
 2020 مـــارس    15   1441 رجـــب   20   1398 مـــاه  اســـفند   25 يكشـــنبه  
ســـال شـــانزدهم  شـــماره 3718  12 صفحــــــــــــه روزنامـــه + نيازمنديهـــا  2000 تومـــان 

|ISNN: 2322-4665|

C M

خبر

4

ران
خبراي

2

رى
شگ

گرد

8

ش
ورز

7

ركابزن نهاوندى 
در يك قدمى 
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كرونا راهنمايان 
گردشگرى را
 9 ماه بيكار 
مى كند

جورقان آماده 
مبارزه كامل 
با كرونا

قدردانى روحانى 
از رهبر انقالب 
براى تشكيل 
قرارگاه بهداشتى 
نيروهاى مسلح 
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سرعت انتشار شايعه 
بيشتر از كرونا!

 1- با مشــاهده نخستين مورد ابتال به 
ويروس جديد كرونا در ايران و اعالم آن 
در 30 بهمن ماه، ايــران وارد فاز مقابله با 
گسترش اين ويروس شــد و تمام توجه 
دولت و ملت و رسانه ها و ... به كرونا بود 
تا اين ويروس ســريع تر كنترل و شرايط 
براى بازگشت به روال عادى فراهم شود.

در اين زمينه اقدامات انجام شده و درحال 
انجام درنهايت نيازمند بررســى، مطالعه و 
تجربه آموزى بــراى موارد احتمالى بعدى 

است...

نگاه

4

تعيين زمان انتخابات 
با وزارت كشور است

 وظيفه  شــوراى نگهبــان در انتخابات 
مجلــس شــوراى اســالمى نظــارت بر 
انتخابــات بوده و تعيين زمــان انتخابات 
با وزارت كشــور است.پژوهشگر حقوق 
عمومــى با اعــالم اينكه وظيفه شــوراى 
نگهبــان در انتخابات مجلــس نظارت بر 
انتخابات بوده اســت، اظهار كرد: وزارت 
كشــور با درنظر گرفتن ضوابط تعيين شده 
بــراى برگــزارى انتخابــات زمان هــاى 
پيشنهادى خود را به شوراى نگهبان اعالم 

مى كند...

  مديــركل انتقال خون اســتان 
همدان با تشــكر از كســانى كه در 
ايــام اوج ويــروس كرونــا انتقال 
خــون را حمايــت كردنــد، گفت: 
خون  منابع  در  كمبودى  خوشبختانه 

استان همدان وجود ندارد.
افشين محمدى در گفت وگو با ايسنا، 
اهداكنندگان  خوشبختانه  كرد:  اظهار 
مســتمر در اوج شيوع ويروس كرونا 
همچنان به تعهــد خود عمل كرده و 

انتقال خون را تنها نگذاشتند.
وى افــزود: در حــال حاضر كمبود 
چشــمگيرى در منابع خون اســتان 

همــدان وجود نــدارد و تنها 20 درصد 
كاهــش در گلبول هــاى قرمــز خــون 

داشته ايم.
محمــدى بيان كرد: 2 هفتــه اخير 300

واحد منابع خونى به استان تهران ارسال 
كرديم اما براى بيماران همدانى مشكلى 

وجود ندارد.
وى با اشــاره به نياز هميشــگى بيماران 

تاالسمى و سرطانى به خون، اعالم كرد: 
با توجه بــه تعطيالت نوروزى برخى از 
بيماران تاالســمى براى اطمينان خاطر از 
نبود مشــكل در ايام تعطيالت به انتقال 

خــون مراجعه خواهنــد كرد كه 
روزهاى  ايــن  در  اهداكننــدگان 
پايانى سال مى توانند ما را همراهى 

كنند.
كــرد:  تأكيــد  محمــدى 
ــوان  ــچ عن ــه هي ــدگان ب اهداكنن
ــند  ــا نباش ــروس كرون ــران وي نگ
زيــرا تمــام تجهيــزات و امكانــات 
انتقــال خــون هــر 2 ســاعت 
ــكلى  ــود و مش ــى مى ش ضدعفون
پيــش  كننــدگان  اهــدا  بــراى 

نخواهــد آمــد.
وى در پايــان يادآور شــد: انتقال 
خون به جز در روز عيد نوروز، در ساير 
ايام تعطيالت نــوروزى به صورت صبح 
و عصر باز اســت تا نياز بيمارستان ها را 

تأمين كند.

