضدعفونى سطوح داخلى ناوگان حمل ونقل عمومى اعم از تاكسى و اتوبوس 
با مواد استاندارد ضدعفونى كننده مورد تأييد شبكه بهداشت هر شب به طور مستمر انجام 

مى شود.
حســين بابايى همچنين، توزيع برشورهاى آموزشى بين رانندگان تاكسى و كاركنان 
شــهردارى درباره شيوه هاى مقابله با ويروس كرونا ، گندزدايى و ضدعفونى سطوح 
ديوارهاى جانبى معابر هســته مركزى شهر، ضدعفونى مستمر سرويس هاى بهداشتى 
عمومى سطح شهر و پارك ها و بوســتان هاى مالير، اقدامات پيشگيرانه، ضدعفونى 
فضاى داخلى مساجد مســتقر در پارك هاى ورودى شهر و پارك سيفيه، ضدعفونى 

ســطوح جانبى معابر بازار ســنتى ماليــر را از ديگر اقدامات مديريت شــهرى در 
برشمرد. اين باره 

وى خاطرنشان كرد: شهردارى مالير هماهنگ و هم راستا با ساير دستگاه هاى خدمات رسان 
تــا آخرين مرحله مقابله با اين ويروس در كنار همشــهريان عزيز بوده و حداكثر توان و 

ظرفيت خود را براى بهبود شاخص هاى بهداشتى شهر به كار خواهد گرفت.
شهردار در پايان از همشهريان خواست: ضمن رعايت اصول بهداشت فردى و استفاده از 
تجهيزات انفرادى نظير ماسك و دستكش از هرگونه سفرهاى درون شهرى غيرضرورى 
امتناع ورزيده و حتى االمكان در منازل خود بمانند و دســتگاه هاى اجرايى را براى كنترل 

بيمارى فوق يارى دهند.

معصومه كمالوند »
 يكــى دو روز كم و زياد حســاب كنيم 2 
هفته اى به عيد مانده است. كرونا ويروسى كه 
روزشمار تقويم را هم در خاطر مردم كمرنگ 
كرد، آن هم ســال نو و برنامه هاى اســتقبال، 
خريــد و تنظيم زمان مســافرت و مقصدهاى 

گردشگرى.
شــايد در شــرايط فعلى بگوييم كرونا برخى 
برنامه هاى غيرضرورى را لغو و يا كمرنگ كرد، 
اما برخى مســئوالن هم از پاسخگويى به اجرا 
نكردن وعده ها و گاهى وظايفشان شانه خالى 

كردند.
كمتر شــدن ترددهاى مردم در روزهاى عادى  
شايد كمك كننده باشــد اما با نزديك تر شدن 
به روزهاى پايانى نمى توان از برخى ترددها و 

مراجعات شهروندان ممانعت كرد.
خيابان قيصريه يا محل اجراى پياده راه سعدى 
عمال به محل تجمع دســتفروش ها تبديل شد 
و همان بساط هميشگى را فراهم كرد طورى كه 
انگار نــه خانى آمده، نه بيش از 10 جلســه 3 
ساعته در فرماندارى برگزار شده و نه از متوليان 
خواسته شــده كه بازار روز را مديريت كنند، 
دستفروشى هاى شــهر را ساماندهى كنند و نه 

خانى رفته.
سرى به بازار روز شهر مى زنيم، دهه فجر سال 
97 قــرار بود 100 غرفه با امكانات آنچنانى در 
اين مكان جديد داير شــود و وعده ها داده شد 
تا كاسبان به كاسبى در اين مكان دلگرم شوند 
و مردم هم خريدهــاى روزانه را به اين مكان 
انتقال دهند. از طرفى دستفروش هايى كه سر هر 
خيابان اصلى شــهر كه بساطى برپا كرده بودند 
هم به اين مكان با ايجاد شرايط مناسب دعوت 

و جذب شدند.
تــا درنهايت پيــاده راه ســعدى به عنوان يك 
موقعيت گردشــگرى براى زيباسازى سيماى 

شــهرى و جذب ميهمانان و مسافران نوروزى 
اجرا شود.

به پايان سال 98 نزديك شده ايم، پيش از آمدن 
كرونا هم برنامه اى براى ساماندهى اين وضعيت 
چيده نشده بود، حتى شوراى ترافيك به سالى 

2 يا 3 بار جلسه كاهش داده شد.
حاال در مقر ورودى هر خيابان و ميدان اصلى 
شــهر نهاوند با تجمع دستفروش هايى روبه رو 
مى شــويم كه هرچند مى گويند كرونا تردد ها 
را كاهــش داده اما در همين حالت هم صداى 
مغازه داران ابــوذر، آزادگان، قيصريه و...را بلند 
كرده است . گاهى هم بساط دستفروشى آن قدر 
داغ مى شود كه مغازه داران از سر بى كاله نظارت 
سوءاستفاده كرده و خودشان هم از غافله بساط 
چيدن جا نمى مانند و مقابل پياده رو مغازه حاال 
يك قدم باال يا پائين تر كاســبى دومى هم راه 

مى اندازند.
حاال بگذريم از اينكه ســيماى شهرى و تردد 

خودرو ها و شــهروندان در حالت كلى به چه 
روزى افتاده است.اين در حالت كلى و تازه 17 
روز به پايان ســال و آغاز سال نو با قى مانده 
اســت و هر چه پيش برويم شرايط فشرده تر 
خواهد شد.شهرى رها شده با مديريتى ضعيف 
كه اغلب فرصت هاى آن را جلسات بى نتيجه و 

مصوبه هاى بال اجرا سوزاند.
در شرايط فعلى هم عمال كارى ساخته نيست 
زيــرا كرونا بهانه خوبى بــراى توجيه و انجام 
ندادن وظايف از ســوى برخى مسئوالن شده 
است. كاسبان بازار روز مى گويند: با هزار وعده 
ما را به اين مكان آوردند، كاســبى در قيصريه 
را تعطيل كرديم، ســرماى زمســتان را در اين 
ســالن تحمل كرديم، گفتيم گرماى خريدهاى 
نوروزى جبران مافات مى كند كه بيشتر دوستان 
و همكاران نيمه  راه از وعده ها نااميد شــدند و 
هركدام بســاط دستفروشى را در سر خيابان و 
پياده راهى گشــودند تا بلكه روزى رفته را به 

كف آورند. حاال ما مانده ايم و بازار روز خلوتى 
كه دخلش جوابگوى خرجمان هم نيست.

نانى كــه بى نظارتى و جدى نبــودن متوليان 
شهرستان آن را آجر كرد.

تقريبا 2 ماه پيش بود كه در جلسه تنظيم بازار، 
دادستان نهاوند بر تعيين تكليف خيابان سعدى، 
ساماندهى دستفروش هاى شــهر و بازار روز 
تأكيد داشــت و گفت: «جلسه اى در شهرستان 
برگزار نمى شــود مگر اينكه يــك مصوبه آن 
مربوط به اين 3 مورد باشد از شوراى فرهنگ 

تا... .»
امــا عمال كمتر مصوبه اى پيــش مى آيد كه از 

اجراى اقدامى در اين باره خبر بدهد.
در هــر حال نوروز نزديك اســت و حتى اگر 
مسافر و گردشــگرى هم نباشد، نبايد شهر را 
به حال خود رها كــرد و طورى عمل كرد كه 
شهروندان نسبت به خروجى آن گاليه مند باشند 

يا كسب و بازارى كساد شود.

 با همــت و همكارى 
و  پزشكى  علوم  دانشگاه 
نيروهاى خدوم شهردارى 
به مقابله بــا اين ميهمان 
شــده  پرداخته  ناخوانده 
برنامه  حدود 30  و  است 
پيشــگيرى  آموزشــى 
به منظــور جلوگيــرى از 
شــيوع كورنا در ســطح 
شــده  انجام  شهرســتان 
است. خوشبختانه تا كنون 

در سطح شهرستان اسدآباد مورد مشكوكى از 
ابتال به ويروس كورنا گزارش نشده است.

فرماندارشهرستان اسدآباد در روز گذشته در 
جلســه ويدئوكنفرانس با استاندار همدان با 
اعالم اين خبر به شرح گزارشات انجام شده 
در شهرســتان پرداخت و گفت: برگزارى 3 
جلســه كارگروه تخصصى سالمت و امنيت 
غذايى با موضوع پيشگيرى از ويروس كرونا 
، برگزارى زنگ شست وشوى دست در همه 
ادارات، مــدارس و مراكز آموزشــى، نصب 
بنر در سطح شهر و روســتاهاى همجوار و 
اطالع رسانى عمومى براى آموزش شهروندان، 
همكارى شهردارى با دانشكده علوم پزشكى 
شهرســتان درباره نصب بنر و شست وشوى 
ســطل هاى زباله با مواد ضدعفونى از جمله 

اين اقدامات است.
درويشــى با تأكيد بر اينكه رعايت بهداشت 
فردى و عمومى در نانوايى ها و رستوران ها 
به صورت روزانه توســط گشت مشترك با 
همكارى بهداشت مورد نظارت ميدانى قرار 
دستگاه هاى  همه  آماده باش  افزود:  مى گيرد، 
اجرايى و خدماتى و دانشكده علوم پزشكى، 
پيش بينى يك بخش در بيمارستان حضرت 
قائم(عج) به صورت مســتقل و با تجهيزات 
براى افراد مبتال و مجهز به 32 تخت كه قابل 
ارتقا به 64 تخت مى باشــد، نصب محلول 
شست وشــو و ضدعفونى در فروشگاه هاى 

مدارس  زنجيره اى  بزرگ 
مراكــز  و  ادارات  و 
تعطيل  پيش از  دانشگاهى 
شــدن، ايجــاد رعايــت 
موازين بهداشتى در محل 
شعب صندوق اخذ رأى ، 
ضدعفونى  مواد  قراردادن 
و محــل شست وشــو در 
اخذ  داخــل صندوق هاى 
رأى از جملــه برنامه هاى 
شــاخصى اســت كــه با 
اسدآباد  پزشكى  علوم  دانشــكده  مشاركت 

انجام شده است.
درويشــى با بيان اين كه دســتفروش هاى 
توزيــع مواد غذايى در ســطح شهرســتان 
جمع آورى شــده اند، اظهار كــرد: تعطيلى 
مراكز پرتردد ماننــد قهوه خانه ها غذاخورى 
و مكان هاى ورزشى ضدعفونى و گندزدايى 
كردن تاكسى ها، وسايل حمل ونقل عمومى، 
پارك ها، معابر شــهرى، به ويــژه پارك ها و 
ورودى و خروجى شــهر توسط شهردارى، 
تعطيلى همه مراســم هاى عمومى، جشــن 
و عــزا، راه اندازى كمپيــن در خانه بمانيد، 
نظارت بر رانندگانى كه به شــهرهاى آلوده 
ســفر مى كنند ونظارت بر مســافرانى كه از 
شــهرهاى آلــوده بر مى گردنــد از اقدامات 
آموزشــى پيشــگيرى اســت كه توســط 

شهردارى انجام شده است.
وى گفت: نظارت مستمر بر غذاخورى هاى 
بين راهــى و آموزش الزم بــراى ضدعفونى 
خودكنترلى  آمــوزش  عمومى،  اماكن  كردن 
از طريق فضاى مجازى، راديو، صدا وســيما 
و ادارات و دســتگاه هاى دولتى و خصوصى 
كنترل فضاى مجازى و جلوگيرى از شايعات 
با همكارى دادگســترى و دادســتان، چاپ 
پوسترهاى آموزشــى و ارائه آن به ادارات و 
آموزش و پرورش، به صورت مستمر و مداوم 

در حال انجام است.

سال به سر رسيد
 بازار روز نهاوند به سامان نرسيد

فرماندار اسدآباد اعالم كرد 

برگزارى بيش از 30 برنامه 
در مقابله با كورنا

آگهي فراخـوان ( نوبت اول)

شركت آب منطقه اى همدان

1- شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد در راستاي اجراي شيوه نامه شماره11102/100/98  مورخ 20/06/98 فعاليتهاي گردشگري و تفريحي 
در منابع و تأسيسات آبي و پيرامون آنها (ابالغى وزير محترم نيرو با نامه شماره 700/24269/98 مورخ 06/05/98 و الحاقيه هاى تكميلى آن) 
ارائه طرح اوليه به منظور سرمايه گذارى و بهره بردارى از پتانسيل هاى گردشگرى سدهاى اكباتان همدان، كالن مالير، سرابى تويسركان، نعمت 
آباد اسدآباد، شيرين سو كبودراهنگ، آبشينه همدان و شنجور رزن را در چهارچوب شيوه نامه فوق الذكر و برابر شرايط مندرج در اسناد مرتبط 
با اين فراخوان، به متقاضيان واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا متقاضيان مى توانند طرح اوليه خود را براى هريك از سدهاى يادشده به اين شركت 

ارائه نمايند. 
2- مطابق شيوه نامه يادشده و الحاقيه هاى تكميلى آن، ارزيابى پيشنهادها به منظور انتخاب طرح اوليه توسط كميته هماهنگى گردشگرى آبى 

استان انجام و ارائه كننده طرح منتخب، موافقت اوليه اين كميته را دريافت خواهد كرد. 
3- ابالغ موافقت اوليه منوط به ارائه ضمانت نامه بند 9 اين فراخوان است و در صورت عدم ارائه ضمانت مذكور طرح دوم (در صورت تاييد توسط 

كميته) منتخب خواهد شد.  
4- ارائه كننده طرح منتخب بر اساس موافقت اوليه نسبت به انجام مطالعات تفصيلى و دريافت مجوزهاى قانونى اقدام خواهد كرد. موافقت اوليه 
داراى محدوديت زمانى بوده و در صورت عدم ارائه نتايج مطالعات و مجوزهاى قانونى در زمان مقرر شده، فاقد اعتبار بوده و اولويت يا حقى را 
براى متقاضى ايجاد نخواهد كرد. همچنين عدم ارائه نتايج مطالعات تفصيلى و مجوزهاى قانونى در زمان مقرر منجر به ضبط ضمانت نامه، به نفع 

كارفرما خواهد شد.  
5- نام و نشاني دستگاه كارفرما: شركت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان، انتهاي خيابان جهاد، نرسيده به ميدان ماليات (بيمه)، تلفن: 

9-38220737(81 98+)  و فاكس: 38220225(81 98+)  
6- مدت اجراي كار: بر اساس مدل مالى، نوع سرمايه گذارى و توافق بين طرفين 

7- محل اجرا: ساختگاه و پيرامون سدهاى فوق الذكر 
8- صالحيت مورد نياز: شركتها، گروه هاى مشاركت و اشخاص حقيقى و حقوقى داراى توانايى مالى، تجربه و تخصص الزم  

9- نوع و مبلغ تضمين مرحله دريافت و انتخاب طرح : مبلغ تضمين انجام تعهدات انتخاب طرح، پنج درصد مبلغ برآورد مطالعه طرح (با تاييد 
كارگروه گردشگرى آبى استان) است كه قبل ابالغ پذيرش طرح اوليه از سوى كارفرما بايد توسط متقاضى سرمايه گذارى، به يكي از صورت هاي 

مشروحه زير و با رعايت مفاد آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، به كارفرما تحويل گردد.  
 الف: واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 

ب: ضمانتنامه بانكي بنفع كارفرما مطابق با فرمت مندرج در آيين نامه تضمين معامالت دولتى (تصويب نامة شمارة 123402/ت 50659 ه مورخ 
1394/09/22 هيأت محترم وزيران) 

الزم به ذكر است كه چك شخصي، چك مسافرتي و يا چك پول قابل قبول نمي باشد. 
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل شش ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه برآن 

ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول در آيين نامه تضمين معامالت دولتى، تنظيم شود. 
شماره   به  سيبا  جاري  حساب  به  ريال  هزار (500,000)  پانصد  مبلغ  واريز  ضمن  مي توانند  شرايط  واجدين  وجه:  واريز  نحوه  و  اسناد  قيمت   -10
4001116404020914 (با شماره شباى  660100004001116404020914) تحت عنوان درآمد آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى 

ايران، نسبت به خريد اسناد از سايت اينترنتى شركت آب منطقه اى همدان به آدرس www.hmrw.ir  اقدام نمايند.  
11- مهلت خريد اسناد: از شنبه تاريخ 98/12/17 لغايت پايان وقت اداري دوشنبه مورخ 1399/01/25 

  www.hmrw.ir 12-  محل دريافت اسناد: مديريت قراردادهاى شركت آب منطقه اى همدان و آدرس اينترنتى شركت آب منطقه اى همدان
13- تاريخ و محل تحويل اسناد: متقاضيان پس از بررسى و تكميل اسناد پيشنهاد، حداكثر تا پايان وقت ادارى (ساعت13) مورخ 1399/02/25 

اسناد مربوط را تكميل و به دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى همدان تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند.   
14- ضمنا هزينه آگهى ها برعهده برنده مناقصه مى باشد.  

(م.الف1943)

فراخوان اعالم آمادگي انتخاب سرمايه گذاران براى ارائه طرح اوليه فعاليت هاي گردشگري در پيرامون منابع و تأسيسات آبي استان همدان  
جمهوري اسالمي ايران-وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان شماره  98/01- س 
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كمك آمريكا به ايران براى مقابله با كرونا 
ژست تبليغاتى است

 صحبت هاى رئيس جمهــور آمريكا براى كمك به ايران براى 
مقابله با كرونا، ژست تبليغاتى است كه پشت آن حسن نيتى وجود 

ندارد. 
رئيــس كميته روابط خارجى كميســيون امنيت ملى و سياســت 
خارجى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، در واكنش 
به اظهارات گذشــته دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا مبنى بر 
كمك به ايــران براى مقابله با كرونا، گفت: آمريكايى ها در عرصه 
روابط بين الملل بســيار بدهكار بوده، آنها موجب بى اعتمادى در 
دنيا شــده و همچنان ســعى مى كنند اقداماتى خالف قانون داشته 
باشــند، به همين دليل نمى توان اعتمادى به حســن نيت مقامات 

آمريكايى داشت. 
ــران  ــردم اي ــه م ــا ب ــر آمريكايى ه ــه داد: اگ ــى ادام ــال دهقان كم
ــران  ــردم اي ــه م ــه علي ــاى ظالمان ــد تحريم ه ــن نيت دارن حس
ــت،  ــتانه نيس ــت هاى بشردوس ــه ژس ــى ب ــد و احتياج را بردارن
ــه  ــتند ك ــى نيس ــى در جايگاه ــات آمريكاي ــا مقام ــون اساس چ

چنيــن ژســت هايى بگيرنــد. 
وى بــا يادآورى مشــكالت ايجاد شــده بــراى مردم ايــران با 
تحريم هــاى ظالمانه آمريكا به ويژه در عرصه بهداشــت و درمان، 
اظهار كرد: آمريكايى ها به جاى ژست هاى عوام فريبانه، رويه غلط 
و جنايتكارانــه خود را در تحريم مردم ايــران اصالح كنند؛ همه 
مى دانند كه آنها با تحريم هايشــان جنگ اقتصــادى را عليه ايران 
شــروع كرده اند. اگر آمريكا حســن نيت دارد دست از اقدامات 

خصمانه اش بردارد. 
ايــن عضــو كميســيون امنيــت ملــى و سياســت خارجــى مجلــس 
ــردم در مقاطــع مختلــف همچــون  ــه داد: م شــوراى اســالمى ادام
مواجهــه بــا ســيل و زلزلــه و امــروز مواجهــه بــا بيمــارى فراگيــرى 
ــر  ــد و ه ــرم مى كنن ــا مشــكالتى دســت و پنچــه ن ــا ب ــل كرون مث
ــه  ــه ك ــى گرفت ــا ژســت تبليغات ــى تنه ــات آمريكاي ــم مقام ــار ه ب

حســن نيتــى پشــت آن وجــود نــدارد. 