خير نهاوندى 
62 ميليون براى 
ملزومات پزشكى 
اهدا كرد

 يك خيّر ســالمت مبلغ 62 ميليون 
تومان براى خريد ملزومات بهداشــتى 

پزشكى شهرستان نهاوند اهدا كرد .
رئيس شبكه بهداشــت و درمان نهاوند 
گفت: «حاج حميد جهانيان» عضو مجمع 
خيرين ســالمت اين شهرستان مبلغ 62

ميليون تومــان براى خريــد ملزومات 

مصرفى پزشــكى از جمله 1000دست 
لباس يكبارمصرف سراسرى ، 10 گالن 
20 ليترى مواد ضدعفونى كننده دســت 
و ســطوح ، 700 عدد ماسك به شبكه 
بهداشت و درمان شهرستان نهاوند اهدا 

كرد.
مؤمنعلــى دارابى افزود: بــا خريد اين 

كمبودهاى  از  بخشى  پزشكى  ملزومات 
مواد مصرفى پزشكى برطرف مى شود.

وى خاطرنشــان كرد: مــواد مصرفى از 
الزامــات شهرســتان اســت و همت و 
هميارى خيرين ســالمت نقش مؤثرى 
در برطرف شــدن اين كمبودها خواهد 

داشت.

همدان كمبود منابع خون ندارد
اهداكنندگان نگران ويروس كرونا نباشند

@bazarehamedan
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آغاز پويش هاى ضدكرونايى 
هالل احمر همدان

2 2

استفاده  از 700 هزار ليتر ضدعفوني كننده در همدان

جنگ با كرونا ادامه دارد

مراكز تجمع را به شدت كنترل كنيد

آماده باش 
براى 

چهارشنبه سورى
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سرعت انتشار شايعه بيشتر از كرونا!
 1- با مشــاهده نخســتين مورد ابتال به ويروس جديد كرونا در 
ايران و اعالم آن در 30 بهمن ماه، ايران وارد فاز مقابله با گســترش 
اين ويروس شد و تمام توجه دولت و ملت و رسانه ها و ... به كرونا 
بود تا اين ويروس ســريع تر كنترل و شرايط براى بازگشت به روال 

عادى فراهم شود.
در اين زمينه اقدامات انجام شــده و درحــال انجام درنهايت نيازمند 
بررســى، مطالعه و تجربه آموزى براى موارد احتمالى بعدى اســت 
و اكنــون در اوج فعاليت ها و اجراى تصميمات اتخاذ شــده، زمان 

نقدهاى جدى نيست.
2- ويروس كرونا در ايران ابتدا با شايعه منتشر شد و با شايعه پيش 
رفت و اكنون نيز تمامى اقدامات زير ســايه شــايعه و اخبار جعلى 

قرار دارد.
اين وضعيت دليلى شده تا در اين شرايط سخت، بيشتر توان متوليان 
امر در پاســخگويى به شايعات صرف شــود و مقابله با شايعات و 
جعليات، توان مضاعفى از آنهــا گرفته و بحران هاى جديدى چون 
گرانى ها و مســموميت ها به دليل توصيه هــاى غلط درمانى يا جدى 

نگرفتن ويروس را به دنبال داشته باشد.
3- شبكه هاى اجتماعى در شرايطى مانند بحران هاى طبيعى عملكرد 
خوبى داشته اند و توانسته اند كمك ها را ساماندهى و در اطالع رسانى 

و انتشار پيام ها و هشدارها مؤثر باشند.
اما اين شــبكه ها در بحران زيســتى اخير نتوانســتند عملكرد مثبتى 
همچون بحران هاى طبيعى داشته باشند و در افزايش انتشار شايعات 

و اخبار جعلى متهم اصلى هستند.
4-درباره نقش منفى شــبكه هاى اجتماعى در انتشــار اخبار جعلى 
و شايعات در اين شــرايط بحرانى، وضعيت نامشخص شبكه هاى 

اجتماعى خارجى بيشترين تأثير را دارد.
اين وضعيت نامشخص شرايط را براى فعاليت دستگاه هاى دولتى و 

متولى در اين زمينه سخت كرده است.
در كنار اين، فيلترينگ برخى شبكه هاى پرمخاطب دليلى بر فعاليت 
شايعه سازان و سازندگان اخبار جعلى در نبود امكان فعاليت رسمى 

آگاهان و مطلعان است.
5- توجيه اصلى در استفاده از فيلترينگ، ايجاد امنيت و آرامش است 
حــال آنكه در بحران اخير، فيلترينگ شــبكه هاى اجتماعى خارجى 
نتوانســت اين هدف را كسب كند و فعاليت آزادانه در انتشار اخبار 
جعلى از سوى فيك سازان دليلى شد تا سرعت انتشار اين نوع اخبار 
از سرعت انتشار ويروس بيشتر باشد و خود به نگرانى و هزينه هاى 

ديگرى تبديل شود.
 اين نگرانى در ســخنان نماينده اعزامى بهداشت جهانى به ايران هم 
بروز كرد و وى نيز از افزايش شــايعات و اخبار جعلى در پيشگيرى 

از انتشار ويروس ابراز نگرانى كرد.
6- ناتوانى فيلترينگ دربرابر انتشــار اخبار جعلى، كذب و شايعات، 
ضرورت تدبيــرى نو براى مقابله افراد جامعه بــا اين نوع اخبار را 

يادآورى مى كند.
ايــن مهم وظيفه متوليان آمــوزش جامعه در اتخــاذ تدابيرى براى 
افزايش ســواد رســانه اى مردم و كاربران شــبكه هاى اجتماعى را 
يادآورى مى كند تا با اين اقدام كاربران اين شــبكه ها چگونگى رفتار 
در اين شــبكه ها را بيشــتر آموخته و از انتشار شــايعات يا عمل به 
دســتورات درمانى نادرست و غلط، به عنوان توصيه مهم درمانى و... 

خوددارى كنند.
7- افزايش شايعات كرونايى و هزينه سازى هاى آن در بحران و تبديل 
آن به بحران و چالشى جديد، ثابت كرد در فضاى رسانه اى جديد آنچه 
از جامعه صيانت خواهد كرد، عالوه بر افزايش سواد رسانه اى كاربران، 
عملكرد صحيح رسانه هاى رسمى و مستقل در انتقال اطالعات درست 

و پاسخگويى صادقانه مسئوالن به مردم است.
در اين شــرايط درباره ادامه فيلترينگ شبكه هاى اجتماعى و شرايط 
فعاليــت مردم و تأثير آن در گــذر از بحران ها ، نياز به مطالعه دقيق 
و بررســى كارشناسى است تا اين شــبكه ها با فعاليت فرصت طلبان 

تبديل به حاشيه و بحرانى مضاعف  بر بحران اصلى نشود.