صحت انتخابات در 50 حوزه انتخابيه ديگر 
مجلس تأييد شد

 ســخنگوى شوراى نگهبان از تأييد صحت انتخابات در 50 حوزه 
انتخابيه ديگر مجلس شوراى اسالمى خبر داد.

عباســعلى كدخدايى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: در ادامه بررسى 
صحــت حوزه هاى انتخابيه صحت 45 حــوزه و 5 حوزه اقليت هاى 
دينى تأييد شــد و ما اســامى اين حوزه ها را براى همكاران وزارت 

كشور ارسال كرديم.
سخنگوى شــوراى نگهبان درباره انتخابات آســتانه اشرفيه و فوت 
منتخب اين شــهر گفت: براى انتخاب نماينده اين شهر در انتخابات 

ميان دوره اى برگزار مى شود.
كدخدايى هفتم اسفندماه هم در حساب كاربرى خود از تأييد صحت 

انتخابات 34 حوزه انتخابيه  خبر داده بود.
يازدهميــن دوره انتخابات مجلس شــوراى اســالمى و ميان دوره اى 
مجلس خبرگان رهبرى روز جمعه دوم اســفندماه با مشــاركت  24
ميليون و 512 هزار و 404نفر  معادل 42 درصد از شــهروندان ايرانى 

برگزار شد.

هنوز به الگوى واحدى براى قانون گذارى 
دست پيدا نكرده ايم

 عمده ترين مشــكلى كه پيش روى مجلس وجــود دارد در وهله 
نخست اين است كه ما هنوز در كشور خودمان پس از بيش از 40 سال 
سابقه قانون گذارى بر مبناى احكام شرعى اسالم و اقتضائات سياسى، 
اقتصادى و اجتماعى كشــور به يك اســتاندارد، چارچوب و الگوى 

واحد و تثبيت شده  براى نحوه قانون گذارى دست پيدا نكرده ايم. 
يــك وكيل دادگســترى در گفت وگو با ايســنا، در ارتباط با اهميت 
قانون گذارى به عنوان وظيفه مجلس شوراى اسالمى گفت: اصلى ترين 
و بنيادى ترين محك و معيار براى تشخيص اهميت قانون گذارى اين 
است كه ما بپذيريم در دنياى معاصر براى مديريت هر اجتماعى يك 
اصــل و ارزش بنيادين وجود دارد و آن چيــزى جز اصل حاكميت 
قانون نيست.  اميرساعد وكيل افزود: اگر پايبندى به حاكميت قانون را 
نه فقط به عنوان يك شعار بلكه به عنوان يك ضرورت و راهكار براى 
تنظيم و سامان بخشيدن به چارچوب روابط اجتماعى پذيرفتيم در اين 
صورت جايگاه و اهميت قانون هم خيلى خوب مشــخص مى شود. 
قانون آئينــه اى تمام نما و تمام قد براى انعكاس شــرايط و وضعيت 
موجود جامعه است و هم چنين مطالبات، انتظارات و توقعاتى است كه 

جامعه مى خواهد وضع شود. 

آمريكايى ها تحقيرشان را بزك مى كنند
 وزير امور خارجه جمهورى اســالمى ايران با اشاره به تالش هاى 
ايالت متحده براى پنهان شكست هايش در منطقه، گفت: آمريكايى ها 

شكست ها و تحقيرهاى شان را بزك مى كنند. 
در پيام توييترى محمدجواد ظريف آمده اســت: اشغالگران آمريكايى 
اصًال نبايد به افغانستان حمله مى كردند اما اين كار را كردند و تبعات 

آن را به گردن همه ديگران انداختند.  
اكنــون و پس از 19 ســال تحقير، آمريكا شكســت خودش را بزك 

مى كند. 
خواه در افغانســتان، ســوريه، عراق و يا يمن، مشكل، اياالت متحده 
اســت. ايــاالت متحــده، منطقه را تــرك خواهد كــرد، درحالى كه 

آشفتگى هاى عظيمى را از خود به يادگار خواهد گذاشت. 
توافق نامــه آمريكا و طالبان با حضور نمايندگان و وزيران خارجه 30
كشور منطقه و جهان و همچنين نماينده هاى ويژه برخى كشورها در 

امور افغانستان به صورت رسمى امضا شد. 
وزير امور خارجه آمريكا در مراسم امضاى اين توافق نامه گفت: گروه 
طالبان تعهد كرده  است كه رابطه خود را با القاعده و تروريست ها قطع 

مى كنند و ما نيز نظاميان خود را از افغانستان خارج مى كنيم. 
مايك پميئو اعالم كرد كه يك هفته كاهش خشونت در افغانستان در 
2 دهه گذشته بى سابقه بوده است و اگر طالبان مايل به صلح باشد بايد 

اين روند را ادامه دهند. 
وزير امور خارجــه آمريكا افزود: اكنون به طالبان ارتباط دارد كه قدم 
بردارند و رابطه خــود را با القاعده، قطع و با داعش مبارزه كنند و به 
زنان و مردان افغانســتان كه در طول هفته گذشــته از صلح استقبال 

كردند، نشانه مثبت نشان داده و به كاهش خشونت ادامه دهند. 
برادر رئيس هيأت طالبان در قطر نيز در مراسم امضاى توافق نامه گفت: 
مذاكرات توافق امارت اســالمى و آمريكا دستاورد بزرگى براى ملت 
مجاهد افغانستان بود و آن را تبريك مى گويم. وى افزود: به توافق نامه 
پايبند هستيم.  آمريكا و طالبان نزديك به 2 سال و 11 دور گفت وگو 
به توافق نهايى رسيدند؛ هرچند گفت وگوها چند بار به دليل حمالت 
طالبان بر نظاميان و پايگاه طالبان متوقف شد اما بار ديگر از سر گرفته 

شد. 
قرار است در طول 10 روز پس از امضاى توافق ميان آمريكا و طالبان، 

گفت وگوهاى ميان گروه هاى افغانستانى آغاز شود.

رايزنى با روسيه و تركيه درباره ادلب ادامه دارد
 معتقد هستيم بايد هرچه زودتر در آن منطقه آتش بس برقرار شود و اميدوارم 
هرچه زودتر نشست كشورهاى عضو روند آستانه در قالب ها و سطوح مختلف 

برگزار شود. 
ســخنگوى وزارت امور خارجه در نشست خبرى گفت: رايزنى بين 3 كشور 
ايران، روسيه و تركيه ادامه دارد. ما منتظر نهايى شدن برگزار نشست سران آستانه 

در تهران هستيم. 
به گزارش ايسنا ، سيد عباس موســوى در پاسخ به سؤالى درباره اخبار منتشر 
شــده در ارتباط با حضور نظامى فرانسه در منطقه هرمز اظهار كرد: ما پيش از 
ايــن نيز اعالم كرده بوديم كه هرگونه حضور بيگانگان در منطقه به ويژه منطقه 
خليج فارس موجب افزايش بى ثباتى و آشــفتگى در منطقه مى شود و اين گونه 

اقدامات را غيرسازنده عنوان كرده بوديم. 

نتانياهو بار ديگر مدعى نظامى بودن برنامه 
هسته اى ايران شد

 نخست وزير رژيم صهيونيستى بار ديگر مدعى نظامى بودن برنامه هسته اى 
ايران شد و گفت: مانع دست يابى ايران به سالح هسته اى خواهد شد. 

به گزارش ايسنا، بنيامين نتانياهو در سخنرانى اش در كنفرانس البى صهيونيستى 
آيپك به برنامه هسته اى ايران اشاره كرده و گفت: من به شما اطمينان مى دهم تا 
زمانى كه من نخست وزير هستم، ايران هيچ گاه به تسليحات هسته اى دست پيدا 
نخواهد كرد. من مى دانم كه در حفظ امنيت آينده مان تنها نيســتيم. ما از سراسر 
جهان دوســتانى داريم كه كنار ما هستند و دوستانى بهتر از شما اعضاى سربلند 
آيپك نداريم كه براى اتحاد به واشنگتن آمده ايد.  وى در ادامه اظهار كرد: اتحاد 
آمريكا، اسرائيل قوى تر از هميشه است و من خبرهايى براى افراطى گراهايى دارم 
كه در پى تضعيف آن هستند. بهترين روزهاى اتحاد آمريكا،اسرائيل در راه است. 

سفر هيأت آمريكايى به آنكارا براى رايزنى 
درباره ادلب سوريه

 هيأت آمريكايى شامل نماينده واشنگتن در سازمان ملل و نماينده آمريكا در 
امور سوريه به منظور رايزنى درباره ادلب، ديشب وارد آنكارا شدند. 

به گزارش فارس، در ادامه حمايت هاى واشنگتن از آنكارا در قبال درگيرى هاى 
گذشــته استان ادلب سوريه، يك رسانه دولتى تركيه اى به نقل از منابع مطلع از 
سفر روزگذشته يك هيأت عالى رتبه آمريكايى به تركيه به منظور رايزنى درباره 
سوريه خبر داد. «كِلى كرفت» نماينده آمريكا در سازمان ملل و «جيمز جفرى» 
نماينده ويژه اين كشور در امور سوريه در قالب يك هيأت عالى رتبه آمريكايى 
ديشــب وارد آنكارا شــدند. رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه كه قرار 
است پنجشــنبه همين هفته براى رايزنى درباره ادلب به مسكو سفر كند و در 

انتقاد از مواضع روسيه گفته بود: از سر راه ما در ادلب كنار برويد. 

مهرداد حمزه»
 يازدهمين دوره انتخابات مجلس شــوراى 
اسالمى در حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ با 
ردصالحيت محمدعلى پورمختار نماينده اين 
حوزه انتخابيه در دور نهم و دهم ســبب شد 
تا عرصه براى رقابت پرشورتر ديگر كانديدا ها 

فراهم شود.
در نهايت با پايان رأى گيرى در اين 2 شهرستان، 
حدود 57 درصد واجدين شرايط در انتخابات 
شركت كرده كه عيســى جعفرى، توانست با 
كسب نزديك به 37 هزار رأى در رقابت با 21
نفر ديگر پيروز ميدان باشد و براى دومين بار از 

اين حوزه انتخابيه راهى مجلس شود.
در اين حوزه انتخابيه به جز سيد كاظم اكرمى، 
نماينده دور نخســت، 4 نماينــده ديگر يعنى 
حجت االســالم على مثبت فاضــل همدانى، 
على يعقوبى، رضــا طاليى نيك و محمدعلى 
پورمختار همه 2 دوره نماينده بودند كه عيسى 
جعفرى نيز بــا رأى آورى در اين انتخابات به 
جمع آنان پيوســت و اين اتفاق شايد در نوع 

خود جالب باشد.
اما عيســى جعفرى چگونه توانســت رأى 
بيــاورد!؟ وى كه يك محبوبيت نســبى در 
اين حوزه انتخابيه دارد برنده شــدن خود را 
مرهــون چند عامل ديگر نيــز مى داند. يكى 
از عوامل ردصالحيــت پورمختار بود، البته 
نمى تــوان گفت در صورت تأييد صالحيت، 
او بخت نخســت رأى آورى بــود اما به هر 
حال رأى خوبى داشت به ويژه در شهرستان 

بهار و بخش اللجين.
اتفاقــات رخ داده براى يعقوبى هم به جعفرى 
كمك كرد. يعقوبــى اصالح طلب كه در دور 
دهــم انتخابات نيــز در دقايــق پايانى تأييد 
صالحيت شــد، در رقابتى تنگاتنگ بازى را 
به پورمختار باخت تا چشــم اميد به انتخابات 

يازدهم داشته باشد. 
در ايــن دوره هم باانگيزه تمام ثبت نام كرد اما 
در نهايت رد صالحيت شد و از رقابت بازماند. 
وى كه تا روزهاى پايانى تبليغات اميدوار بود 
تأييد شــود، در روز دوشنبه تبليغات براساس 

آنچه خود قول مســاعد 
شــوراى نگهبــان براى 
عنوان  صالحيتش  تأييد 
مى كــرد با عــزم جدى 
راهى حوزه انتخابيه شد 
تا تبليغات را شروع كند 
نگهبان  شوراى  گويا  اما 
نداشت  تصميمى  چنين 
و فــرداى آن روز اعالم 
شد، كه تأييد صالحيت 
يعقوبى كذب اســت و 
بازى  يعقوبــى  بار  اين 
را پيــش از انتخابات به 
همشــهرى خود باخت 
تا شــايد پايانى باشد بر 
فعاليت هاى انتخاباتى او 

در اين حدود 30 سال.
و  بهار  شهرســتان هاى 
لحاظ  بــه  كبودراهنگ 

كشاورزى يكى از قطب هاى اصلى كشاورزى 
محســوب شــده كه جايگاه مهمى در توليد 
محصوالت كشــاورزى در كشــور دارد. اما 
متأسفانه وجود نداشتن صنايع تبديلى در اين 
2 شهرستان موجب شده تا مردم منطقه نتوانند 

حداكثر بهره را از اين ظرفيت ببرند.
از سوى ديگر شهر جهانى اللجين، قطب توليد 
سفال و سراميك كشور نيز در شهرستان بهار 
قرار گرفته و مهم ترين جاذبه گردشگرى استان 
يعنى غار على صدر در شهرستان كبودراهنگ 
قرار دارد. در كنار اين 2 جاذبه گردشــگرى، 
مــوارد ديگرى نيــز وجــود دارد اما همين 2

جاذبه به تنهايى مى تواند ساالنه پذيراى هزاران 
هزار نفر باشــد و نه تنها رونق اقتصادى هردو 
شهرستان را رقم بزند بلكه به شكوفايى اقتصاد 
استان نيز كمك كند كه تاكنون متأسفانه از اين 

2 ظرفيت بهره كافى برده نشده است!
در كنــار توجــه به اين 2 مســأله، وســعت 
جغرافيايى اين حــوزه انتخابيه و تعداد باالى 
روســتاهاى هردو شهرستان قطعا كار را براى 

هر نماينده اى سخت خواهد كرد.
اگرچه چند سالى است بحث تفكيك حوزه 
انتخابيه اين 2 شهرستان در مجلس مطرح 
بوده و هست اما مردم بهار و كبودراهنگ باز 
هم در مجلس يازدهم يك نماينده خواهند 
داشت و چشم اميدشان به عيسى جعفرى 

خواهد بود.
نماينــدگان اين حــوزه انتخابيــه همواره 
در مجلــس در زمــره نماينــدگان فعال و 
خبرســاز بودند و حتى برخــى از آنان از 
جمله طاليى نيك پس از دوران نمايندگى، 

مسئوليت هاى مهمى در كشور داشته اند.
به هر ترتيب امــروز جعفرى يك بار ديگر 
در قامــت نماينده مردم در 
است.  شده  حاضر  مجلس 
درحال حاضر مردم اســتان 
و به ويژه اين 2 شهرستان با 
مشكالت مختلف معيشتى 
دست و پنجه نرم مى كنند و 
انتظار دارند مجلس يازدهم 
در راســتاى حل بخشى از 

اين مشكالت قدم بردارد.
جعفرى بايــد بداند كه در 
ايــن 2 دوره اى كه نماينده 
نبوده، سطح توقع مردم نيز 
باال رفته است؛ به طور مثال 
امروز اللجين تبديل به يك 
برند جهانى شــده و مردم 
اين بخش انتظارات بيشترى 
نسبت به دور هشتم مجلس 
از او دارنــد. يا اينكه ثبت 
جهانى غار على صدر امروز 

يك مطالبه عمومى است.
فرش منطقه مهربان يك روز زبان زد خاص 
و عام بوده اما اكنــون اوضاع خوبى ندارد 
و كم كم دارد به فراموشــى سپرده مى شود. 
كشــاورزان منطقه با مشكالت عديده اى از 
جمله كمبود آب مواجه هستند. تغيير كشت 
و ايجــاد صنايع تبديلى به ويــژه در حوزه 
توليد ســيب زمينى يك نياز اساسى است. 
دام دارى منطقه بايد تقويت شــود، پرورش 
گوســفند مهربان نيز از جمله ظرفيت هايى 
اســت كه توجه به آن مى تواند به باال بردن 
آمار اشــتغال كمك كند. روستاهاى خاص 

هردو شهرســتان، ظرفيت هــاى خوبى براى 
توسعه گردشگرى روستايى دارد و بايد مورد 

حمايت و توجه قرار بگيرند.
به طور كلــى مى توان گفت روند توســعه در 
هردو شهرســتان به ويژه كبودراهنگ در طول 
اين ســال ها بســيار كند بوده و جعفرى اگر 
مى خواهد نامش در تاريخ ثبت شــود و مردم 
منطقــه همواره از وى به نيكــى ياد كنند بايد 
با پايان رقابت هاى انتخاباتى دســت رفاقت به 

سوى ديگر كانديدا ها دراز كرده و با بهره گيرى 
از توان آنان و ديگر نخبگان هردو شهرســتان 
براى شتاب بخشى به توسعه، عمران و آبادانى 
بهــار و كبودراهنگ حركت كنــد. او به نظر 
مى آيد نماينده دغدغه مندى باشد حاال در اين 
4 ســال چقدر براى دغدغه هاى خود و مردم 
منطقه وقت و انرژى خواهد گذاشت موضوعى 
است كه بايد براى رسيدن به پاسخش، منتظر 

بمانيم. همين.

نگاهى به انتخابات مجلس در بهار و كبودراهنگ(تحليل حوزه هاى انتخابيه(5))

يعقوبى نرسيد، جعفرى بازى را برد

جعفرى بايــد بداند كه در 
نماينده  كه  دوره اى  اين 2 
نبوده، ســطح توقع مردم 
به طور  است؛  رفته  باال  نيز 
تبديل  اللجين  امروز  مثال 
به يك برند جهانى شده و 
مردم اين بخش انتظارات 
دور  به  نســبت  بيشترى 
دارند.  او  از  مجلس  هشتم 
يا اينكــه ثبت جهانى غار 
على صدر امروز يك مطالبه 

عمومى است

ديگر هيچ كشورى جسارت 
حمله به روسيه را ندارد

 رئيس جمهورى روسيه با اشاره به تجهيز ارتش اين 
كشور به پيشرفته ترين تسليحات گفت: وضعيتى را ايجاد 
كرده ايم كه هيچكس به فكر جنگ با روسيه نباشد و ديگر 

كسى به خود جرأت ندهد كه ما را تهديد كند.
والديمير پوتين در چارچوب طرح «20 سوال از والديمير 
پوتين» به مناســبت بيستمين ســالگرد حكومت وى كه 
بخشى از آن امروز منتشر شد، گفت: روسيه قصد ندارد 
با هيچ كشــورى بجنگد اما وضعيتى را ايجاد مى كند كه 

ديگران هم به فكر حمله به ما نيفتند.
رئيس جمهورى روسيه گفت: بودجه دفاعى روسيه ازنظر 
ميزان آن، در مكان هفتم جهانى قرار دارد و باتوجه به اين 
شاخص، روسيه پس از آمريكا، چين، عربستان سعودى، 

انگليس، فرانسه و ژاپن قرار دارد. 
به گــزارش مهر، وى ادامــه داد: عالوه بر اين هزينه هاى 
نظامى ما ســال به ســال كاهش مى يابد و بودجه نظامى 

كشورهاى ديگر افزايش پيدا مى كند. 
به گفته پوتين، وضعيت بى سابقه اى به وجود آمده است، 
زيرا روســيه در عرصه دفاعى ديگر مانند ســابق نقش 
كشــورى كه مى خواهد به ديگران برسد را بازى نمى كند 

بلكه اين ديگران هستند كه مى خواهند به روسيه برسند. 
وى افزود: ما براى نخســتين بار چند نمونه تســليحات 
تهاجمى پيشــرفته ساخته ايم كه هيچ كشورى علم آن را 

ندارد اتفاقى كه هيچگاه در جهان رخ نداده بود.
پوتين خاطرنشــان كرد: منظورش ساخت مجموعه هاى 
موشكى مافوق صوت ازجمله موشك هاى قاره پيما است.
وى يادآورى كرد كه در سال 2000 ميالدى ارتش روسيه 
بيش از يك ميليون و 300 هزار نيروى نظامى داشت اما 
هم اينــك تعداد آنها به حدود يك ميليون نفر رســيده و 
ســهم تسليحات پيشرفته در نيروهاى مسلح روسيه از 6

درصد به حدود 70 درصد رسيده است.
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بهداشتنكتهدانشگاه
حمايت صندوق رفاه از دانشگاه هايى با باالترين 

ميزان رضايت مندى دانشجو
 رئيس صندوق رفاه دانشــجويان با اعالم اين كه اين صندوق درصدد اســت از 
دانشگاه هايى كه نســبت به توسعه رســتوران هاى مكمل و افزايش رضايت مندى 

دانشجويان در اين حوزه مبادرت مى كنند، حمايت مالى كند. 
ناصر مطيعى در گفت وگو با ايرنا به بهســازى ســراهاى دانشــجويى دانشگاه ها 
با اعتبارات اندك اشــاره و اظهار كرد: با توجه به شناســايى سراهاى دانشجويى 
داراى شرايط براى بهسازى و ارتقا در قالب اجراى طرح رتبه بندى كالبدى كه در 
ســالجارى عملياتى شد، 102 سراى دانشجويى سطح 4 و 5 در تابستان سالجارى 
با مشــاركت دانشــگاه ها و با اعتبارى بالغ بر 62 ميليارد تومان مورد بازســازى و 

ارتقا قرار گرفت. 
وى خاطرنشان كرد: اعتبارى بالغ بر 34 ميليارد تومان به تعمير و تجهيز ساير سراهاى 

دانشجويى كه در طرح ارتقا قرار نگرفته بودند، اختصاص يافت. 