تردد در جاده هاى همدان 11 درصد كاهش يافت
ــودروى  ــزار خ ــون و 442 ه ــه 8 ميلي ــك ب ــون، نزدي ــفندماه تاكن ــداى اس  از ابت
ســبك و ســنگين در جاده هــاى اســتان تــردد كردنــد كــه ايــن آمــار نســبت بــه مــدت 

مشــابه ســال گذشــته 11 درصــد كاهــش دارد.
رئيــس مركــز مديريــت راه هــاى همــدان گفــت: ايــن تعــداد تــردد در حالــى از يكــم 
تــا پايــان روز 21 اســفندماه ثبــت شــده كــه در مــدت مشــابه ســال گذشــته 9 ميليــون 

و 500 هــزار تــردد در ايــن محورهــا ثبــت شــده بــود.
ــردد روز 21  ــرخ ت ــه ن ــه اينك ــاره ب ــا اش ــا ب ــا ايرن ــو ب ــى در گفت  وگ ــعيد كريم س

اســفند مــاه نيــز نســبت بــه ميــزان متوســط روزانــه ســال جــارى، 20 درصــد كاهــش 
ــه ســال 1398 به طــور متوســط 560 هــزار  ــردد روزان ــرخ ت ــزود: ن داشــته اســت، اف
تــردد اســت كــه ايــن ميــزان روز چهارشــنبه گذشــته بــه 445 هــزار تــردد كاهــش 

يافــت.
ــك  ــدان نزدي ــار - هم ــالجارى از محــور3 راهــى به ــداى س ــرد: از ابت ــار ك وى اظه
بــه 11 ميليــون و 712 هــزار خــودرو عبــور كــرده كــه بــه طــور متوســط بــا روزانــه 
32 هــزار تــردد بيشــترين آمــار را در بيــن محورهــاى جــاده اى اســتان داشــته اســت.

ــه  ــايل نقلي ــه وس ــوط ب ــا مرب ــه 17/5 درصــد از تردده ــه اينك ــاره ب ــا اش ــى ب كريم
ســنگين اســت، گفــت: در ايــن مــدت ســرعت متوســط تــردد خودروهــا در 

ــت. ــده اس ــت ش ــاعت ثب ــر در س ــدان، 81 كيلومت ــتان هم ــاى اس محوره
ــا  ــراه ب ــدان، هم ــاى هم ــردد در محوره ــد از كل ت ــه داد: 27 درص وى ادام
ــاز  ــه غيرمج ــبقت و فاصل ــرعت، س ــه س ــى، از جمل ــه گانه رانندگ ــات س تخلف

ــوده اســت. ب
كريمــى تأكيــد كــرد: همزمــان بــا فرارســيدن عيــد نــوروز تعــداد تــردد در محورهــاى 
ــى و  ــكات راهنماي ــت ن ــا رعاي ــد ب ــدگان باي ــه رانن ــد ك ــش مى ياب ــدان افزاي هم

ــد. رانندگــى، از ايجــاد حــوادث رانندگــى پيشــگيرى كنن
وى اظهــار كــرد: 23 دوربيــن نظــارت تصويــرى و 48 دوربيــن ثبــت تخلــف داراى 

كــد پليــس در ســطح محورهــاى جــاده اى همــدان فعــال هســتند

آغاز پويش هاى ضدكرونايى 
هالل احمر همدان

دهمين جشنواره كتابخوانى رضوى 
در همدان آغاز شد

 مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان گفت: دهمين جشنواره 
كتابخوانى رضوى با تكيه بر بستر الكترونيكى آغاز شد.

به گــزارش فارس، عاطفه زارعى اظهار كرد: دهمين دوره جشــنواره 
كتابخوانى رضوى توسط نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور و با همكارى 
بنياد فرهنگى هنرى بين المللــى امام رضا(ع) و معاونت امور فرهنگى 
وزارت ارشاد در راستاى ترويج فرهنگ منور رضوى، گسترش فرهنگ 
كتاب خوانى و مطالعه كتاب هاى مرتبط با سيره  پاك ائمه  معصومين(ع)، 

به ويژه حضرت امام رضا(ع) آغاز شد.
وى بــا بيان اينكه بهترين اقدام در شــرايط فعلى خانه ماندن و كتاب 
خواندن اســت، افزود: بــا وجود تعطيلى كتابخانه هــاى عمومى، اين 
جشــنواره در دهمين دوره، نخســتين گام هاى خود را با اســتفاده از 
ظرفيت هاى فضاى مجازى برداشــته و امكان مشاركت در بخش هاى 

مختلف را در اين بستر فراهم كرده است.
زارعى تصريح كــرد: كتاب هايى با موضوع حضــرت امام هادى(ع) 
به عنوان بخش ويژه دهمين دوره جشــنواره كتابخوانى رضوى در نظر 

گرفته شده است.
وى بــا بيان اينكه در ايــن دوره 12 كتاب در 3 رده ســنى «كودك»، 
«نوجوان» و «جوان و بزرگســال» معرفى شــده است ادامه داد: بر اين 
اســاس در رده «كودك» (4 تا 12 ســال) كتاب هاى «گنبد خورشيد» 
نوشته معصومه مهرى از انتشارات بنياد امام رضا(ع)، «زندگى حضرت 
معصومه(س)» نوشــته سيد محمد مهاجرانى از انتشارات كتابك و در 
بخش ويژه اين رده سنى، كتاب «ده قصه از امام هادى(ع) براى بچه ها» 

نوشته جعفر ابراهيمى از انتشارات قديانى معرفى شده است.

مردم و مسئوالن در ميدان مبارزه با ويروس 
كرونا كنار يكديگر باشند

 امام جمعه همدان بــا بيان اينكه امروز بايد همه در ميدان مبارزه با 
ويروس كرونا در كنار هم باشيم، گفت: موازى كارى به نتيجه كار آسيب 

خواهد زد.
به گزارش مهر، حجت االاسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى در افتتاحيه 
ستاد مردمى مبارزه با ويروس كرونا با اشاره به اهداف تشكيل اين ستاد، 
خاطر نشــان كرد: اين مجموعه به صورت هماهنگ با ستاد پيشگيرى 
عمل مى كند. وى تأكيد كرد: فرماندهى و مديريت در شرايط فعلى بايد 
در دستان ستاد پيشگيرى باشد و ستاد مردمى نيز بناى اينكه به صورت 

مستقل و موازى عمل كند را نخواهد داشت.
وى با بيان اينكه بايد دستورات و سفارشات ستاد پيشگيرى، توسط ستاد 
مردمى پيگيرى شــود، افزود: از آنجايــى كه موازى كارى به نتيجه كار 
آسيب خواهد زد، بايد با شناسايى اولويت ها و ايجاد انسجام و هماهنگى 

بين تمام نيروها، به دنبال رسيدن به يك هدف واحد بود.
وى با اشــاره به فعاليت هاى خودجوش مــردم و جريانات انقالبى در 
ايام گذشته، يادآور شد: ممكن است در اين فعاليت ها موازى كارى هايى 
رخ دهد، بنابراين ســتاد مردمى بايد با همراهى همه مردم دستورات و 
سفارشــات ستاد پيشــگيرى را دنبال مى كند، زيرا اين ستاد صرفاً يك 
بازوى اجرايى است. حجت االاسالم والمسلمين شعبانى در ادامه با اشاره 
به پنجشــنبه و جمعه آخر ســال، بيان كرد: در ايــن روز از همه مردم 
مى خواهيم كه به توصيه هاى بهداشــتى ستاد پيشگيرى به شدت توجه 
كنند و مراقب خود باشند. وى تصريح كرد: اين توصيه ها، توصيه هايى 
اســت كه بايد رعايت شود، زيرا هم براى سالمت جامعه مفيد است و 

هم از شيوع بيشتر ويروس جلوگيرى مى كند.