تأثير ويتامين D در تقويت سيستم ايمنى 
بدن و مقابله با كرونا

 كمبود ويتامين D مى توانــد توان ايمنى بدن را كاهش دهد. بنابراين اگر كمبود 
ويتامين D داشته باشيم مقابله با ويروس كرونا براى بدن سخت تر مى شود. 

رئيس انســتيتو تحقيقات تغذيه كشــور با تأكيد بر لزوم آگاهى ســطح سرمى 
D كه نقش تعيين كننده اى بــراى تصميم به مصرف مكمل ويتامين D ويتاميــن

براى مقابله با ويروس كرونا دارد، با توجه به شــرايط موجود جامعه و شروع 
ويروس كرونا بهتر است از سطوح ســرمى كافى براى مقابله با ويروس كرونا 

باشيم.  برخوردار 
 بــه گــزارش ايســنا، جالل الديــن ميرزايــى رزاز خاطرنشــان كــرد: بنابرايــن 
ــه  ــت ك ــن اس ــنهاد اي ــود دارد پيش ــدن وج ــن D در ب ــود ويتامي ــر كمب اگ
ــل  ــه صــورت مكم ــه ب ــاوره متخصــص تغذي ــا مش ــى ب ــن D دريافت ويتامي

دريافــت شــود. 

تقويت سيستم ايمنى به درمان بيمارى اگزما 
كمك مى كند

 محققان دريافتند راهبرد دارويى با هدف ارتقاى سيستم ايمنى و تقويت يك نوع 
سلول ايمنى معروف به قاتل طبيعى سلول ها در درمان اگزما مؤثر است. 

به گزارش مهر، محققان در گذشــته دريافته بودنــد كه بيماران مبتال به اگزما داراى 
ميزان كم سلول هاى قاتل طبيعى (NK) در خونشان هستند. 

عالوه بر بهبود خارش پوســت مرتبط با اگزما، تعداد سلول هاى NK كه مى تواند به 
بازيابى سيســتم ايمنى از ويروس ها در بيماران مبتال به اگزما كمك كند، نيز تقويت 

مى شود. 
به گفته محققان، افراد داراى تعداد بسيار كم سلول هاى NK، بسيار در برابر ويروس 

تبخال، ويروس هاى آبله مرغان و ويروس HPV آسيب پذير هستند. 
محققان معتقدند اين مطالعات فقط به اگزما محدود نمى شــود و مى تواند به بيماران 

مبتال به آسم يا آلرژى هاى غذايى هم كمك كند. 

ويزيت همزمان چند بيمار در مطب ها تخلف است
ويزيت همزمان چند بيمار در مطب پزشــكان و بى توجهى به حريم خصوصى آنها 
تخلف شــايعى اســت و مردم بايد اين حق خود را از وزارت بهداشت با شكايت از 

پزشكان متخلف مطالبه كنند. 
معاون حقوقى وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: مردم مى توانند براى هر 
نوع تخلفى كه از پزشكان مشاهده مى كنند به سامانه 190 وزارت بهداشت مراجعه كنند 

و موارد تخلف را گزارش كنند. 
كريم همتى در گفت وگو با ايرنا افزود: تخلفات فقط گرفتن مبلغ ويزيت باالتر از نرخ 
مصوب نيست و هر نوع بى احترامى و بى توجهى به حريم خصوصى بيماران و ويزيت 

همزمان بيماران نيز تخلف است و اگر گزارش شود حتما رسيدگى مى شود. 

پاسخ آموزش وپرورش به ابهامات فرهنگيان 
درباره بخش نامه جديد افزايش حقوق

 ســازمان برنامه وبودجه هفته گذشته و در راســتاى رفع تبعيض و رعايت عدالت در 
پرداخت هاى نيروى انسانى بخش نامه اى را صادر و ابالغ كرده است كه بر اساس آن امتيازات 
فصل دهم قانون مديريت خدمات كشورى تا سقف 50 درصد براى كاركنان دولت افزايش 
يابد. به رغم تأثير خوب اين بخش نامه بر افزايش حقوق كاركنان دولت، صدور احكام جديد 
فرهنگيان و همپوشانى هاى آن با طرح رتبه بندى گاليه ها و اعتراضاتى را از سوى معلمان به 
همراه داشته است. على الهيارتركمن در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: دريافت هرگونه امتياز 
و افزايش حقوق دستگاه هاى مشمول قانون مديريت خدمات كشورى بايد كامال در راستاى 

قوانين و مقررات باشد و چيزى اضافه بر آن نمى توانيم انجام دهيم. 

 توزيع 4 ميليون و 400 هزار سبد غذايى 
براى رفع سوءتغذيه مادران

 معاون بنياد مســتضعفان جزئيات توزيع 4 ميليون و 400 هزار ســبد غذايى را كه 
توسط اين بنياد براى رفع ســوءتغذيه مادران باردار و شيرده در مناطق محروم كشور 
توزيع شــده را تشريح كرد. به گزارش مهر، محسن منصورى اظهار كرد: اين طرح در 
30 استان و 360 شهرستان كشور به اجرا درآمده و بنياد مستضعفان با همكارى وزارت 

بهداشت، به توزيع سبدغذايى در ميان بيش از 430 هزار مادر اقدام كرده است. 
وى ادامه داد: اين سبدغذايى شامل 13 قلم موادغذايى تعريف شده است كه از ابتداى 
اجراى اين طرح تاكنون بيش از 4 ميليون و 400 هزار سبدغذايى ميان مادران شيرده و 

باردار مناطق محروم توزيع شده است. 

نكات ايمنى درباره كرونا در آرايشگاه ها
 اگر مى توانيد تا ريشه كنى كرونا به آرايشگاه ها و سالن هاى زيبايى 
نرويد و چنانچه به اين مراكز مراجعه كرديد نكات بهداشت فردى و 

عمومى را رعايت كنيد. 
به گزارش ايســنا، مهدى كمرى، كارشــناس بهداشت معاونت امور 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى، بابيان اين كه تقريبا امكان 
تعطيلى آرايشگاه هاى زنانه و مردانه وجود ندارد، اظهار كرد: معاونت 
بهداشتى دانشــگاه ضمن توصيه تعطيلى آرايشگاه ها تا اطالع ثانوى، 
تمام دســتورالعمل هاى الزم در زمينه رعايت بهداشــت فردى براى 
مشتريان به ويژه در آرايشگاه هاى زنانه و ضدعفونى و گندزدايى مدام 

تمام وسايل موجود را ارائه داده است. 
نكات مهم درباره پيشگيرى از ويروس كرونا توسط آرايشگران:

آرايشگران باتوجه به اين كه در ارتباط بيشترى با افراد مختلف هستند 
و آگاهى از سالمت آن ها ندارند، بايد بيشتر از سايران نكات بهداشتى 

را رعايت كند. 
 آرايشگران بهتر است مشــتريانى را بپذيرند كه با آنها سابقه آشنايى 

دارند و از رعايت بهداشت فردى آن ها مطمئن هستند. 
 افراد بايد به محض ورود به آرايشگاه ضدعفونى شوند. 

تجمع افراد در يك محيط سربسته احتمال ابتال به كروناويروس جديد 
را بيشتر مى كند، بنابراين اجازه ندهيد محيط آرايشگاه شلوغ شود. 

1- آرايشگاه ها بايد از تهويه هواى مناسب برخوردار باشند. 
2- تمام سطوح و ابزارها بايد به درستى و مدام گندزدايى شوند. 

3- الكل را براى ضدعفونى دســت ها بايد در دســترس مشــتريان 
بگذارند. 

4- استفاده از تجهيزات آرايشگاهى يك بار مصرف از جمله مواردى 
است كه بايد رعايت شود. 

5- پرهيز از دســت دادن و رعايت بهداشــت فردى را به مشــتريان 
يادآورى كنيد. 

6- از مراجعه كنندگان خود بخواهند لوازم شخصى اصالح و آرايش 
را هميشه همراه خود بياورند. 

7- از ضــد عفونى كردن محيط و صندلى و تجهيزات ســالن پس از 
خروج مشترى ها مطمئن شوند. 

به گزارش ايرنا، مردم بايد بدانند كه منطقى ترين و درست ترين اقدام 
در شرايط فعلى به تعويق انداختن دريافت خدمات آرايشى و زيبايى 
در ســالن ها تا ريشه كنى كامل كرونا اســت، ولى اگر به هر دليلى به 
آرايشــگاه ها مراجعه كردند حتما نكات زير را بــراى كاهش انتقال 

ويروس كرونا رعايت كنند:
1- به سالن هاى شلوغ مراجعه نكنيد. 

2- از انجام مواردى كه ارتباط مســتقيم با رعايت بهداشت دارند و به 
نوعى كارهاى مربوط به زيبايى اســت مانند كاشت ناخن، تتو و... تا 

حد ممكن بپرهيزيد. 
3- همراه خود مواد ضدعفونى كننده داشته باشيد. 

4- از لوازم آرايشى كه با چشم و دهان تماس دارد استفاده نكنيد. 
5- از آرايشــگر خود بخواهيد پيش از شــروع كار، دست ها را كامال 

شسته و ضدعفونى كند. 
6- پس از اتمام كار حتما دست وصورت تان را بشوييد و ضدعفونى 

كنيد. 
7- در بازگشت به منزل هم لباس هايتان را عوض كنيد. 

8- در صورتى كه ممكن است به حمام برويد. 

اعتماد: بودجه در كما
 روشهاى زندگىها كم كم داره مىره به سمت بيمارستان!!

ايسنا: مردم نگران كمبود كاال نباشند
 قيمتش چى؟؟؟

جام جم: تاريخ مصرف دروغ هاى ترامپ محدود است
 دروغها رو استانداردسازى كنيد!!

خراسان: عقب گرد دالر به كانال 14 هزار تومان
 دنده عقب سرعت گرفت!!

رسالت: ماهيگيرى سكه و دالر از كرونا
 ماهى ها تبديل به نهنگ شدن!!

تجارت: كاهش تا 6 ميليون تومانى قيمت خودرو
 ديگه به پرايدهاتون افتخار نكنيد!!

اقتصاد: كرونا دست مايه تمسخر و جوكسازى نشود
 پس با چى دلشونو شاد كنن؟؟!
ايران: هنر درمانى در روزهاى بحرانى

 به نظر شيوع كرونا شاعرت كرده؟!!
رسالت: سونامى در صنعت گردشگرى

 احتماال انتهاى سيل بره غار عليصدر!!
 اصالحات: آيا روحانى آخرين رئيس جمهور ايران است

 از خودش بپرسيد!!
آفتاب: تلوزيون مدرسه دانش آموزان شد

 معلمها متنوع مىشوند!!
ايران: گيالنى ها در قرنطينه اختيارى

 اونا كسرى خواب دارن رفتن قرنطينه استراحت كنن!!
جام جم: هفته سخت به زبان ساده

 فعال كه كرونا زبانها رو سخت كرده
رسالت: كرونا كار كودكان را كم نكرد

 مسئوالن چى؟؟!
تجــارت: منتخبان مــردم تهران در مجلس يازدهــم چه تجربيات و 

تخصص هايى دارند؟
 احتماال مىخوان جادهها رو آسفالت كنن!!

اعتبار تمامى دفترچه هاى تأمين اجتماعى
 تا پايان فروردين 99 تمديد شد

 وزير رفاه، كار و تأمين اجتماعى با اعالم اين كه، براى كاهش خروج 
مردم از منازل، ســازمان تأمين اجتماعى تمامــى دفترچه هاى درمانى 
داراى اعتبار تا پايان بهمن ماه را تا پايان فروردين 1399 و بدون نياز به 

مراجعه حضورى بيمه شدگان تمديد كرد. 
محمد شــريعتمدارى نوشــت: براى رفاه حال بيمه شــدگان و براى 
كاهش ضرورت خروج مردم از منزل، سازمان تأمين اجتماعى تمامى 
دفترچه هــاى درمانى كه تا پايان بهمن اعتبار دارنــد را بدون نياز به 
مراجعه به شعب سازمان يا كارگزارى ها تا پايان فروردين 1399 تمديد 

اعتبار كرد. 
اين اقدام با هدف كاهش رفت وآمدها و پيشــگيرى از شــيوع هرچه 

بيشتر ابتال به ويروس كرونا صورت گرفته است. 
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى نيز گفت: با تأكيد وزير كار، تعاون و 
رفاه اجتماعى و با توجه به شرايط فعلى و خطر شيوع ويروس كرونا، 
به منظــور جلوگيرى از ازدحام جمعيت در شــعب و كارگزارى هاى 
تأمين اجتماعى، دفترچه بيمه افرادى كه تا پايان بهمن ماه داراى اعتبار 
باشد، تا پايان فروردين داراى اعتبار تلقى شده و مى توانند از خدمات 
درمانى بهره مند شــوند و عمًال نياز به تمديد اعتبار نخواهد بود كه با 
اين كار، پيش بينى مى شود بيش از 4 ميليون مراجعه حضورى به شعب 

و كارگزارى هاى تأمين اجتماعى كاهش يابد. 
 مصطفى ساالرى افزود: همچنين با توجه به اتخاذ تمهيدات مختلف 
براى دوركارى و كاهش ساعت كار بيمه شدگان در كارگاه هاى تحت 
پوشش، به رغم برخى مالحظات، انجام تمامى بازرسى هاى مربوط به 
احراز اشتغال بيمه شدگان در كارگاه هاى مشمول، بنابر مصالح عمومى 

فعًال متوقف شود. 

پلتفرم شبكه اجتماعى شاد آماده شد
ايجاد مدرسه مجازى در چند روز آينده

 معــاون آموزش متوســطه وزير آموزش وپرورش بــا بيان اين كه 
پلتفرم شبكه اجتماعى شاد آماده شده است، گفـت: در چند روز آينده 
دانش آموزان در كنار مدرســه حقيقى خود، مدرســه مجازى خواهند 

داشت. 
به گزارش فارس، عليرضا كمرئى اظهار كرد: اميدوارم سيستم  آموزشى 
ما هر روز پوياتر باشــد و بتواند در جهت پاســخگويى به نيازهاى 

دانش آموزان حركت كند. 
وى ادامه داد: روزهاى خوبى خواهد آمد و كرونا هم ســپرى خواهد 
شــد و روزهاى سخت گفته مى شــود هيچ وقت دوام نمى آورند اما 
آدم هاى ســخت مى ايستند و ايستادگى مى كنند، هر روز هم آغاز يك 
زندگى خوب و شــيرين و فرصت خوب براى آموختن و ياد گرفتن 

است. 
كمرئى افزود: خانواده ها اميد داشــته باشــند كه بچه هايشان در يك 
فضاى يادگيرى خوب قرار دارند و مى توانند از موقعيت هاى يادگيرى 

استفاده كنند و دانش آموزان با نشاط براى يادگيرى اقدام كنند. 
وى تصريح كرد: به هر حال مدرســه تنها جايى نيســت كه از آن ياد 
مى گيريم و امروز هرجا كه فرصت يادگيرى در آن باشــد، مدرســه 
است؛ چه بسا مدرسه اى باشد كه در آن يادگيرى و تربيت اتفاق نيفتد 
و نتوانيم اســم آن را مدرسه بگذاريم اما محيط هايى باشند كه بيش از 

مدرسه به ما ياد دهند. 

جدول هفتگى آموزش تلويزيونى 
دانش آموزان دوره ابتدايى اعالم شد
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.................................................................................... علوم دوم 10:30

............................................................................. فارسى چهارم  10:50
............................................................................... رياضى پنجم  11:30

*جمعه 15 اسفند
..................................................................................فارسى دوم 10:30
.............................................................................. رياضى ششم 10:50
................................................................................ علوم چهارم 11:30

 آمــار قربانيــان كرونــا هــر روز، روند 
تصاعدى ترى به خود مى گيرد تا جايى كه هزار 
و 501 نفر مبتال و 66 نفر جان خود را از دست 
داده اند، اما اين ها آمارى اســت كه از ســوى 
رئيس مركز اطالع رســانى وزارت بهداشــت 
اعالم مى شود در حالى كه به نظر مى رسد آن 

سوى اخبار  رسمى، آمارها قابل تأمل است. 
 براساس آنچه مســئوالن در روزهاى گذشته 
اعالم كرده اند در خوشبينانه ترين حالت تا عيد 
و در بدبينانه ترين حالت تا پايان ارديبهشت و 
حتى خرداد ممكن است، اين بيمارى به طول 

انجامد. 
اين درحالى اســت كه در روزهاى گذشــته 
تعطيلى مدارس و اماكن پرتردد اتخاذى براى 
جلوگيرى از گسترش بيشتر شيوع اين بيمارى 
به شمار رفته است و سخنگوى دولت معتقد 
است مطابق تماس هاى مردمى مدارس تا آخر 

اين هفته تعطيل خواهد بود. 
على ربيعى همچنين مى افزايد در صورت لزوم 
پنجشنبه يا جمعه صبح درجلسه تصميم گيرى 
خواهيم كرد. من از طرف دولت از ســازمان 
صدا و ســيما سپاســگزارى مى كنم كه براى 

آموزش از راه دور تدابيرى آغاز كردند. 
 با وجود روند تصاعدى ابتال به كرونا  و موارد 
فوتى آن و از طرف ديگر هراســى كه به جان 
مردم افتاده، وزارت بهداشت با قرنطينه كردن 
موافق  نيست، با اين توضيح كه: «چينى ها هم 
از قرنطينه راضى نبودند. قرنطينه كردن تبعاتى 
دارد.» مالحظات  وزارت بهداشــت در اعالم 
آمارها، با انتقاد رســانه ها و برخى مســئوالن 

 همراه شده است. 
در اســتان همدان هنوز بيرون آمدن اطالعات 
از منابع رســمى قطره چكانى است و كماكان 
انگشــت اتهام محافظه كارى به سوى وزارت 
بهداشــت اســت با اين حال شــنيده ها آمار 
مبتاليــان به كرونا در همــدان را بيش از مرز 
20 نفــر و قربانيان را حدود 8 نفر مى داند اين 
در حالى است كه همچنان معاونت بهداشت 
علوم پزشــكى مرگ 2 نفر را تأييد  و از گفتن 

آمار مبتاليان خوددارى مى كند. 
 حاال اما در دايره مبتاليان به كرونا كه هر روز 
هــم بزرگ تر مى شــود، كادر درمان هم ديده 
مى شوند، پرستاران و  پزشكانى كه در روزهاى 
گذشته، بيماران مشكوك و قطعى را پذيرش 
و مداوا كرده اند. از گوشــه و كنار  خبرهايى از 
ابتالى نيروهاى كادر درمان در بيمارستان هاى 
پذيرش كننــده بيمــاران مشــكوك به گوش 
مى رسد كه مســتندترين آن هم مرگ پرستار 

الهيجانى، نرگس حاجعليزاده است. 
در همدان هم گاليه پرستاران در بيمارستان هاى 
در نظر گرفته شده براى پذيرش كرونا به ويژه 
سينا كه مركز رســمى درمان اين ويروس در 
استان شناخته شده است هم جاى تأمل دارد. 

يكى از پرستاران اين بيمارستان معتقد است كه 
هيچ كس به اندازه كادر درمان در معرض ابتال 

به كرونا قرار ندارد. 
ف. م، هم مانند پزشــكان و پرســتاران ساير 
امكانات  كــه  مى كند  تأكيــد  بيمارســتان ها 
بيمارستانى براى حفاظت از كادر درمان كافى 
نيست و در گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد: 
بخش هايى از بيمارســتان براى بسترى كردن 
بيماران مبتال به كرونا تخليه شده، اين درحالى 
اســت كه اين بيمارســتان مركــز تخصصى 

بيمارى هاى تنفسى نيست. 

در  عفونــى  متخصصــان  وى  گفتــه  بــه 
بيمارســتان هاى همدان بيــش از ديگر كادر 
درمان در معــرض اين بيمارى قــرار دارند، 
آن طور كه اطالع دارم و به گوش مى رسد يكى 
از پرستاران بيمارســتان هم آزمايشش مثبت 

اعالم شده است. 
يكــى از رزيدنت هــاى اين بيمارســتان نيز 
مى گويد: كادر درمانى با كمبود امكانات مواجه 
است و در بسيارى از مواقع ماسك ها تخصصى 
نيســت، همان معمولى ها هم تعدادشــان كم 
است و به تعداد نيست، درحالى كه ماسك هاى 
معمولى براى پيشــگيرى از انتقال بيمارى تا 

فاصله يك مترى در نظر گرفته مى شود. 
وى افزود: شرايط ايزوله به طور كامل رعايت 
نمى شود و حتى كادر درمانى ما در بيمارستان 

با مشكل پوششى ضد نفوذ همراه هستند. 
يكــى از نيروهاى درمان بيمارســتان بوعلى 
مى گويــد: اين بيمارســتان از همان روزهاى 
نخســت اعالم شــيوع اين بيمارى، ماسك و 
اقالم ويژه براى 100 نفر از نيروهاى بيمارستان 
خريده، اين در حالى است كه اين بيمارستان 
مركــز پذيرش كننده بيماران مبتــال به كرونا 

نيست. 
وى كه خواستار حفظ نام خود بود، مى گويد: 
برخى دانشگاه هاى علوم پزشكى قصد دارند 
به اجبار پرســنل بيمارســتانى را بــه مراكز 
پذيرش كننــده بيماران مبتال بــه كرونا، منتقل 
كنند.  با گذشــت چيزى حــدود 15 روز از 
اعالم نخســتين قربانيان كرونا، پزشــكان و 
پرســتاران حاال بيشترين خطر ابتال را دارند تا 
جايى كه دبيركل خانه پرستار، نگران سالمت 
پرســتاران است و معتقد اســت كه پرستاران 
بيشترين خدمات بهداشتى درمانى را به بيماران 
ارائه مى دهند و در صف نخســت درمان قرار 
دارند، به همين دليل بيشــترين خطر ابتال به 

بيمارى هاى واگير را دارند. 
اين در حالى است كه در برخى بيمارستان هاى 
استان ما، از پرستاران و پزشكان خواسته اند تا 
ماسك نزنند زيرا ممكن اســت اين اتفاق به 
نگرانى ساير بيماران منجر شود، درحالى كه اين 
مسأله ســالمت كادر درمان را با خطر مواجه 

مى كند. 
بنابر گفته يكى از پرســتاران مراقبت بيماران 
امكانات  همــدان  بيمارســتان هاى  در  كرونا 
تشخيصى كافى تا چند روز گذشته در اختيار 
نبود به طورى كه براى تشخيص آزمايش افراد 

مبتال آزمايش ها به تهران فرســتاده مى شد، به 
عبارتى مى توان گفت امكانات به طوركلى در 

اين بيمارستان كم است. 
س. ر مى افزايــد: با توجه بــه نبود كيت هاى 
تشــخيصى كافى، درمانگران نمى توانند موارد 
ابتــالى قطعى را اعالم كنند و هر كس هم كه 
مشكوك است، از او آزمايش مى گيرند كه اين 
آزمايش بسيار مقدماتى است و خيلى نمى توان 

به نتيجه آن اطمينان پيدا كرد. 
يكى ديگر از رزيدنت ها نيز ابراز گاليه مى كند 
كه بسيارى از پزشكان خودشان براى معالجه 

بيماران نمى آيند و اينترن ها را مى فرستند. 
وى افزود: متأســفانه با اينكــه درحال حاضر 
پرســتاران و كادر درمان در خط مقدم مبارزه 
با كرونا قرار دارند اما كمتر توجهى به سالمت 
آن ها مى شــود تا جايى كــه در برخى موارد 
شاهد كمبود سهميه اقالم بهداشتى اختصاص 
داده شده به آن ها هستيم از طرفى كمياب شدن 
ماسك و الكل در سطح شهر عاملى كه برخى 
افــراد از اموال عمومى بيمارســتان مصارف 
شخصى كنند و حتى از سهميه پرستاران زده و 
براى دوستان و آشنايان خود از آن استفاده كنند.  
پرستار بخش آى.سى.يو يكى از بيمارستان هاى 
شهر هم مى گويد: ما در بيمارستان از 8 صبح تا 
آخر شب شيفت هستيم و گاليه اى نيست زيرا 
خدمت رسانى به مردم را از هر چيزى واجب تر 
مى دانيم اما در اين ميان برخى بى مهرى ها قابل 

چشم پوشى نيست. 
وى افزود: متأسفانه مسئوالن شيفت و مديران 
بين بخشــى بيمارســتان آنگونه كــه بايد به 
ســالمت پرســتاران توجه ندارند و در مقابل 
تقاضاهــاى آنــان براى تجهيزات بهداشــتى 

رفتار هاى نامناسبى بروز مى دهند. 
 آخرين خبرها از كرونا

بنابر گفته سخنگوى دولت سررسيد وام هاى 
مرتبط با كسب وكارها و برخى ديگر از وام ها، 

2 ماه به عقب مى افتد.
على ربيعى گفت: براى كاهش فشــار بر مردم 
مقرر شــد سررسيد وام هاى مرتبط با كسب و 
كارها و برخــى ديگر از وام ها، 2 ماه به عقب 
بيفتد. اين مســأله فردا در شوراى عالى پول و 
اعتبار مطرح و تصميم گيرى مى شود و همتى، 
رئيس بانك مركزى اطالع  رسانى هاى الزم را 

انجام مى دهد. 
سخنگوى دولت با اعالم اينكه مقرر شد براى 
ارائه  تسهيالتى  مالياتى  بدهى هاى  اســتمهال 

شود، ادامه داد: اگر الزم بود در جلسه سران قوا 
مطرح مى شود. هرچند فكر مى كنيم اختيارات 
الزم در دست دولت هست و تا آخر هفته در 

اين باره تصميم گيرى مى شود. 
 بيمه سالمت متوقف نمى شود

ربيعى با بيان اينكه دولت مقرر شده تا درباره 
تشــكيل مجامع شــركت هاى بورسى و حل 
مشــكالت بيمه اى تا آخر هفتــه تصميمات 
حمايتى از ســوى دولت اتخاذ شود، گفت: از 
جمله مســائل ديگر مطرح شده هزينه درمان 
بيمــارى براى مــردم بود كه مقرر شــد بيمه 
ســالمت متوقف نشــود و در اين باره هم به 
مردم به ويژه طبقات آســيب پذير فشارى وارد 

نخواهد شد. 
سخنگوى دولت با اشــاره به رفع ممنوعيت 
واردات و لغو ســود بازرگانى براى كاالهاى 
مرتبط با كرونا، تأكيد كرد: اعمال محدوديت 
صــادرات در اين رابطه بــه وزارت «صمت» 
واگــذار شــد. وزارت خانه هــاى «صمت» و 
بهداشــت گزارش دادند كه براى رفع كمبود 
اقالم بهداشتى 107 كارگاه جديد راه اندازى و 
تغيير كاربرى براى توليد مواد ضدعفونى ساده 

داده شده است. 
وى ادامــه داد: همچنيــن طبق گزارشــى كه 
معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى 
ارائه داد توليد ماسك هاى نانو n95 ويژه پرسنل 
بيمارستانى نيز تا پايان هفته به روزى 300 هزار 
عدد خواهد رسيد و تمامى دستگاه هاى توليد 

اين ماسك ها در داخل كشور است. 
كاهش  را  ماســك  واردات  تعرفه   

داديم
ربيعى گفت: تعرفه واردات ماســك را كاهش 
داديم. بيش از 700 داروخانه در سراسر كشور 
براى فروش ژل ضد عفونى و ماســك اعالم 
شده است. در كارخانه هايى كه الكل و ماسك 
توليد مى كنند ناظران مســتقر شدند. آمارهاى 
توليد اين محصوالت به وزرات خانه بهداشت 
و درمــان و وزارت خانه «صمت» گزارش داده 
مى شود.  وى خاطرنشان كرد: از مردم شريف 
مى خواهم از فروشگاه هاى آنالين هم استفاده 
كنند كه چرخه كسب و كار تعطيل نشود. درباره 
توليد الكل روزانه 400 هزار ليتر توليد مى شود. 
ما در اين زمينه كمبودى نداريم و خطوطى كه 
تغيير خط دادند روز به روز گسترده تر مى شوند. 
توليد مواد شوينده هم گسترده تر شده و حتى 

در متروها هم به مردم ارائه داده مى شود. 

ديوار كوتاه پرستاران در سيل، زلزله و حاال هم كرونا!

سربازان آبى پوش 
در خط مقدم كوويد 19
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آگهى ابالغ اجراييه ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد رسمى 
پرونده كالسه 9801632

ــد:  ــخ تول ــد تاري ــدر: محم ــام پ ــگرى پور ن ــدى عس ــه مه ــيله ب بدينوس
ــالغ  ــنامه: 11056 اب ــماره شناس ــى: 4050987392 ش ــماره مل 1354/06/01 ش
ــه  ــه اســتناد ســند نكاحي ــم مرجــان ســادات مديحــى ب ــه خان مى شــود ك
ــدد ســكه  ــداد 314 ع ــورخ 1385/05/30 جهــت وصــول تع شــماره 9686 م
تمام بهــار آزادى تســعير شــده بــه مبلــغ 12,764,100,000 ريــال عليــه شــما 
اجراييــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرايــى بــه كالســه 9801632 در ايــن اداره 
تشــكيل شــده و طبــق گــزارش مورخــه 1398/08/29 مامــور، محــل اقامــت 

شــما بــه شــرح متــن ســند شناســايى نشــده اســت.
 لــذا بنابــر تقاضــاى وكيــل بســتانكار طبــق مــاده 18 آيين نامــه اجــرا مفــاد 
ــى  ــاى كثيراالنتشــار محل ــه در يكــى از روزنامه ه ــك مرتب ــط ي ــه فق اجرايي
آگهــى مى شــود و چنانچــه ظــرف مــدت 10 روز از تاريــخ ايــن آگهــى كــه روز 
ابــالغ مى شــود، نســبت بــه پرداخــت بدهــى خــود اقــدام ننماييــد، عمليــات 

اجرايــى جريــان خواهــد يافــت. 
(م الف 1941)

تاريخ انتشار: 1398/12/13
آيين نامه اجراى اسناد رسمى

آگهى ابالغ اجراييه پرونده كالسه 9802022 
بدينوســيله بــه آقــاى وهــاب بــه روز نــام پــدر: غالمرضــا شــماره شناســنامه 
17908 شــماره ملــى 0062060732 نشــانى: ماليــر، خيابــان ســعدى، 
ــى  ــوده فراهان ــا ن ــم من ــود خان ــالغ مى ش ــدرى اب ــزل پ ــرم، من بن بســت خ
جهــت وصــول تعــداد 400 (چهارصــد) قطعــه ســكه طــالى تمام بهــار آزادى و 
هزينــه ســفر حــج تمتــع بــه انضمــام حقــوق دولتى بــه موجــب ســند ازدواج 
شــماره 7942 مــورخ 1382/06/19 دفترخانــه ازدواج 229 تهــران عليــه شــما 
ــه 9802022  ــى كالس ــده اجراي ــوده و پرون ــه نم ــدور اجرايي ــه ص ــادرت ب مب
ــه آدرس شــما  ــور مربوط ــزارش مأم ــق گ ــن اداره تشــكيل شــده و طب در اي
مــورد شناســايى واقــع نگرديــده و بســتكار هــم نتوانســته شــما را معرفــى 
ــذا  ــراى ايــن اداره مشــخص نمى باشــد. ل ــد و آدرس فعلــى شــما نيــز ب نماي
بــه تقاضــاى بســتانكار وارده بــه شــماره 15040508 مــورخ 1398/12/11 طبــق 
مــاده 18 آيين نامــه اجــراى مفــاد اســناد رســمى فقــط يــك مرتبــه در يكــى 
ــرف  ــه ظ ــود و چنانچ ــى مى ش ــى آگه ــار محل ــاى كثيراالنتش از روزنامه ه
مــدت 20 روز از تاريــخ ايــن آگهــى كــه روز ابــالغ محســوب مى شــود، نســبت 
بــه پرداخــت بدهــى خــود اقــدام ننماييــد، عمليــات اجرايــى جريــان خواهــد 

يافــت. (م الــف 1944)
سرپرست اداره پنجم اجراى اسناد رسمى تهران - مريم اعزازى

چه كنيم فنر ارز نپرد؟
 هميشــه گفته ايم رانت در اقتصاد كشــور، زيان هاى بســيارى به 

پايه هاى اقتصاد كشور و از آن مهم تر به اخالق جامعه وارد مى سازد.
رانت، موجــب يأس و حرمان و نااميدى جوانان فعال و خالق كه از 
رانت محرومند از يك طرف، و از سوى ديگر سبب خود بزرگ بينى و 

تنبلى و بى عارى كسانى كه از رانت برخوردارند، مى شود.
مبارزه با رانت خوار مثل مبارزه با بيمار اســت. در حالى كه مى بايد با 
بيمــارى و زمينه پيدايش آن مبارزه كرد، نه با بيمار و كال بهتر اســت 

طورى بهداشت رعايت شود كه اصوال بيمارى سراغ كسى نيايد.
صحبت ديگرى كه به تازگى شنيده شد، بى تأثيرى قرار گرفتن ايران در 

ليست سياه  FATF در شرايط فعلى بود.
وقتى ما در منزلمان را قفل مى كنيم، اگر كس ديگرى هم از بيرون قفل 
ديگــرى بر آن بزند تأثيرى ندارد، زيرا در منزل از پيش قفل بوده ولى 
تأثير آن زمانى هويدا مى شــود كه مــا تصميم بگيريم قفل اولى را باز 
كنيم، آن وقت معلوم مى شود قفلى كه ديگران بر در خانه ما زده اند، چه 

تأثير مخرب و دردسر سازى خواهد داشت.
وقتى گفته مى شود چندنرخى بودن ارز رانت ساز است - موجب فساد 
اســت و از آن گذشته كنترل نرخ ها را در بازار واقعى دشوار مى كند- 
متأســفانه چندان توجهى به آن نمى شــود، وقتى نرخ تورم در كشور 
بيش از 40 درصد اعالم مى شــود ولى در كشورهاى حوزه دالر كمتر 
از 4 درصد اســت اين 36 درصد تفاضل راهى ندارد، جز اينكه خود 
را روى نرخ ارز نشان دهد و زمانى كه به ضرب تزريق بيش از تقاضا 
از يك ســو، و كنترل مصرف ارز به ضرب ممنوعيت براى واردات از 
ســوى ديگر، سعى در نگه داشــتن نرخ ارز مى كنند، اين كار موجب 
مى شــود انرژى حاصــل از تفاضل نرخ تورم و بهره در كشــور ما و 

كشورهاى حوزه دالر ذخيره شود.
از سوى ديگر فروش دالر به قيمت هاى غيرواقعى و دستورى (بخوانيد 
رانتى) فشار به بازار آزاد را مضاعف مى سازد و در زمان هايى با اندك 
بهانه اى مانند اعالم تحريم هاى بيشــتر يا نپذيرفتن قوانين پولى بانكى 
دنيا و يا هر بهانه واقعى يا غيرواقعى ديگر، فنر فرار مى كند و قيمت ها 

از كنترل خارج مى شود. 
راه صحيح و پايــدار، كنترل قيمت همواره كنترل نرخ تورم و بهره و 
كاهش حجم نقدينگى و عدم خلق پول از يك طرف و ايجاد شــغل 
از طرف ديگر اســت، كه بهترين راه ايجاد شغل، واحد  و واقعى شدن 
قيمت هاســت؛ چه براى ارز، چه بــراى حامل هاى انرژى، چه كاالها 
و خدمــات ديگر و چه براى حقوق ها و چه بــراى انواع عوارض و 

ماليات ها.
* على اصغر سميعى
رئيس اسبق كانون صرافان

تكليف يارانه معيشتى و يارانه نقدى
 در سال آينده روشن شد

 كميســيون تلفيق با تفكيك يارانه معيشتى و يارانه نقدى در سال 
آينده موافقت كرد.

به گزارش خبرآنالين، سخنگوى كميسيون تلفيق با اشاره به مصوبه 
كميســيون تلفيق درباره «هدفمندى يارانه ها» گفــت: در اين زمينه 
اصالحى انجام شد و پيشــنهاد دولت درباره تفكيك يارانه معيشتى 
و يارانه نقدى به تصويب رســيد براين اســاس در ســال 99 به 78

ميليون نفر يارانه نقدى 45 هزار و 500 تومانى پرداخت مى شــود و 
يارانه معيشــتى كه رقم كلى آن 31 هزار ميليارد تومان اســت نيز به 
60 ميليون نفر پرداخت خواهد شــد. البته اين تذكر به وزارت رفاه 
داده شــد و بنا شد در بانك هاى اطالعاتى خود اصالحاتى را اعمال 
كنند تا كســانى كه نيازمند كمك معيشتى هستند از حمايت معيشتى 

برخوردار شوند.
پيش از اين كميســيون تلفيق با يكى شدن پرداخت يارانه معيشتى و 
يارانه نقدى و پرداخت 72 هزار تومان به تمامى يارانه بگيران موافقت 

كرده بود اما در نشست اخير اين مصوبه اصالح شد.