استفاده  از 700 هزار ليتر ضدعفوني كننده در همدان
جنگ با كرونا ادامه دارد

 از 10 اســفند مــاه تاكنون بيش  از 700 هزار ليتر محلول پاشــى و 
ضدعفونى در سطح شهر به ويژه معابر پرتردد و هسته مركزى شهر در 

پى شيوع ويروس كرونا انجام شده است.
معاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان گفت: پس از اعالم شيوع 
ويروس كرونا، ستاد پيشــگيرى و كنترل ويروس كرونا در شهردارى 
همدان تشــكيل شــد. على ضمير اظهار كرد: ضدعفونى و گندزدايى 
معابر عمومى، تأسيسات و اماكن شهرى در قالب 2 دستگاه ماشين آالت 
سنگين، 4دستگاه واتر جت، حدود 60 دستگاه سم پاش و پمپ كوله اى، 
موتورى و دســتى، بالغ بر 14 اكيپ با هدف ارزيابى و ســنجش توان 

عملياتى شهردارى انجام مى شود.
وى افــزود: اين اكيپ ها از دهم اســفندماه كار ضدعفونى ســطح 
شــهر را آغاز كردند و تاكنون بيش از 700 هزار ليتر محلول پاشــى 
و ضدعفونى براى معابر و تأسيســات شــهرى، پارك هاى ســطح 
شــهر (مبلمان، نيمكت، وســايل بازى كودكان، ست هاى ورزشى)، 
بيمارستان ها، بازارهاى سرگذر، ســبزه ميدان و ... ، بازارچه موقت 
پرندگان، همچنين ضدعفونى مخازن زباله، ســرويس هاى بهداشتى 
باز در سطح شهر، پل هاى عابر پياده و پاركينگ ها، ماشين هاى حمل 
زباله، پايانه هاى مســافربرى و حدود4 هزار و 500 دستگاه ناوگان 
حمل ونقل درون شهرى با نظارت مستقيم اين ستاد انجام شده است. 
وى همچنين ادامه داد: به منظور پيشــگيرى از شيوع ويروس كرونا 
حدود 7 هزارماســك و 2 هزار و 550 جفت دست كش بين پاكبانان 

خدمات شهرى در اسفندماه توزيع شده است.
علــى ضمير افزود: همچنيــن فضاى بيرونى و داخلــى اتوبوس هاى 
درون شــهرى و تاكســى ها به صورت روزانه شست وشو و ضدعفونى 
مى شود. على ضمير گفت: حفظ سالمت شهرى يك اولويت و وظيفه 
همگانى اســت كه بايد همه دســتگاه ها، نهادها، سازمان هاى دولتى و 
خصوصى و از همه مهمتر شــهروندان در اين زمينه تالش كنند كه در 
اين شرايط بحرانى براى حفظ سالمت خود و خانواده هايشان در منازل 

بمانند و از تردد بى مورد پرهيز كنند.

1- مــردم همــدان به پالك خودروها حســاس شــده اند. گويا اين 
حساسيت براى رصد حضور ميهمانانى از استان هاى با آلودگى بيشتر 
به ويروس كرونا در استان است. گفتنى است همدان رسماً اعالم كرده 

تا پايان داستان كرونا، پذيرش مسافر ندارد.
2- درخواســت ها از اســتاندار براى بستن مســيرهاى رو به همدان 
از اســتان هاى همجــوار به ويژه قــم افزايش يافته اســت. گويا اين 
درخواست ها در فضاى مجازى مطرح شده است. گفتنى است در اين 
درخواست ها مسدود شدن مسير ورود تا پايان كرونا مطالبه شده است.

3- برخى از مردم همدان بدون توجه به هشــدارها در بازارها حضور 
فعــال دارند. گويا حضور خانوادگى با زن و فرزندان براى خريدهاى 
عيد در بازار قابل مشاهده است. گفتنى است بى توجهى به توصيه هاى 
بهداشتى و جدى نگرفتن كرونا مى تواند وضعيت استان را در گسترش 

اين ويروس و تعداد مبتاليان وارد روند صعودى تر كند.
4- برخى تبليغات صداوسيما دعوت مردم به  حضور در اماكن عمومى 
و شلوغى است. گويا اين تبليغات با مصوبات ستاد مقابله با كرونا در 
تضاد اســت. گفتنى است كرونا ثابت كرده، گذشت از منافع اقتصادى 

سازمان به نفع مردم براى برخى سازمان ها كار سختى است.
5- ســرعت اينترنت هاى خانگى كاهش يافته است. گويا وعده وزير 
ارتباطــات در اهداى اينترنت رايگان به مشــتركان بــراى ماندن در 
خانه، در نبود زيرســاخت الزم براى ايــن افزايش مراجعه، دليل اين 
كاهش سرعت است. گفتنى است وعده هاى وزير ارتباطات معموال با 

مشكالتى  در اجرا براى مردم  همراه بوده است.