شرايط استخدام و افزايش ضريب 
حقوق كاركنان اعالم شد

 تغييرات ضريب، جداول حقوقى و طبقه بندى مشــاغل و افزايش 
مبناى حقوقى، اعطاى مجوز هر نوع اســتخدام و به كارگيرى نيرو و 
نظاير آن كه داراى بار مالى هســتند، در صورتى قابل اجرا اســت كه 

مجوز سازمان برنامه و بودجه كشور را داشته باشد.
به گزارش خبرآنالين، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و 
بودجه كشور در ابالغيه اى به تمام دستگاه هاى اجرايى بر لزوم دريافت 

مجوز كتبى اين سازمان در اقدامات داراى بار مالى تأكيد كرد.
در ابالغيه نوبخت با اشــاره به ماده 71 قانون احكام دائمى برنامه هاى 
توســعه كشــور و بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه كشور، 
آمده است: تمامى تصويب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تغييرات 
ضريب، جداول حقوقى و طبقه بندى مشاغل و افزايش مبناى حقوقى، 
اعطاى مجوز هر نوع استخدام و به كارگيرى نيرو، مصوبات هيأت امنا 
و نظاير آن كه داراى بار مالى هســتند، در صورتى قابل اجرا است كه 
مجوز سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت مكتوب مبنى بر بالمانع 

بودن اجراى آن صادر شده باشد.

خودروها بين 3 تا 20 ميليون ارزان شدند
كرونا گريبان بازار خودرو را گرفت

 بازار شــب عيد خودرو حاال ويژگى خاصى دارد، با خلوت شدن 
بيش از پيش بازار و كاهش شــديد خريد و فروش، روند قيمت ها در 
بازار معكوس شــد و حاال مى توان از كاهش قيمت برخى خودروها 

را قابل توجه دانست.
به گزارش خبرآنالين، با شــروع بهمن موج تازه افزايش قيمت ها در 
بازار خودرو از راه رسيد و پيشروى قيمت ها به حدى سريع اتفاق افتاد 
كه برخى مشــتريان واقعى كه قصد داشتند شب عيد تقاضاى خريد 

خود را وارد بازار كنند نيز ترجيح دادند صبر پيشه كنند. 
به نظر مى رســد كرونا كم كم در بازار بى مشترى خودرو خود را نشان 
مى دهد زيرا در دومين روز هفته روند ريزش قيمت ها كمى ســرعت 
گرفــت و قيمت برخى خودروها بين 3 تــا 20 ميليون تومان كاهش 

يافت. 
 چرا قيمت ها باال رفت؟

اما دليل تغيير روند بازار خودرو در 3 ماه گذشــته چه بود؟ حســين 
اردوخانى، نايب رئيس پيشين اتحاديه نمايشگاه داران خودرو وقتى با 
اين ســؤال مواجه شد كه دليل افزايش قيمت ها چيست؟ گفت: ما به 
شكل واقعى خودروساز نيستيم يعنى خودرويى وجود ندارد كه تمام 
قطعات آن را ما بسازيم، مثال همين پرايد 12 درصد قطعاتش وابسته 
به توليد كره جنوبى است. درنتيجه ما واقعا هنوز خودروساز نيستيم و 

همچنان به مونتاژ كارى ادامه مى دهيم.
وى افــزود: در مقابل از ســوى ديگر خودروســازان با كاهش توليد 
روبه رو بوده اند و همين امر ســبب شده است نتوانند به تعهدات خود 

به درستى عمل كنند.
افزايــش قيمت هــا در بازار خودرو تــا نيمه بهمن ماه ادامه داشــت 
به گونه اى كه تا آن زمان پرايد به مرز 65 ميليون تومان رســيد. قيمت 
سراتو مونتاژ و پژو 2008 در آن زمان به ترتيب به 390 و426 ميليون 

تومان رسيده بود.
وضعيت در بــازار اما در پايان بهمن تغيير كرد، از يك ســو تالش 
وزارت صنعــت براى وادار كردن خودروســازان به ايفاى تعهدات 
و از ســوى ديگر آغاز شيوع كرونا در ايران شرايط را متفاوت كرد. 
اواخر بهمن ماه بود كه قيمت برخى خودروها از 2 تا 8 ميليون تومان 

كاهش پيدا كرد.
جدا از كاهش شــديد تعداد مشــتريان داليــل ديگرى نيز در 
كاهــش قيمت خودرو دخيل بودنــد. زمزمه دريافت ماليات از 
خريد و فروش ســوداگرانه خودرو از يك سو و همچنين اعمال 
مالياتــى تازه بر خودروهاى لوكس نيز در كاهش قيمت ها مؤثر 

است.  بوده 
به نظر مى رســد حاال پيشــنهاد دريافت ماليات مضاعف از كســانى 
كه خودرو را در بازه كمتر از 3 ســال مى فروشــند حاال طرفداران 
زيادى دارد. پيشنهاددهندگان اين سياست عنوان مى كنند، نبود چنين 
ابزارهاى سياستى به ايجاد بازده هاى يكساله باالى 100 درصدى در 
واسطه گرى دارايى هايى مانند ســكه، طال، خودرو و مسكن نسبت 
به فعاليت هاى مولد نظير فعاليت هاى صنعتى، كشــاورزى و تجارى 

منجر شده است.

تدابير بانك هاى همدان براى كاهش مراجعه حضورى 
مردم به شعب

 به منظــور جلوگيــرى از شــيوع ويــروس كرونــا تدابيــرى بــراى كاهــش مراجعــه 
ــه شــعب بانك هــا پيش بينــى شــده اســت. حضــورى شــهروندان ب

دبيــر كميســيون هماهنگــى بانك هــاى اســتان همــدان گفــت: ســقف مجــاز انتقــال 
وجــه كارت بــه كارت شــتابى و درون بانكــى از طريــق درگاه هــاى اينترنتــى و 
خودپردازهــا از 3 ميليــون تومــان در هــر شــبانه  روز بــه 5 ميليــون تومــان از مبــدأ هــر 

كارت افزايــش يافــت.

بــه گــزارش ايرنــا، محمــد طوماســى بيــان كــرد: ســقف مجــاز انتقــال وجــه كارت بــه 
كارت از طريــق خودپردازهــا از يــك ميليــون تومــان بــه 3 ميليــون تومــان بــا حصــول 
ــده ســيم كارت  ــده كارت و شــماره ملــى دارن ــاق شــماره ملــى دارن ــان از انطب اطمين

انجام دهنــده تراكنــش قابــل افزايــش اســت.
وى اظهــار كرد: امكان تمديد تاريــخ انقضاى كارت هاى بانكى بــدون نياز به مراجعه 

حضورى مشترى در شعب به مدت 3 ماه از تاريخ انقضا بالمانع است. 
ــه  ــش مراجع ــور كاه ــته و به منظ ــال هاى گذش ــق روال س ــه داد: طب ــى ادام طوماس
مــردم بــه شــعب و دســتگاه هاى خودپــرداز، ســقف برداشــت نقــدى درون بانكــى از 

200 هــزار تومــان بــه 500 هــزار تومــان افزايــش يافتــه اســت.

ــداد  ــه تع ــان اينك ــا بي ــدان ب ــتان هم ــى اس ــك مل ــعب بان ــور ش ــس اداره ام رئي
تالش هــاى متوالــى ناموفــق رمــز دوم در هــر شــبانه روز بــه 5 بــار افزايــش يافــت، 
ــراى انجــام امــور بانكــى خــود از ســامانه هاى بانكــدارى  از شــهروندان خواســت ب
ــه  ــتفاده و از مراجع ــود اس ــه مى ش ــا ارائ ــى بانك ه ــط تمام ــه توس ــى ك الكترونيك

ــد. ــه شــعب خــوددارى كنن حضــورى ب
ــعب  ــاى ش ــردن فض ــى ك ــراى ضدعفون ــاى الزم ب ــزود: هماهنگى ه ــى اف طوماس
ــق  ــز از طري ــده ني ــى كنن ــوازم ضدعفون ــرى ل ــده اســت و مقادي ــام ش ــا انج بانك ه
ــذا و داروى  ــت غ ــكارى معاون ــا هم ــتان و ب ــاى اس ــى بانك ه ــيون هماهنگ كميس

ــا. ــده اس ــع ش ــا توزي ــن بانك ه ــگاه بي دانش

 آن طور كه در خروجي سايت ها قرار گرفته 
وزارت نيرو از افزايش 5 درصدي مصرف آب 
در كشور خبر داده، اما شركت آب و فاضالب 
استان همدان اعالم كرده است مصرف آب در 
همدان با افزايــش بيش از 10 درصدي مواجه 
شده است. اين نشان مي دهد كه مردم همدان 
با حساسيت بيشتري نسبت به برخي استان ها 
در برابر بهداشــت و ويــروس كرونا برخورد 

مي كنند.
معــاون بهره بردارى شــركت آب و فاضالب 
اســتان همدان اعالم كرد: ميزان مصرف آب 
در شــهر همدان نسبت به هفته گذشته بيش از 
10 درصد افزايش داشته كه اين موضوع سبب 
شــده در برخى نقاط شــهر افت فشار داشته 

باشيم.
حميدرضا نيكداد به ايسنا گفت: در شهرهاى 
ديگر مانند تويسركان ميزان مصرف آب تا 20 
درصد هم رشد داشــته كه خدمات رسانى را 

دچار چالش كرده است.
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر خانه تكانى 
و شيوع بيمارى كرونا با هم تقارن يافته است، 
تصريح كرد: تقارن بحث خانه تكانى و بيمارى 
كرونا مصرف آب را باال برده است كه از مردم 
مى خواهيم خانه تكانى را به زمانى ديگر موكول 

كنند تا خدمات ما دچار مشكل نشوند.
معــاون بهره بردارى شــركت آب و فاضالب 
استان همدان با تأكيد بر مديريت مصرف آب، 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر توليد آب شهر 
همدان هزار و540 ليتر در ثانيه بوده كه نسبت 

به سال گذشته افزايش داشته است.
وى افزود: در فصــول مختلف ميزان مصرف 
آب متفاوت اســت به طورى كه در زمســتان 
هزار و 440 ليتر و در تابســتان به هزار و 600 
ليتر در ثانيه هم مى رســد اما در اين چند روز 
نسبت به هفته هاى گذشته رشد مصرف داشتيم 
به طورى كــه ميزان مصرف به هزار و 540 ليتر 

رسيده است.
نيكــداد با بيــان اينكه در چند روز گذشــته 
شاهد افت فشــار به دليل مصرف باالى برخى 
از مشتركين هســتيم، يادآور شد: در سال هاى 
گذشــته در 28 اسفند شــاهد چنين مصارفى 

بوديم اما امسال به دليل همزمانى بيمارى كرونا 
و خانه تكانــى مصارف از 10 اســفند افزايش 

داشته است.
وى در پايان بــا تأكيد بر مديريت مصرف، از 
مردم خواست در كنار رعايت بهداشت فردى، 

نگاهى به مديريت مصرف آب داشته باشند.
وى درباره رفع مشــكل گل آلود بودن آب در 
برخى شهرســتان هاى اســتان، تصريح كرد: 
در بارندگى هــاى اخيــر در چند قســمت از 
اســتان گل آلودگى آب داشتيم به طورى كه در 
شهرســتان نهاوند در منطقه گيان به دليل اينكه 
آب از چشــمه برداشت مى شــد گل آلودگى 
داشــتيم و از مردم خواستيم اســتفاده نكنند 
و در تويســركان نيز به دليل اينكه آب از سد 
سرابى برداشت مى شــود در بارندگى ها دچار 
گل آلودگى شده بود كه خوشبختانه رفع شده 

است.
فاضالب  تصفيه خانه  دوم  ُمــدول   

همدان بهره بردارى شد
معاون مهندســى و توســعه شــركت آب و 
فاضــالب همدان هم در خبــر ديگري اعالم 
كرد: عمليات ســاخت ُمدول دوم تصفيه خانه 
فاضالب همدان با موفقيت به پايان رســيد و 

با راه اندازى آن گنجايش تصفيه فاضالب اين 
شهر افزايش يافت.

فرهــاد بختيارى فر به ايرنا گفــت: با توجه به 
توســعه شــبكه جمع آورى فاضالب سطح 
شــهر همدان در ســالجارى و افزايش ميزان 
دبى ورودى تصفيه خانه فاضالب اين شــهر، 
عمليــات راه اندازى مــدول دوم تصفيه خانه 
فاضالب همدان از آبان ماه سالجارى با نظارت 
شركت مهندسى مشاور مهاب قدس و توسط 

شركت ماشين سازى ويژه آغاز شد.
وى با اشــاره به اينكه در روزهاى پايانى 
ســال ميــزان توليــد فاضــالب افزايش 
مى يابــد، اظهار كــرد: در 3 ماه گذشــته 
مراحل شست وشــو، اليروبــى واحدهاى 
و  اوليه  ته نشــينى هاى  و  مقســم  دانه گير، 
ثانويــه، نصــب ديفيوزرهــاى واحدهاى 
بــراى  و  گرفــت  صــورت  هوادهــى 
جلوگيــرى از وقوع بحــران در ايام پيك 
توليــد فاضالب در پايان ســال و نوروز 

شد. بهره بردارى  معاونت  تحويل 
بختيارى فر بيان كــرد: با راه اندازى مدول دوم 
تصفيه خانــه فاضالب همــدان ظرفيت دبى 
خروجى فاضالب اين شهر به هزار و 280 ليتر 

در ثانيه افزايش يافت.
وى با اشــاره به اينكه 54 درصد از فاضالب 
شــهرى همدان به تصفيه خانــه همدان انتقال 
مى يابد و پس از تصفيه، در اختيار نيروگاه برق 
شــهيد مفتح و بخش كشاورزى قرار مى گيرد، 
ادامه داد: تصفيه خانه فاضالب همدان 4 مدول 
دارد كــه در حال حاضر 2 مدول آن راه اندازى 
شده اســت و هر ُمدول آن با ظرفيت 640 ليتر 

در ثانيه آب فاضالب را تصفيه مى كند.
تصفيه شــده  پســاب  كرد:  تأكيد  بختيارى فر 
فاضالب همــدان، آب موردنياز نيروگاه برق 
شهيد مفتح و بخشى از پتروشيمى هگمتانه را 

تأمين مى كند.
وى عنوان كرد: طرح آبرسانى به نيروگاه شهيد 
مفتح از تصفيه خانــه فاضالب به عنوان پروژه 
شاخص شركت آب و فاضالب شهرى استان 
همدان در راستاى سياست هاى اقتصاد مقاومتى 

سال 98 انتخاب شده است.
بختيارى فر با اشاره به اينكه جداسازى فاضالب 
از رودخانه ها در اولويت آبفا قرار دارد، اظهار 
كــرد: در حال حاضر در هر ثانيه 200 ليتر آب 
فاضــالب از رودخانه ها به تصفيه خانه همدان 

منتقل مى شود.

مديركل گمرك استان همدان 
خبر داد

صادرات 132 
ميليون دالرى از 
گمرك همدان
■ تشكيل 478 فقره پرونده 
قاچاق كاال در گمرك استان

 مديركل گمرك اســتان همــدان از 
از  كاال  دالرى  ميليــون  صــادرات 132 
گمركات اين اســتان خبر داد و گفت: در 
11 ماه امسال 587 هزار تن كاال به ارزش 
132 ميليون دالر از گمركات استان صادر 

شده است.
مرتضى نجفى مقدم در گفت وگو با ايسنا، 
بــا بيان اينكه ارزش ريالى كاالهاى صادر 
شده از گمرك استان 1461 ميليارد تومان 
بوده اســت، اظهار كرد: صادرات استان 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر 
ريالى 60 درصد و از نظر وزنى و ارزش 
دالرى بــه ترتيب 46 درصد و 23 درصد 

افزايش داشته است.
وى با اشاره به كاالهاى صادر شده از مبدأ 
كرد:  خاطرنشان  همدان،  اســتان  گمرك 
كشمش، ميلگرد عاج دار، سيم مسى بدون 
عايق، فروسيليس، انواع كلينكر و سيمان 
خاكســترى، انواع چينى آالت بهداشتى، 
انواع شور و ترشيجات، وازلين بهداشتى 
و صنعتى، سيمان ســفيد، لبنيات، سير و 
سفال از عمده كاالهاى صادراتى استان در 

11 ماهه امسال بوده است.
نجفى مقدم افزود: عراق، تركيه، افغانستان، 
چين، پاكستان، روسيه، كشورهاى حاشيه 
خليج فارس، كشــورهاى آســياى ميانه، 
لهستان و هلند كشورهاى مقصد صادرات 

استان همدان بوده است.
نجفى مقدم با اشــاره به كاهش صادرات 
فرش استان، يادآور شد: با توجه به اينكه 

آمريــكا صادرات فرش ايــران را ممنوع 
كرده، ميزان صادرات فرش استان همدان 
نيز نسبت به سال هاى پيش كاهش داشته 
البته ميزان محدودى به كشــورهاى ديگر 
صادر شده و سپس به آمريكا ارسال شده 
اســت اما با توجه به اينكه مقصد عمده 
فرش دســتبافت ايران آمريكا بود، ميزان 

صادرات اين كاال كاهش داشته است.
وي بــا بيان اينكه صــادرات محصوالت 
كشــاورزى اســتان خوب بوده اســت، 
خاطرنشــان كرد: بيشــترين صــادرات 
محصوالت كشاورزى مربوط به كشمش 
بوده و پس از آن مــواد صنعتى و معدنى 
بيشــترين صــادرات اســتان را به خود 

اختصاص داده اند.
 واردات بيش از 28 ميليون دالر 

كاال از گمركات همدان
نجفى مقدم با اشــاره به واردات اســتان 
همــدان در 11 ماهه امســال، اظهار كرد: 
در 11 ماهه امســال افزون بر 5240هزار 

تن كاال به ارزش 28 ميليون و 800 هزار 
دالر و ارزش ريالى 121 ميليارد تومان از 

گمركات استان وارد شده است.
وى خاطرنشان كرد: واردات استان همدان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر 
وزنــى 21 درصد و از نظــر دالرى 15 
درصد و از نظر ريالى 16 درصد افزايش 
داشته كه نشان دهنده رونق توليد در استان 

بوده است.
وى بــا تأكيد بر اينكــه كاالهاى مصرفى 
از گمرك اســتان ترخيص نشــده است، 
تصريح كرد: عمده كاالهاى وارداتى استان 
مــواد اوليه و ماشــين آالت بوده و كاالى 
مصرفى از گمرك استان وارد نشده است.
نجفى مقدم افزود: گرانول پروپيلن، كالف 
رنگى، كويل آلومينيوم، الكترود گرافيكى 
كوره، بذر سيب زمينى، پودر قالب گيرى، 
انــواع قطعات كوچك خــودرو و كوره 
براى خطوط توليد چينى آالت بهداشتى از 
جمله كاالهاى وارداتى اســتان همدان در 

11 ماهه امسال بوده است.
مديركل گمرك اســتان همــدان آلمان، 
اردن، تركيه چين، امــارات متحده عربى 
و اوكراين، جمهــورى كره جنوبى، هند، 
ســوئد و هلند را كشورهاى مبدأ واردات 

استان دانست.
 رسيدگى به 478 پرونده قاچاق 

كاال در گمركات همدان
وى از تشــكيل 478 فقره پرونده قاچاق 
كاال در گمرك استان خبر داد و گفت: 478 
سازمان هاى  توســط  كاال  قاچاق  پرونده 
كاشف براى ارزش گذارى و رسيدگى به 
اسناد مثبته گمركى به گمرك استان ارجاع 
و ارزش گذارى و تعيين تعرفه شده است.
مديركل گمرك استان همدان ارزش اين 
پرونده هــا را 538 ميليارد ريال دانســت 
و افــزود: در اين رابطــه 555 نفر متهم 

شناسايى شده است.
نجفى مقدم با اشــاره بــه عملكرد واحد 
امانات پســتى گمرك همدان در 11 ماهه 

امسال، خاطرنشان كرد: در 11 ماهه امسال 
واحد امانات پســتى گمرك استان 552 
بسته صادراتى و خروجى به وزن 3 هزار 
و 314 كيلوگرم را بررسى كرده كه بيشتر 
به آمريكا و اتحاديــه اروپا، كانادا، تركيه، 
عراق و افغانســتان صادر شده و به طور 

معمول پوشاك و مواد خوراكى است.
وي ادامه داد: همچنين در اين مدت 198 
بســته وارداتى توسط واحد امانات پستى 
گمرك اســتان همدان بررســى شده كه 
بيشتر از ســنگاپور و اتحاديه اروپا وارد 

شده است.
گمرك  شــدن  عملياتى  از  نجفى مقــدم 
نهاوند خبر داد و گفــت: گمرك نهاوند 
به ســامانه جامع امور گمركى در حوزه 
صادرات متصل شــده اســت كه از تمام 
فعاالن تجارت خارجى شهرستان دعوت 
مى كنيم به گمرك اين شهرستان مراجعه 
كنند تا نهاوند را از نظر اقتصادى شكوفا 

و توسعه دهيم.