 ســازمان جوانان هالل احمر به عنوان يك 
ســازمان فرهنگى، آموزشــى و امــدادى در 
راستاى ايفاى بخشى از مسئوليت بشردوستانه 
خود و نهادينه ســازى اصــول و اهداف اين 
جمعيت در ذهن جوانان، نوجوانان و كودكان 
طرح ملى خدمات بشردوســتانه را با هدف 

كاهش شيوع ويروس كرونا آغاز كرد.
با توجه بــه محدوديت هاى حضور فيزيكى 
در فضــاى اجتماعــى خــارج از منزل و 
ضرورت ممانعت از شــيوع ويروس كرونا 
و در عين حال ارائه خدمات انسان دوستانه 
در راســتاى افزايش تاب آورى در شــرايط 
جديد خانواده ها تا زمان سپرى شدن شرايط 
بحرانــى، طرح ملى خدمات بشردوســتانه 
اعضــاى ســازمان جوانان بــا موضوعات 
سالمت روان، نشاط اجتماعى و غنى سازى 
اوقات فراغت كودكان و نوجوانان و ســاير 
اعضــاى خانــواده، در فضاى مجــازى به 

صورت غيرحضورى اجرا مى شود.
در اجراى طرح يادشــده منعى براى حضور 
فيزيكى اعضا براســاس نيازهاى اعالمى از 
ســوى ستاد مبارزه و پيشــگيرى از كرونا با 
درنظر داشــتن شــرايط ايمن وجود ندارد و 
شيوه اجراى آن بر عهده ستاد مركزى است.

با اجــراى اين طرح، مى توان گام هاى مؤثرى 
در بهره گيرى مناســب از اوقــات فراغت و 
فرصــت در كنار هم بودن اعضــاى خانواده 
در منزل برداشــت و زمينه كاهش اضطراب، 
اســترس و پيشــگيرى از بيمــارى با كمك 
و مشــاركت جوانــان عضو و آحــاد جامعه 

به صورت غيرمستقيم فراهم كرد.
معاون جوانــان جمعيت هالل احمر اســتان 
همدان گفت: اين طرح با هدف ارتقاى سطح 
آمادگى و مقابله با ويروس كرونا با انتشــار و 
انعكاس اخبار و فايل هاى آموزشى و حمايتى 
جمعيــت هــالل احمر در فضــاى مجازى، 
كاهش فشــار روانى و ترس احتمالى اعضاى 
خانواده در راســتاى كمك به افزايش اميد و 
نشــاط اجتماعى و افزايش تاب آورى جامعه 

برگزار مى شود.
مريــم پاك بيــن در گفت وگــو بــا ايرنا، 
غنى سازى اوقات فراغت كودكان، نوجوانان 
و جوانان در منزل، اشتراك گذارى احساس 
كــودكان و نوجوانان با انتشــار و انعكاس 
خاطره گويــى،  و  نقاشــى  جشــنواره هاى 
بشردوستانه  فعاليت هاى  در  اعضا  مشاركت 
و نهادينه ســازى حــس مســئوليت پذيرى 
اجتماعى در اعضا با ورود به موضوع كرونا 
ويــروس و پيامدهاى آن را از ديگر اهداف 

اين طرح برشمرد.