معاون بهره بردارى شركت آب و فاضالب استان همدان:

مصرف آب در همدان افزايش يافت
■ خانه تكانى را به زمانى ديگر موكول كنيد

اصالحيه مزايده عمومى
مبلــغ پايــه در مزايــده تاريــخ   1398/12/12كارخانــه 
ــتان  ــتايى اس ــد روس ــى تولي ــه تعاون ــود اتحادي ك
همــدان 40 ميليــارد ريــال معــادل 4 ميليــارد تومــان  

صحيــح مــى باشــد.

آگهى دعوت شركت در مجمع عمومى فوق العاده شركت شن و 
ماسه همه كسى غرب سهامى خاص (نوبت دوم)

هيأت مديره شركت شن و ماسه همه كسى غرب

شماره ثبت 7665 و شناسه ملى 40820069133
مجمع  جلسه  در  اينكه  به  توجه  با  مى رساند  شركت  سهامداران  تمامى  اطالع  به  بدينوسيله 
عمومى فوق العاده نوبت اول مورخ 1398/09/16، تعداد سهامداران به حد نصاب نرسيد. از تمامى 
فوق العاده  عمومى  جلسه مجمع  در  عمل مى آيد تا  به  دعوت  مجدداً  شركت  محترم  سهامداران 
نوبت دوم مورخ 1399/01/16 رأس ساعت 15 در آدرس: همدان، خيابان هنرستان، خيابان ايلگلى، 

ساختمان 222، واحد 5 برگزار مى گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- انحالل شركت

آگهى دعوت شركت در مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شركت شن و ماسه همه كسى غرب سهامى خاص (نوبت دوم)

هيأت مديره شركت شن و ماسه همه كسى غرب

شماره ثبت 7665 و شناسه ملى 10820069133
به  عادى  عمومى  مجمع  جلسه  در  اينكه  به  توجه  با   مى رساند  شركت  سهامداران  تمامى  اطالع   به  بدينوسيله 
طور فوق العاده نوبت اول مورخ 1398/09/16، تعداد سهامداران به حد نصاب نرسيد، از تمامى سهامداران محترم 
شركت دعوت به عمل مى آيد تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت دوم مورخ 1399/01/16  
مى گردد،  برگزار  واحد 5  ساختمان 222،  ايلگلى،  خيابان  هنرستان،  خيابان  همدان،  آدرس:  در  ساعت 16  رأس 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تصويب ترازنامه و صورت هاى مالى و سود و زيان منتهى به سال 1397
2- انتخاب هيأت تصفيه
3- انتخاب محل تصفيه
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ركورد كم نظير گوارديوال
 29 جام در 11 سال

 سرمربى اسپانيايى منچسترسيتى توانسته است در 11 سال مربيگرى 
29 جام به دست بياورد.

به گزارش فاكس اســپورت، پپ گوارديوال ســرمربى منچسترسيتى 
توانســت تيمش را بــه قهرمانى در جام اتحاديه انگليس برســاند تا 

قدرت نمايى اين تيم در فوتبال انگليس ادامه داشته باشد.
گوارديوال عالوه بر اين كه ســومين بار پياپى جام اتحاديه را به دست 
مى آورد، توانست با اين قهرمانى، ركورد قهرمانى خود را در تيم هاى 
بارســلونا، بايرن مونيخ و منچسترســيتى به عدد خيره كننده 29 جام 
قهرمانى برســاند. اين در حالى اســت كه او تنها 11 ســال است كه 

سرمربى شده است.
گوارديــوال كه هم اكنون يكى از بهترين ســرمربى هاى جهان اســت 
مى تواند در پايان دوران مربيگرى خود ركورد خود را گسترش دهد و 

تبديل به برترين سرمربى تاريخ فوتبال نيز شود.
البته در اين فصل بعيد است كه او با توجه به اختالف زياد با ليورپول 
در صــدر جدول ليگ برتر انگليس به قهرمانــى فكر كند ولى تيم او 
شانس قهرمانى در جام حذفى انگليس و ليگ قهرمانان اروپا را دارد.

استوكس بازداشت شد
 مهاجم ايرلندى پرسپوليس 
به محض پياده شدن از هواپيما 
در فرودگاه لندن توسط پليس 

دستگير شد.
به گزارش ايســنا و به نقل از 
آيريش سان، آنتونى استوكس 
پرســپوليس  ايرلندى  مهاجم 
به محض ورود بــه لندن در 
فرودگاه توسط پليس دستگير 
شــد. اين مهاجم كه اكنون در 
قرار  پرسپوليس  تيم  عضويت 
دارد در دوبى بود و قرار بود روز دوشــنبه در دادگاه هميلتون حاضر 

شود.
باشگاه پرســپوليس از وضعيت اين بازيكن اظهار بى اطالعى كرده و 
عنوان كرده اســت استوكس هنوز خودش را به تمرينات تيم نرسانده 
اســت. با اين حال او اعالم كرده به دليل شــيوع كرونا فعال به ايران 

نخواهد رفت.
استوكس كه در تراكتورســازى تبريز نيز سابقه بازى دارد با حواشى 
زيادى درگير اســت و پيش تر نيز به دليل مشكالتى كه با همسر خود 

داشت به دادگاه احضار شده بود.

AFC 5 پيشنهاد در جلسه سرنوشت ساز
 كنفدراسيون فوتبال آسيا در جلسه سرنوشت ساز و اضطرارى خود 

به دليل ويروس كرونا 5 پيشنهاد مهم را بررسى خواهد كرد.
به گزارش ايسنا، كنفدراسيون فوتبال آسيا روز گذشته در كواالالمپور 
مالزى جلسه اى را با نمايندگان فدراسيون ها و ليگ ها قاره برگزار كرد.

5 پيشنهاد مهم به اشتراك گذاشته شد تا درباره آنها  AFC در جلسه
به جمع بندى الزم رسيده شود.
اين 5 پشنهاد عبارت بودند از:

1- تعويق بازى هاى نماينده كشورهايى كه ويروس كرونا در آن شيوع 
بيشترى پيدا كرده است.

2- تعويق همه بازى هاى ليگ قهرمانان آسيا با توجه به ممنوعيتى كه 
برخى كشورها براى سفر گذاشته اند.

3- ادامه مرحله گروهى در ماه مى و ژوئن برگزار شود.
4- بررســى تعويق بازى هاى انتخابى جام جهانى 2022 قطر و جام 

ملت هاى آسيا 2023
5- چنانچــه مخالفت هايــى با تعويــق بازى هــا در مرحله گروهى 
ليگ قهرمانان آســيا وجود دارد AFC ايــن آمادگى را دارد كه نظر 
فدراســيون ها را درباره برگزارى اين بازى ها در ماه ســپتامبر و اكتبر 

بشنود.
قرار بود هفته ســوم مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا ديروز و امروز 
برگزار شــود اما به دليل ســرايت ويروس كرونا در بيشتر كشورهاى 

آسيايى فعال بازى ها به تعويق افتاده اند.

گرشاسبى مديرعامل پيكان شد
 رئيس هيأت مديره باشگاه 
اين  مديرعامل  به عنوان  پيكان 

باشگاه انتخاب شد.
در حكمى از سوى مديرعامل 
گروه صنعتى ايــران خودرو، 
حميدرضــا گرشاســبى بــه 
صــورت رســمى به عنــوان 
مديرعامــل باشــگاه پيــكان 
انتخاب شد. اين در حالى بود 
كه جلســه معارفه او در دفتر 
پيكان و با  مديريت باشــگاه 
حضــور مديران گروه صنعتى ايران خــودرو، هيأت مديره و مديران 

باشگاه ديروز انجام شد.
اين در حالى بود كه پيش از اين محمود شــيعى در چند سال گذشته 
به عنوان مديرعامل اين باشــگاه فعاليت مى كرد و پس از كسب نتايج 

ضعيف در اين فصل از مسئوليت خود استعفا كرد.
گرشاسبى كه سابقه مديرعاملى باشگاه پرسپوليس را در كارنامه خود 

دارد، به عنوان رئيس هيأت مديره وارد باشگاه پيكان شد.

المپيك مطمئنا برگزار مى شود 

 ژاپن ميلياردها دالر هزينه كرده اســت و مســابقات المپيك2020 
توكيو مطمئنا برگزار خواهد شد. 

البتــه كميته بين المللى المپيك گفته بايد تا ماه مى صبر كرد بعد تعيين 
تكليف شود. با افزايش دما اين ويروس از بين مى رود.

مشكل حادى كه االن وجود دارد لغو مسابقات انتخابى المپيك است. 
تكليف حدود 80 تا 90 درصد رشــته ها بــراى بازى هاى المپيك تا 
فروردين مشخص مى شد و كمتر رشته اى بود كه براى ماه هاى پايانى 
باقى مى ماند اما با اين شرايط تا خردادماه مسابقات كسب سهميه ادامه 
دارد به ويژه كه حاال در اروپا هم مشــكالتى درباره ويروس پيش آمده 
است. آنقدر كه فدراسيون هاى جهانى نيز دچار مشكل شده اند، كميته 
بين المللى المپيك مشــكلى ندارد و برنامه ها را بــراى المپيك انجام 

مى دهد.

المپيك توكيو تنها با پخش تلويزيونى 
 كرونا مى تواند المپيك توكيو را به رويدادى تنها با پخش تلويزيونى 

بدل كند
يك نشريه انگليســى از احتمال برگزارى المپيك 2020 توكيو بدون 

حضور تماشاگر و تنها با پخش زنده تلويزيونى خبر داد.
نشــريه ديلى ميل نوشــت: به دنبال شيوع ســريع ويروس كرونا، در 
مكالمات كميته بين المللى المپيك، سازمان بهداشت جهانى و رؤساى 
فدراسيون هاى مختلف ورزشى مجموعه اى از پرسش ها با اين مضمون 
رد و بدل شده است؛ «آيا گزينه برگزارى المپيك 2020 پشت درهاى 

بسته مورد بررسى قرار گرفته است؟»
در اين راستا و براساس گزارش مذكور، سؤالى كه به تازگى از سازمان 
بهداشت جهانى پرسيده شده، اين است كه آيا برگزارى بدون تماشاگر 
رويدادهاى بزرگ ورزشــى جهان ريســك شــيوع كرونا را كاهش 

مى دهد؟ و جواب WHO مبهم بود.
به احتمال زياد، ميزبانى از بازى ها پشت درهاى بسته و راه دادن عوامل 
فيلم بردارى به ورزشگاه ها، پيمانكاران پخش تلويزيونى چندين ميليون 
پوندى را راضى خواهد كرد؛ گزينه اى كه بدون شــك به تغيير محل 

برگزارى اين تورنمنت بزرگ ترجيح داده خواهد شد.
چندى پيش يكى از مقامات كميته بين المللى المپيك مدعى شــد كه 
در صــورت مهار نشــدن كرونا ظرف 3 ماه آينــده، لغو توكيو 2020

محتمل است.

كرونا فوتبال ايران را هم تعطيل كرد
 فدراســيون فوتبال و سازمان ليگ برتر ســرانجام با اعتراض هاى 
مربيان باشــگاه هاى كشور همسو شدند و موافقت خود را با تعطيلى 

مسابقات ليگ هاى فوتبال كشور اعالم كردند.
با اعالم ســازمان ليگ فوتبال؛ تمامى رقابت هاى فوتبال باشگاهى در 
ليگ برتر، دســته يك، ليگ دسته دوم و ليگ دسته سوم به دليل حفظ 
ســالمت بازيكنان، مربيان، عوامل برگزارى و نمايندگان رسانه هاى 

گروهى لغو شد.
به گزارش روابط عمومى سازمان ليگ فوتبال ايران، پيرو اطالعيه هاى 
پيشين به اطالع باشگاه هاى حاضر در رقابت هاى ليگ برتر، ليگ دسته 
يك، ليگ دســته دوم و ليگ دســته سوم مى رســاند، به درخواست 
فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ و موافقت ستاد ملى مقابله با كرونا 
در ورزش، مستقر در فدراسيون پزشكى ورزشى، براى حفظ سالمت 
بازيكنان، مربيان و عوامل برگزارى مســابقات باشگاهى و نمايندگان 
رســانه هاى گروهى، مســابقات هفته بيســت و دوم ليگ برتر، هفته 
جارى ليگ دســته يك و رقابت هاى ليگ هاى دســته دوم و سوم از 

فردا برگزار نمى شود و اين رقابت ها به تعويق مى افتد.
بديهــى اســت تصميم گيــرى در مــورد هفته هــاى آينــده مســابقات 
مذكــور براســاس شــرايط ميــزان شــيوع ويــروس كرونــا در زمــان 
مقــرر و طبــق مصوبــات ســتاد ملــى مديريــت و مقابلــه بــا كرونــا 

صــورت اســت.

كفاشيان: 
فيفا نان را به نرخ روز مى خورد

 رئيس اسبق فدراســيون فوتبال گفت: فيفا هميشه نان را به نرخ 
روز مى خورد و هيچ گاه نبايد آنها را دوست خود بدانيم.

على كفاشــيان در پاســخ به اين كــه چرا پس از رفتن تــاج، فيفا از 
اساس نامه فدراسيون ايران ايراد مى گيرد، تصريح كرد: آن ها نان را به 
نرخ روز مى خورند. حتى اگر چند شبكه گزارش هايى عليه ما بروند، 
آن ها هم ما را محكوم مى كنند. شما هيچ وقت آن ها را رفيقمان ندانيد. 
آقاى تاج االن در كنفدراســيون فوتبال آسيا هست. رئيس فدراسيون 
بعدى هم كه بيايد ايشــان سرجايش هست و عضو است. چون يك 
دوره 4ساله است. مطمئن باشيد آن ها دنبال منافع خودشان هستند و 

دنبال منافع ما و رفاقت نيستند.
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پيشخوان
سرمربى پاس:

 تعطيلى مسابقات فوتبال منطقى است
 ويروس كرونا ســالمت دســت اندركاران فوتبال را هم تهديــد مى كند و تعطيلى 

مسابقات در شرايط فعلى منطقى است.
ســرمربى تيم پاس با بيان اين مطلب گفت: فوتبال مستثنى از ساير رشته هاى ورزشى 

نيست و انتظار داريم مسابقات اين رشته نيز تعطيل شود.
على قربانى به ايرنا اظهار كرد: فوتبال جزو زندگى روزمره مردم است و پرمخاطب ترين 
رشــته ورزشى به شمار مى رود و برگزارى مسابقات بدون حضور تماشاگران جذابيتى 

ندارد. وى افزود: در شرايطى كه امكان حضور تماشاگران نيست و خطر ويروس كرونا 
دست اندركاران رقابت ها را تهديد مى كند، تعطيلى مسابقات عقالنى است.

وى خاطرنشان كرد: فوتبال كار گروهى است و جزئى از زندگى همگان به شمار مى رود 
كه بايد نسبت به تعطيلى مسابقات در شرايطى فعلى اقدام شود.

ســرمربى پاس همدان افزود: تماشاگران نيز دوست دارند مسابقات را از نزديك تماشا 
كنند و برگزارى بازى ها بدون حضور آنها اجحاف است.

قربانى با اشاره به اين كه تعطيلى مسابقات درخواست بسيارى از تيم هاى فوتبال كشور 
است، يادآور شد: سازمان ليگ بهتر است تا بازگشت آرامش در فضاى جامعه و عبور 

از دوره اوج ويروس كرونا، مسابقات را تعطيل كند.

كرونا را شكست 
مى دهيم 

 «كرونا را شكســت مى دهيم شعار» 
هيأت هاى ورزشــى شهرســتان مالير 
در پيشــگيرى از ويروس كرونا جديد 

است.
هيــدت وزنه بردارى شهرســتان مالير 
با شــعار كرونا را شكســت مى دهيم 
ســالن وزنه بــردارى شــهيد جواليى 
مجموعه ورزشى تختى را گندزدايى و 

ضدعفونى كرد.
به دنبال انجــام اقدامــات الزم درباره 
مقابله با ويــروس كرونا جديد هيأت 
با  نيز  ماليــر  شهرســتان  وزنه بردارى 
مســئوليت مجيد حاج علــى اكبرى با 
شعار «كرونا را شكست مى دهيم» سالن 
مجموعه  جواليى  شــهيد  وزنه بردارى 
ورزشــى تختــى را ضدعفونى و تميز 

كرد.
در ايــن اقدام مهم و پيشــگيرانه تمام 
بهداشــتى،  ســرويس  از  اعم  ســالن 
دوش ها، وسايل و لوازم ورزشى، درها 
و ديوارهــا و تخته هــاى وزنه بردارى 

ضدعفونى و گندزدايى شدند.

منچسترسيتى قهرمان 
جام اتحاديه انگليس شد

 تيم فوتبال منچسترســيتى با برترى 
2 بر يك مقابل استون ويال براى سومين 
دوره متوالى بــه قهرمانى جام اتحاديه 

انگليس دست يافت.
اتحاديــه  جــام  پايانــى  ديــدار 
يكشــنبه  انگليــس،  باشــگاه هاى 
شــب بيــن تيم هــاى منچسترســيتى 
ــى  ــگاه ويمبل ــتون ويال در ورزش و اس
ــم  ــه تي ــد ك ــزار ش ــدن برگ ــهر لن ش
تحــت هدايــت «پــپ گوارديــوال» بــه 
ــت و  ــت ياف ــك دس ــر ي ــرى 2 ب برت
بــراى ســومين دوره متوالــى فاتــح 

ــد. ــام ش ــن ج اي
منچسترســيتى  اوصــاف  ايــن  بــا 
توانســت از عنــوان قهرمانــى خــود در 
جــام اتحاديــه انگليــس دفــاع كنــد و 
بــا 8 قهرمانــى و همــراه بــا ليورپــول، 
پرافتخارتريــن تيــم ايــن رويــداد لقــب 

ــرد. بگي

رئال فاتح ال كالسيكو و 
صدر جدول شد

رئال مادريــد  فوتبــال  تيــم   
اســپانيا بــا كســب يــك پيــروزى 
ــاز  ــب 3 امتي ــه كس ــق ب ــيرين موف ش
شــد. بارســا  مقابــل  ال كالســيكو 

ديــدار تيــم هــاى فوتبــال رئال مادريــد 
ورزشــگاه  در  اســپانيا  بارســلونا  و 
ســانتياگو برنابئــو مادريــد برگــزار 
ــه 2  ــا نتيج ــدار ب ــن دي ــه اي ــد ك ش
بــر صفــر بــه ســود سفيدپوشــان 

ــيد. ــان رس ــه پاي ــدى ب مادري
ايــن ديــدار مقابــل چشــمان 78 هــزار 
و 532 تماشــاگِر حاضــر در ورزشــگاه 
خانگــى رئــال برگــزار شــد و در 162 
ــا پخــش مســتقيم داشــت  كشــور دني
ــده  ــون بينن ــه 650 ميلي ــك ب ــا نزدي ت

تلويزيونــى را جــذب خــود كنــد.
ــم  ــد به رغ ــدار رئال مادري ــن دي در اي
ــا  برتــرى نســبى بارســا موفــق شــد ب
گل هــاى جونيــور و ديــاز بــه پيــروزى 

برســد.

كرونا مسابقات 
پياده روى آسيا را 

لغو كرد
 مســابقات پيــاده روى 20 كيلومتر 
قهرمانى آسيا براى جلوگيرى از شيوع 

ويروس كرونا لغو شد.
كنفدراســيون  ايســنا،  گــزارش  بــه 
دووميدانى آسيا در مكاتبه اى با تمامى 
كشورهاى آسيايى مسابقات دووميدانى 
20 كيلومتر قهرمانى آسيا را كه قرار بود 
اسفندماه به ميزبانى ژاپن برگزار شود، 

لغو كرد. 
ژاپن براى پيشگيرى از شيوع ويروس 
كرونا و حفظ ســالمت ورزشــكاران 
مسابقات  لغو  درخواست  شركت كننده 

را داشت.
 زمان و مــكان بعدى برگــزارى اين 

مسابقات در آينده اعالم مى شود.

 برخى باشگاه هاى ورزشى همدان با وجود 
صدور اطالعيه هاى مختلف مبنى بر تعطيلى، 
همچنان فعاليت پنهان و به اصطالح زيرزمينى 

و غيرقانونى خود را پيگيرى مى كنند.
برخى مديران باشــگاه ها معتقدند اين تعطيلى 
بر درآمد آنها تأثير منفى گذاشــته درحالى كه 
اجاره نشين هستند و بايد كرايه صاحب ملك 

را پرداخت كنند.
همين مسأله موجب شده تا شمارى از باشگاه ها 
در سطح شهر به فعاليت غيرقانونى اقدام كنند 
و در اين بين مربيان باشــگاه ها نيز معتقدند در 
صورت فعاليــت تمرينى، اگر ابتال به ويروس 

كرونا شوند، چه كسى پاسخگو خواهد بود.
اين در حالى است كه دستگاه ورزش و جوانان 
همدان با صدور اطالعيه اى اعالم كرد: براساس 
تصميم اعضاى كميسيون ماده 5 باشگاه ها، در 
راســتاى جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا و 
حفظ و صيانت از سالمت ورزشكاران تمامى 
استخر ها، سالن ها و باشگاه هاى ورزشى دولتى 
و خصوصى تا بيســتم اسفندماه جارى تعطيل 

هستند.
با اين حال هستند باشگاه هاى ورزشى خصوصى 
در سطح همدان كه براى درآمدزايى همچنان در 
فضاى مجازى و پيج هاى اينستاگرامى خود از 

ورزشكاران عضو مى خواهند تا به فعاليت خود 
ادامه دهند.

حتى برخى مربيان نيز اعــالم كردند، مديران 
باشگاه ها آنها را تهديد به حضور در محل كار 
كرده اند در غير اينصورت حكم به اخراج آنها 

خواهند داد.
البته شــمارى از باشــگاه ها نيــز از اطالعيه 
دســتگاه ورزش تبعيت كرده و حتى برخى 
از آنها به تعطيلى فعاليت خود تا پايان ســال 

اقدام كرده اند.
برخى مديران باشگاه ها، مربيان و ورزشكاران 
نيز از ضعف نظارت بر فعاليت باشــگاه هاى 

ورزشى در اوج شيوع كرونا انتقاد كردند.
آنان مى گويند: متأسفانه با وجود اطالعيه هاى 
مختلف اعالم شده از ســوى دستگاه ورزش 
مبنى بر تمديد تعطيلى باشــگاه هاى ورزشى، 
همچنان شاهد فعاليت برخى باشگاه ها هستيم.

اين عده از دســتگاه ورزش همدان خواستند 
تا نظارت و برخورد قانونى برابر باشــگاه هاى 

متخلف را اعمال كند.
مسئول امور باشگاه هاى اداره ورزش و جوانان 
همدان گفت: تعطيلى باشگاه ها همچون ساير 
مكان هاى ورزشــى براساس دســتور وزارت 
ورزش و ستاد نظارت بر سالمت كشور است 

و همه بايد تابع قانون باشند.
محمدتقى رحيمى افزود: هيچ باشــگاهى حق 
اجبار در حضور مربيان و دريافت شــهريه از 
ورزشــكاران را ندارد ضمن اين كه براســاس 
اطالعيه صادره طبق زمان درج شده بايد تعطيل 

باشند.
وى افزود: همه در برابر قانون مســئول هستيم 
و ايــن تصميم در راســتاى حفظ ســالمت 
ورزشكاران و پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا 

اتخاذ شده است.
رحيمــى با تأكيد بــر اين كه براســاس قانون 
برخورد با باشــگاه هاى متخلف در دســتور 
كار خواهد بود، گفت: ورزشــكاران و مربيان 
مى توانند شــكايت خود را به حوزه بازرسى و 
يا امور باشگاه هاى اداره ورزش و جوانان استان 

همدان ارائه دهند.
وى افزود: همه روزه در ســاعات ادارى آماده 
دريافت شــكايات و انتقادها پيرامون وضعيت 
اعالم شده و تخلف هاى احتمالى در اين زمينه 

هستيم.
مسئول امور باشگاه هاى اداره ورزش و جوانان 
همدان خاطرنشان كرد: قانون براى همه يكسان 
است و دليل نمى شود برخى باشگاه ها فعاليت 

مغاير با اطالعيه صادره داشته باشند.

فعاليت غيرقانونى برخى باشگاه هاى همدان

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته بيست ويكم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1242+2111912614چوكاى تالش1
837+219932315پاس همدان 2
430+217952016شهردارى ماهشهر 3
229+217862422شهردارى بم 4
429-218582933شهردارى بندرعباس 5
628+217952216مس شهر بابك 6
28-217772323نفت و گاز گچساران 7
226+216783533شهداى بابلسر8
125-216782122ايران جوان بوشهر 9
425-216781822سردار بوكان 10
425-216781519شهداى رزكان كرج 11
724-2173111623نفت اميديه12
522-215791823ملى حفارى اهواز 13
820-214892028بعثت كرمانشاه14

سليمان رحيمى »
 گل: ايوب چمنى دقيقه 70

اخطار: على عزيزى (پاس)، محمدرضا بيوسه، 
حســين نظيرى، مسعود اشــرفى و محمود 

شريفى (نفت)
داوران: مهــدى جبرئيلى، جعفــر رهبرفام و 

شهريار جبارى
تيم پاس: محمد صابــرى زاده، على عزيزى، 
رضا ايار (عرفان فتاحى 85)، امين كاشــفى، 
ايمــان شــيرزادى، ميالد داوودى (حســين 
جودكى 55)، بهزاد سلطانى، مسعود رمضانى، 
حميد حيدرى (مصطفى قيصرى 70)، عارف 

اكبرى و سهيل رفيع زاده.
سرمربى: على قربانى

تيم نفت: شكيب سرورى، ايوب چمنى، جواد 
مسلمانى فر، محسن طيبى، محمدرضا بيوسه 
(محمد مجرد 46)، حســين نظيرى، ســجاد 
قنواتى، ياســر چكاره، على طالش (مســعود 
اشــرفى 58)، على زهره وند (محمد شريفى 

85) و اصغر خزعلى.
سرمربى: جهانبخش محمدجعفرى

همدان ورزشگاه شــهيد حاجى بابايى مريانج 
هفته بيســت ويكم ليگ دســته دوم فوتبال 

قهرمانى باشگاه هاى كشور جام آزادگان
روز گذشــته از هفته بيست ويكم ليگ دسته 
دوم كشــور در گروه دوم 7 ديدار برگزار شد 
و تيم فوتبال پاس با قبول شكســت خانگى 
اميدهايش را براى صعود مستقيم كمرنگ كرد.
در اين هفته تيم پاس كه با چوكا براى صعود 
مســتقيم تالش مى كند، در مصــاف با نفت 
اميديه نتوانســت از ميزبانى خود سود ببرد و 
در خانه مقابل تيم خوزستانى تن به شكست 
داد تا اميدهايش براى صعود مستقيم كمرنگ 

شود.
پاس در غياب نصيرى، كاشــفى و معصومى 
كه به دليل محروميــت و مصدوميت حضور 
نداشــتند، با تركيبى نه چندان مطمئن قدم به 
ميدان گذاشــت و در غياب 2 هافبك ميانى 

و بازى ساز خود، ميانه ميدان را از دست داد.
در اين نيمه پاس مى توانســت به گل دست 
يابد اما بازى تأخيرى و ضعف توپ رســانى  
هافبك ها مانع از كاميابى شــد و نيمه نخست 

بدون گل به آخر رسيد.
اين ديدار كه بدون حضور تماشاگران برگزار 
شد، جذابيت  خاصى نداشــت و بازى روح 

نداشت.
نيمه دوم با حلمات چشم بسته پاس آغاز شد 

اما نداشتن برنامه مانع از كاميابى شد.
نفت اميديه كه دل به ضدحمله بسته بود، در 
دقيقه 70 به آرزوهايش رسيد و به دنبال ارسال 
يك ضربه كرنر توسط سجاد قنواتى، مهاجم 
اين تيم ايوب چمنى با ضربه سر به گل رسيد.
در ادامه بازى حمالت مســتقيم پاس راه به 
جايى نبرد و در چند نوبت نيز ضربات آنها در 
دهانه دروازه توسط مدافعان و دروازه بان دفع 
شد. در واپسين دقايق بازى ضربه ايستگاهى 
بهزاد سلطانى با دخالت رفيع زاده به گل تبديل 
شــد اما كمك داور كرجى بــازى اين گل را 
آفســايد اعالم كرد و آه از نهاد نيمكت پاس 
درآمد و ســرانجام اين ديدار با برترى نفت 

اميديه به پايان رسيد.
ســاير نتايج اين گروه نيز طورى رقم خورد 
تا درد شكســت پاس كمى التيام يابد. چوكا 
صدرنشــين رقابت ها در خانه مقابل شهداى 
رزكان كرج يك بر يك متوقف شد، نفت وگاز 
گچساران و شهردارى ماهشهر نيز به تساوى 
2 بر 2 رضايت داد، شــهداى بابلســر و مس 
شــهر بابك نيز همين نتيجه را تكرار كردند، 
شهردارى بندرعباس مقابل ايران جوان بوشهر 
2 بر يك به برترى رســيد و سردار بوكان نيز 
در برابر شــهداى بم حاضر نشد و 3 بر صفر 
بازنده گرديد. ديدار 2 تيم بعثت كرمانشــاه و 
ملى حفارى اهواز نيز يك بر يك مساوى تمام 

شد.
در پايــان هفته بيســت ويكم تيم چوكا با 42 
امتياز همچنان پيشــتاز است. پاس همدان با 
37 امتياز در جاى دوم قرار دارد و شهردارى 

ماهشهر با 30 امتياز در جاى سوم قرار دارد.
در انتهاى جدول نيز نفــت اميديه با غلبه بر 
پاس يك پله صعود كرد و دوازدهم شــد و 
ملى حفارى و بعثت كرمانشــاه نيز در انتهاى 

جدول كانديداى سقوط هستند.

با ارائه يك بازى پرانتقاد

اميدهاى پاس كمرنگ شد
پاس همدان: صفر ..................................................................................................... نفت اميديه: يك
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باباطاهر

ناسا براى سفر به ماه و مريخ از 
دانشجويان كمك خواست

 ناسا به منظور طراحى ربات، سكونتگاه و وسايل نقليه مورد نياز در 
سفرهاى فضايى يك دهه آينده فضانوردان خود از دانشجويان كمك 
خواست. به گزارش مهر، ناسا در حال تهيه فهرستى از همه نيازهاى 
خود به منظور اعزام فضانورد به ماه و مريخ در يك دهه آينده اســت 

و بدين منظور قصد دارد روى كمك دانشجويان نيز حساب كند. 
ســازمان فضايى آمريكا در همين راستا چالشــى موسوم به چالش 
خالقيت دانشــگاهى سكونتگاه ها و سيستم هاى اكتشاف ماه تا مريخ 

موسوم به M٢M X-Hab را به اجرا درمى آورد. 
هــدف از اين كار تشــويق دانشــجويان براى مطالعــه و طراحى 

فناورى هاى جديد فضايى است. 

آخرين تست موتور كپسول اوريون انجام شد
 ناســا آخرين آزمايش «موتور كنترل جهت» كپســول اوريون را 
انجام داد. اين كپســول قرار است در مأموريت آرتميس فضانوردان 

را به ماه ببرد. 
به گزارش ديجيتال ترند، ناســا آخرين تست «موتور كنترل جهت» 
(attitude control motor) فضاپيماى اوريون را انجام داد. اين 
كپسول قرار است در 2024 ميالدى در مأموريت آرتميس فضانوردان 

را به ماه ببرد. 
ناســا در بيانيه اى اعــالم كرد: در 25 فوريه مــا به طور موفقيت آميز 
آزمايش attitude control motor را انجام داديم. اين آزمايش 
30 ثانيه اى سومين و آخرين آزمايش براى تأييد موتور هاى فضاپيما 

در مأموريت هاى سرنشين دار بود. 

رصد وضعيت اپراتورها
 رئيس ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطــات راديويى از افزايش 
ظرفيت پهناى باند اينترنت از سوى اپراتورها براى حل مشكل كيفيت 
اينترنت كاربران خبر داد و گفت: گراف وضعيت شبكه اپراتورها رصد 
مى شــود.  به گزارش مهر، حسين فالح جوشــقانى، از بهبود كيفيت 
دسترســى به اينترنت با توجه به افزايش ميزان مصــرف كاربران در 
شرايط شيوع بيمارى كرونا خبر داد و گفت: بررسى هاى رگوالتورى 
از افزايش 40 درصدى مصرف اينترنت در روزهاى گذشته و به دنبال 
شيوع ويروس كرونا حكايت دارد.  وى ادامه داد: هم اكنون با تعطيلى 
مدارس و دانشــگاه ها و برخى شركت ها، بسيارى از مردم بيشتر امور 
خود را به صورت اينترنتى انجام مى دهند و اين موضوع موجب شده 

كه شاهد افزايش بار ترافيكى روى شبكه ملى اطالعات باشيم. 

افزايش ظرفيت توليد روزانه
 300 هزار ماسك

 درصدد هستيم با سرمايه گذارى هاى جديد ظرفيت توليد ماسك 
را به واسطه شركت هاى دانش بنيان به 300 هزار در روز برسانيم. 

بــه گزارش مهــر، معاون علمــى و فناورى در نشســت خبرى 
توليد كيت هاى ايران ســاخت تشــخيص بيمارى كرونا، ماسك 
و داروهــاى درمانى اين بيمارى كه در محــل معاونت علمى و 
فناورى برگزار شــد، خاطرنشــان كرد: از ابتداى اتفاقات ورود 
ويروس كرونا به كشــور معاونت علمــى و فناورى به صورت 
جــدى با همكارى ســازمان غــذا و دارو، هيــأت امناى ارزى 
در وزارت بهداشــت، شــركت هاى دانش بنيان و پژوهشــگاه ها 

اقداماتى را آغاز كرده است. 

احتمال ادغام نوكيا و اريكسون براى غلبه 
بر هواوى و زد تى اى

 شركت فنالندى نوكيا و شركت سوئدى اريكسون احتماال با يكديگر 
ادغام شــوند و در صورت ادغام اين دو شــركت شانس بيشترى براى 
غلبه بر هوآوى و زد.تى.اى در رقابت براى توســعه فناورى ۵G دارند. 
به گزارش ايسنا، خبرگزارى بلومبرگ در گزارشى بدون ذكر منبع اعالم 
كرده است شركت فنالندى نوكيا و شركت سوئدى اريكسون احتماال با 
يكديگر ادغام شــوند. به نظر مى رسد رقابت ميان 2 شركت روى درآمد 
نوكيا تأثير گذاشــته و ســبب شده گروهى از مشــاوران اين راه حل را 
ارائه كنند. راه حل هاى احتمالى ديگر فروش برخى دارايى هاى شركت 
است. همچنين در اين گزارش اشاره شده راه حل هاى ديگر شامل تغيير 

سرمايه گذارى و ايجاد اصالحاتى در ترازنامه نوكيا است. 

مردم نگران بازگشت هزينه لغو تورها 
نباشند

ضدعفونى مراكز اقامتى

 مردم نگران بازگشت هزينه لغو تورها نباشند 
به مرور پرداخت مى شود. 

معاون ميراث فرهنگــى اداره كل ميراث فرهنگى 
همدان بــا عنوان اين مطلب گفــت: با توجه به 
اينكه هنوز بخش نامــه اى مبنى بر تعطيلى اماكن 
گردشــگرى ابالغ نشده است بنابراين اين اماكن 

باز هستند.
على خاكسار ضمن دعوت از مردم براى رعايت 
مسائل بهداشــتى خاطرنشان كرد: سفره خانه هاى 
ســنتى هنوز باز هســتند اما برگزارى تجمعات، 

جشن و مراسم در آنها ممنوع است.
معــاون گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگــى، 
صنايع دستى و گردشگرى همدان درباره برگزارى 
جلســه ستاد خدمات ســفر بيان كرد:  برگزارى 
ســتاد خدمات ســفد منتظر اعالم از سوى ستاد 

است اما بخش نامه اى صادر نشده است.
وى بــا بيــان اين كه مــا در حال آماده ســازى 
برنامه هاى نوروزگاه هســتيم، گفت: اگر در ايام 
نوروز هم قرنطينه خانگى ادامه يابد، قطعا سفرى 

نخواهيم داشت اما بايد منتظر بخش نامه باشيم.
 گردشگرى متضرر اصلى از شيوع كرونا

ــگرى  ــه گردش ــر اين ك ــد ب ــا تأكي ــار ب خاكس
ــر اســت،  ــا بســيار متأث از شــيوع بيمــارى كرون
گفــت: ايــن بيمــارى حتــى ســفرهاى داخلــى را 
هــم تحــت تأثيــر قــرار داده و هتل هــا و تورهــا 
ــر  ــه زودت ــم هرچ ــه  اميدواري ــده ك ــل ش تعطي
ــردم و بخــش گردشــگرى  ــود و م جــو آرام ش

ــه آرامــش فكــرى برســند. هــم ب
وى دربــاره ضدعفونــى كردن هتل هــا و مراكز 
اقامتــى نيز گفت: در اين زمينه با همكارى مراكز 
بهداشت جلسات آموزشى پدافند غيرعامل ويژه 
كاركنــان هتل ها و مراكز اقامتى برگزار شــده تا 
بتوانند رعايت مســائل بهداشــتى را در اين ايام 

داشته باشند.
وى با اشــاره به تعطيلى تورها و نگرانى مردم از 
هزينه پرداخت شده يادآور شد: از مردم خواهش 
مى كنيم نگران هزينه تور خود نباشند و بابت اين 
موضوع به آژانس هاى مســافرتى فشــار نياورند 
زيرا آنهــا نيز براى بازگرداندن هزينه لغو ســفر 
منتظر بازگشت وجوه از شركت رجا و ايرالين ها 

هستند.
معــاون گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگــى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى همدان اضافه كرد: 
دفاتر مسافرتى در اين ايام بسيار متضرر شده اند، 
بنابرايــن مــردم نگران نباشــند به مــرور همه 

هزينه هاى آنها برمى گردد.

ستاد كرونا مديريت فضاهاى گردشگرى و 
ورزشى را به ميراث فرهنگى سپرد

 ســتاد ملى مديريت بيمارى كرونا مديريت اماكــن مربوط به حوزه 
گردشگرى و فضاهاى ورزشى را به وزارت ميراث فرهنگى سپرده است.

وزير ميراث فرهنگى گفت: «در حوزه گردشگرى دستورالعمل پيشگيرى 
و كنترل ويروس كرونا به تأسيسات گردشگرى و هتل هاى سراسر كشور 
ابالغ كرديم، اين دســتورالعمل براساس تجربه هاى بين المللى تهيه شده 

است.»
به گزارش روابط عمومى وزارت ميراث فرهنگى، نخستين جلسه كميته 
گردشگرى و فضاهاى ورزشى ستاد ملى مديريت بيمارى كرونا به رياست 
وزير ميراث فرهنگى و با حضور نمايندگان دســتگاه هاى عضو از جمله 
وزارت ورزش و جوانــان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، وزارت راه و شهرسازى، 
نيــروى انتظامى در ســالن فجر وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى برگزار شد. اين جلسه در اجراى مصوبه شماره 100/1611 

روز جمعه نهم اسفند 98 ستاد مديريت بيمارى كرونا برگزار شد.
على اصغر مونسان در اين جلسه گفت: «در 2 ماه گذشته اتفاقات بد زياد 
داشتيم، از سال 97 كه تحريم هاى آمريكا شروع شد، آمارهاى گردشگرى 
اروپايى شــروع به ريزش و پروازهاى مستقيم خارجى كاهش پيدا كرد. 
ســپس شاهد اتفاقات گوناگون در سطح منطقه بوديم، تمام اين موارد به 

گردشگرى ضربه زد.»
وى در ادامه افزود: «تالش كرديم اين موضوع را مديريت كنيم در نتيجه 
به سمت بازار جديد رفتيم و روى كشور عمان متمركز شديم به طورى كه 
لغو رواديد با اين كشــور را به سمت جلو پيش برديم و شاهد رشد 300 
درصدى افزايش گردشگران عمانى بوديم. بعد به سراغ چين رفتيم اما پس 

با كرونا روبه رو شديم و تعداد گردشگران چينى كاهش پيدا كرد.»
 گردشگرى بيشترين تأثير را از ويروس كرونا گرفت

معاون گردشــگرى كشور در ادامه افزود: «گردشگرى يكى از حوزه هايى 
بود كه بيشترين تأثير را از ويروس كرونا با توجه به درگيرى بيش از 40 

كشور داشت.»
ولى تيمورى اظهار كرد: «بخش نامه ها و دستورالعمل هايى براى پيشگيرى 
از ويروس كرونا به تأسيسات و اماكن گردشگرى ابالغ شد البته ما در يك 
ماه گذشــته همزمان با شيوع ويروس كرونا در چين جلساتى را با بخش 

خصوصى براى نحوه برخورد با گردشگران چينى داشتيم.»
وى تصريح كرد: «دستورالعمل و بخش نامه اى براى 22 دستگاهى كه عضو 
كميته ســتاد اجرايى خدمات سفر هســتند، تهيه كرديم كه به آن ها ابالغ 
مى شود. همچنين نمايشگاه گردشگرى برلين و روسيه به دليل جلوگيرى 

از شيوع كرونا لغو شد.»
 مصوبات كميته گردشگرى و فضاهاى ورزشى

در اين جلســه ضمن تبادل نظر و اســتماع گزارش اقدامات و تمهيدات 
دســتگاه هاى مختلف مواردى به تأييد و تصويب اعضا رســيد. برخى 

مصوبات اين كميته به شرح زير است:
- دستورالعمل هاى تخصصى نحوه پيشگيرى، كنترل و مواجهه با شيوع 
ويروس كرونا در مراكز گردشــگرى، زيارتى و ورزشى چنانچه تاكنون 
تهيه و ابالغ نشده باشد بايد فورى توسط دستگاه هاى مرتبط تهيه، ابالغ و 
نسخه اى از آن در اختيار وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 

قرار بگيرد.
- ورود و پذيرش مسافران و گردشگران در مراكز اقامتى غير از تأسيسات 
گردشــگرى داراى مجوز رسمى از وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و 

صنايع دستى ممنوع است.
- از برگزارى اردوهاى دانشــجويى و دانش آموزى تا عادى شدن شرايط 

جلوگيرى شود.
- دستگاه هاى عضو، گزارشى از اقدامات نظارتى خود را به دبيرخانه كميته 
(معاونت گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى) 

ارائه كنند.

■ دوبيتى باباطاهر 
وشا آنانكه اهللا يارشان بى                                               بحمد و قل هو اهللا كارشان بى 
خوشا آنانكه دايم در نمازند                                                 بهشت جاودان بازارشان بى

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر كس مؤمنى را حّتى با نيم كلمه بيازارد، روز قيامت در حالى مى آيد كه بر پيشانى او نوشته 
شده: «نوميد از رحمت خدا»، چونان كسى است كه كعبه و بيت المقّدس را خراب كرده و ده 

هزار فرشته را كشته است.    
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■ قد  س1... .... خوب، بد، جلف 2- ارتش سرى
■ قد  س2.....................تورنادو- مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1   خوب، بد، جلف 2- ارتش سرى  
فلسطين 2................................................... 23نفر-

جهان با من برقص!
■ سينما كانون.......................  زيرنظر - بنيامين 
■بهمن مالير: خوب، بد، جلف 2: ارتش سرى 

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

مطرب

 كروناى گردشــگر در حال سفر به كشورهاى 
مختلف جهان از جمله گردش در شهرهاى ايران 
است همين مسافر شوم، صنعت گردشگرى ايران و 
جهان را فلج و مسافران را خانه نشين كرده است. 

 ويروس كرونا به جان گردشگرى ايران و جهان 
افتاد. اگرچه تمام برنامه ريزى هاى جهانى در حوزه 
جذب گردشگر در سال 2020 توسط كشورها بهم 
ريخت اما تعدادى زيادى از اين كشورها بيشتر از 
ديگران زيان كردند، مانند چين كه ويروس كرونا 
از آنجا به تمام جهان ســرايت كرد. كشورهاى 
زيادى از جمله ايــران در حال برنامه ريزى براى 
تعطيالت ســال نوى چينى بودند و مى خواستند 
از 150 ميليون گردشــگر چينى كه همه ساله در 
جهان ســفر مى كنند، تعدادى را به سمت كشور 
خود جذب كنند، اما پشيمان شدند و اكنون حاضر 
نيســتند حتى يك چينى به كشورشان بيايد از آن 
طرف هم كسى به گردش در شهرهاى چين در اين 

برهه زمانى نخواهد رفت. 
ويروس كرونا در حال فتح همه كشورهاست و هر 
از گاهى خبر مى رسد كه از جايى و كشورى سر 
درآورده است در ايران هم از شهر قم شروع كرد 
و سپس به شهرهاى استان گيالن و تهران بيشترين 
سفر را داشته اســت، اين ويروس گردشگر حاال 
گردشگرى جهان را با سفرهايش فلج كرده است. 
ونيز به شهر ارواح تبديل شد، موزه هاى جهان بسته 
شدند، پروازها خوابيد و آلمان بزرگترين نمايشگاه 

گردشگرى اش را لغو كرد. 
در ايران هم هتل هاى شــهرهاى مختلفى از جمله 
گيالن و مازندران و قم مســافر نمى پذيرند و هر 
كسى كه وارد شهرهاى ديگر شود تحت معاينه هاى 
بيمارياب قرار مى گيرد تا مشــخص شود حامل 
ويروس هســت يا نه. ايرانى ها كه تا همين چند 
روز پيش در حال برنامه ريزى براى انجام سفرهاى 
نوروزى خود بودند حاال نمى دانند آيا مى توانند در 
هفته آينده هم سفرى داشته باشند يا نه چه برسد به 

ايام نوروزى كه 2 هفته ديگر از راه مى رسد. 

 به سفر نرويد
آنها در همين روزها هم نمى توانند به راحتى سفرى به 
شهر ديگر داشته باشند چون متوليان وزارت بهداشت 
در كشــور مدام هشــدار مى دهند كه به سفر نرويد 
حتــى از ترددهاى غيرضرورى نيز در داخل شــهر 
پرهيز كنيد. اين اتفاق براى مردم شهرهاى ديگر نيز 
افتاده است. براى سفر به كشورهاى خارجى نيز بايد 
تأييديه ســالمت در برخى مرزهاى كشور كه هنوز 
باز اســت، گرفته شود، مانند سفر به آلمان. اين برگه 
ســالمت يكى از داليلى است كه امكان دارد كشور 
مقصد حضور آن مســافر را بپذيرد هرچند تضمين 
كننده ســفر به آن كشور نيست، البته اگر هواپيمايى 
براى انجام اين سفرها بتواند ايرانى ها را به آن طرف 
مرزها ببرد، چون در حال حاضر بيشتر ايرالين هاى 
خارجى ســفرهاى خود را از مبدا و مقصد ايران لغو 

كرده اند. 
همين لغو داستانى در پى داشت. هركدام از خطوط 
هواپيمايى زمانى را براى لغو سفرهاى خود به ايران 
و از ايران اعالم كردند و گفتند كه خســارت آن را 
به مسافران مى پردازند. ولى مسافران ايرانى سفرهاى 

نوروزى خــود را هم لغو كرده اند ايامى كه هيچ يك 
از ايرالين ها هنوز بــراى دريافت نكردن جريمه لغو 

پروازهايشان بيانيه اى نداده اند. 

 بخشنامه دردسرساز
از طرفى وزير راه و شهرسازى و معاونت گردشگرى 
وزارت ميراث فرهنگى از شــركت هاى هواپيمايى و 
دفاتر مسافرتى خواســتند تا اطالع ثانوى جريمه اى 

براى لغو بليت هواپيماها از مردم دريافت نكنند. 
بخش نامه معاونت گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى 
با همين مضمون دردسرســاز شد. در اين بخش نامه 
آمده بود كــه «با توجه به شــرايط خاص روزهاى 
گذشته، ضمن تأكيد بر رعايت الزامات «دستورالعمل 
پيشگيرى و كنترل شيوع ويروس كرونا در تأسيسات 
گردشــگرى» به شــماره 983400/78379 مورخ 4
اسفندماه 98 و به منظور رعايت حقوق متقابل مردم، 
فعاالن و تأسيسات گردشگرى در چارچوب بند يك 
ماده 13 تصويب نامه حقوق شهروندى، مفاد قرارداد 
گشــت هاى داخلى و خروجى و ماده 12 شيوه نامه 
اجرايى ذخيره اتاق و ابطال آن در واحدهاى اقامتى، 
چنانچه از تاريخ يك اســفندماه سالجارى تا اطالع 
ثانوى، گردشــگرى درخواســت انصراف از ســفر 
كند، تمامى تأسيســات گردشگرى و دفاتر خدمات 
مسافرتى و گردشــگرى بدون هيچ گونه جريمه اى 
نسبت به استرداد وجوه دريافتى از گردشگران اقدام 

مى كنند». 
اين بخش نامــه و مصاحبه وزيــر راه واكنش دفاتر 
خدمات مسافرتى را در پى داشت. بسيارى از مديران 
دفاتر مســافرتى اعالم كردند كه بخش نامه وزارت 
راه و گردشــگرى درباره لغو تورهاى گردشــگرى 
اين روزهاســت ولى مردم سفرهاى نوروزى را لغو 
مى كنند بنابراين كارگزاران خارجى هزينه لغو تور را 

از ما مى گيرند. 
در اين باره، ســهند عقدايى، فعال گردشگرى گفت: 
متأسفانه درحال حاضر هتل هاى داخلى و ايرالين ها 
زير بار اين بخش نامه ها نمى روند و بســيارى از آنها 

حق لغو را مى خواهند، مشــكل ديگــرى كه داريم 
در حوزه تورهاى خارجى اســت. ما در اين تورها 
با كارگــزاران خارجى و هتل هاى بين المللى روبه رو 
هســتيم، هزينه هاى پيش پرداخت از ماه ها پيش به 
اين كارگزاران در كشورهاى مقصد داده شده است. 
هيچ يك از اين كارگــزاران از بخش نامه هاى معاون 
گردشــگرى ما كه پيروى نمى كننــد. آنها مى گويند 
مى توانيم ميهمان بپذيريم و در اين زمينه مشــكلى 
نيست. ما چطور مى توانيم پيش پرداختى كه به آنها 

واريز شده را برگردانيم؟
اين كارشــناس طبيعت گردى بيان كرد: مسافر نزد ما 
مى آيد و مى گويد كه معاون گردشــگرى و وزير راه 
گفته كه همه پول هاى ناشى از لغو تورها بايد به مردم 
برگشت داده شود، آنها هم مى خواهند تورى كه براى 
نوروز خريدارى شده را لغو كنند. از طرفى به عنوان 
مثال برخى ايرالين ها گفته اند كه تا دهم مارچ پرواز 
را لغو كرده اند و شايد پس از آن همچنان پرواز وجود 
داشته باشد. ايرالين مى گويد من مى توانم براى اين 
مدت هزينه لغو را دريافت نكنم نه براى زمان عيد. 

 يك راهكار چينى براى جبران خسارت ها
البتــه تورگردان ها و فعاالن گردشــگرى براى اين 
موضــوع راهكارهايى را نيز ارائــه كردند و آن هم 
محفــوظ ماندن اعتبار نزد آژانس دار و يا هتلدار بود. 
اين پيشــنهاد نيز از چين الگو گرفته شــده بود. ماه 
گذشته همزمان با ســال نوى چينى برنامه سفر 35

ميليون گردشگر چينى لغو شد كه بحران بزرگى براى 
گردشگرى دنيا بود. دولت چين به كمك آژانس هاى 
مسافرتى آمد، بســيارى از كارگزاران خارجى نيز با 
آنهــا همكارى كرده و قبول كردند كه گردشــگران 
چينى يك سال بتوانند فرصت داشته باشند كه از تور 
خريدارى شده خود استفاده كنند. اين اقدام توانست 
جلوى ضررهاى زياد را بگيرد، بنابراين مى توان از آن 

هم در ايران الگو گرفت. 
اگرچه بسيارى از مديران آژانس هاى گردشگرى از 
ايرالين ها بابت همكارى نكردن شــكايت داشتند اما 

هتلداران نيز در اين موارد همكارى نكردند. جمشيد 
حمزه زاده، رئيس جامعه حرفه اى هتلداران كشــور 
بــه مهر گفت: تــا وقتى دولت اعالم شــرايط ويژه 
نكند، هتل ها جريمه لغو را از مســافر مى گيرند. اما 
پس از آنكه معاون گردشگرى به نوعى شرايط ويژه 
را اعالم كرد هتلداران بازهم همراه نشــده و اين بار 
درك از وضعيت موجود را برداشت شخصى معاون 

گردشگرى قلمداد كردند. 
آژانس هاى مســافرتى هم كه به نوعى فروشــنده 
خدمات ايرالين ها و هتل ها به مردم هستند، اعالم 
 كردنــد كه وقتى هتلدار و ايرالين هزينه لغو ايامى 
مانند نــوروز و يا روزهاى مانــده به عيد را پس 
نمى دهد، آيا ما بايد از جيب خودمان اين هزينه ها 

را بدهيم؟

 بالتكليفى سفرهاى نوروز
در واقع مديران دفاتر مسافرتى اين صحبت هاى وزير 
راه و معاون گردشگرى را موجب اختالف آژانس دار، 
هتلدار و شــركت هواپيمايى با مردم قلمداد كرده و 
گفتند كه اگر حداقل اعالم مى شد، تا چه زمانى همه 
سفرها لغو شود در آن صورت هر بخش مى دانست 
كه آيا بايد ســفر نوروز را هم لغو كند و هزينه را به 

مردم برگرداند يا نه. 
از طرفى متوليان گردشــگرى و بهداشــت كشور و 
حتى ســتاد مديريت ويروس كرونا مدام درباره لغو 
ســفرها و حتى ترددها صحبــت مى كنند با وجود 
اين اما هتل هاى اســتان گيالن با رشد فزاينده ورود 
گردشگر مواجه شدند و هتل هاى مازندران نيز اعالم 
كردند كه ديگر مسافر نمى پذيرند. اين موضوع نشان 
مى دهــد هنوز خيلى از افــراد اين موضوع را جدى 
نگرفته اند و مشغول سفر هستند. همانطور كه برخى 
افراد در فضاهاى مجازى به تبليغ تورهاى گردشگرى 
ويژه تعطيالت آخر هفته اقدام مى كنند. زمانى كه وزير 
بهداشت گفته بود هفته اى سخت خواهد بود. با اين 
وجود هنوز مشخص نيست آيا سفر ويروس كرونا 

در ايران تا عيد نوروز ادامه داشته باشد يا نه. 

وضعيت صنعت گردشگرى

سفر شوم كروناى گردشگر به ايران
■ صنعت گردشگرى جهان فلج شد

كرونـا «لوور» 
را هـم 
به تعطيلى كشاند
 همزمان با شــيوع ويروس كرونا در بيش از 50
كشــور جهان، موزه «لوور» پاريــس نيز به تعطيلى 

كشيده شد.
به گزارش ايسنا، اپيدمى ويرووس كرونا موزه «لوور» 
پاريس را هم تعطيل كرد و كاركنان و مسئوالن اين 
مــوزه كه از آثار هنرى محافظت مى كردند، از ترس 
آلوده شدن به اين ويروس، موزه را تعطيل كردند و از 

پذيرش بازديدكنندگان سر باز زدند.
يكى از كارمنــدان موزه لوور مى گويد: «ما بســيار 
نگران هســتيم؛ زيرا از همه جــاى دنيا بازديدكننده 

داريم، خطر بسيار بســيار زياد است، اگرچه هنوز 
هيچ گونه عالئمى از اين ويــروس در ميان 2 هزار 
و 300 كارمند در اين موزه وجود نداشته است. اين 

مسأله را فقط زمان مشخص خواهد كرد.»
درهــاى ايــن مــوزه مشــهور بــه روى تمامــى 
بازديدكنندگان درحالى بسته شد كه كاركنان «لوور» 
براى برگزارى جلسه اى درباره ويروس كرونا در اين 

موزه حاضر شدند.

برخى بازديدكنندگان ساعاتى پس از بسته شدن درها 
همچنان در صف ها به انتظار ايســتادند، اما مقامات 
موزه «لوور» اعــالم كردند درهاى اين موزه تا پايان 

روز بسته خواهد ماند.
در ســال 2019 در مجموع 9/6 ميليون نفر از موزه 
«لوور» بازديد كردند كه سه چهارم آن ها از خارج از 
فرانســه براى بازديد از «لوور» آمده بودند. درحالت 
عادى، محبوب ترين موزه جهان روزانه ميزبان ده ها 

هزار نفر از عالقه مندان است.
فرانســه تاكنون 130 مورد ابتال به ويروس كرونا 
و 2 مــورد مــرگ در اثر ابتال بــه آن را گزارش 

كرده است.
روز يكشنبه دولت فرانسه از اقدامات مختلفى براى 
جلوگيرى و كنترل شــيوع ويروس كرونا از جمله 
ممنوعيت تمامى اجتماعات بــاالى 5 هزار نفر در 

محيط هاى سربسته خبر داد.