وى افــزود: زمــان اجراى اين طــرح تا 15
ارديبهشــت ســال آينده بود و مكان اجراى 
آن فضــاى مجازى اســت همچنيــن نتيجه 
قرعه كشــى پويش ها و جشــنواره ها در هفته 

هالل احمر اعالم مى شود.
 پويش ملى «لبخند» و «با خانواده»

وى گفــت: 2 پويش ملــى «لبخنــد» و «با 
خانواده» با هدف تشــويق مردم براى ماندن 
درخانه و دركنار خانــواده به عنوان امن ترين 
مكان براى پيشــگيرى از انتقال بيمارى كرونا 
همچنين ايجاد نشــاط اجتماعــى و افزايش 
شادى و روحيه بخشــى در بين خانواده اجرا 

مى شود.
معاون جوانــان جمعيت هالل احمر اســتان 
همدان افزود: اين پويش ها براى مشــاركت 
همكاران و خانواده آنان، اعضا و خانواده آنان 
و آحاد جامعه درنظر گرفته شــده و تصاوير 
ارسالى براى پويش لبخند بايد گوياى شادى 
و نشــاط فردى يا خانوادگى بــوده و همراه 
با لبخند و حضور اعضــاى خانواده در خانه 

باشد.
 پويش ملى هالل آماده

معاون جوانــان جمعيت هالل احمر اســتان 
همدان اظهار كرد: اين پويش با هدف انعكاس 
و تجليــل از اقدامات اعضا داوطلب جمعيت 
هالل احمر كه در كنار ســاير دستگاه ها براى 
مقابله با بيمارى كرونا تــالش مى كنند آغاز 

شده است.
*ششــمين جشــنواره فيلم و عكس 

بشردوستى
وى گفت: به منظور ثبت و انتشــار رويدادها 

و خدمات بشردوســتانه و امــدادى اعضاى 
داوطلــب، تبــادل تجربيــات و رفتارهــاى 
ابتكارى  اقدامات  و  خانواده ها  بشردوســتانه 
هموطنــان در دوره گــذار از ويروس كرونا 
با رويكرد افزايش ســازگارى و بهبود شرايط 
خانــواده و همنوعان و نيــز ترويج فرهنگ 
هميارى، همدلى و همدردى براى پيشگيرى 
از ابتال به بيمارى كرونا ششــمين جشــنواره 
ملى فيلم و عكس بشردوستى برگزار مى شود.
پاك بين موضوع هاى اين جشنواره را خدمات 
بشردوســتانه و امــدادى اعضــاى داوطلب 
جمعيت هالل احمر به مــردم در پايگاه هاى 
اطالع رسانى، تب سنجى، غربالگرى، مشاوره، 

توزيع اقالم بهداشتى عنوان كرد.
 جشنواره نقاشى«دنياى رنگى من»

پاك بين گفت: اين جشنواره با موضوع نقاشى 
آسمان آبى، زمين سبز، كتابخانه ما، دورهمى 
خانواده، دنياى شــاد، بهداشــت، زندگى و 
سالمت، خانواده پرنشــاط و سالم و كشورم 

ايران برگزار مى شود.
پاك بيــن افزود: جشــنواره نقاشــى «دنياى 
رنگى مــن» براى خردســاالن و كودكان در 
رده ســنى 5 تا 11 ســال طراحى شده است 
و شركت كنندگان بايد با اســتفاده از پاستل، 
آبرنگ، مداد رنگى، نقاشى هاى خود را ترسيم 

كنند.
وى افزود: شركت كنندگان اثر نقاشى خود را 
در برگه هاى ۴A به صورت مشخص و واضح 
ترسيم كرده و به سايت ســازمان جوانان به 
ارســال  rcsy.ir/bashardoosti آدرس

كنند.

 جشــنواره خاطره نويسى با عنوان 
ماه و قلم

معاون جوانــان جمعيت هالل احمر اســتان 
همدان گفت: اين مســابقه براى رده ســنى 
نوجوانــان 12 تا 17 ســال و جوانان 18 تا 
21 ســال طراحى شده است و هر فرد امكان 

ارسال يك اثر را دارد.
وى افــزود: موضوع خاطره  مى تواند شــامل 
محورهايى همچون در كنــار پدر، دورهمى 
خانــواده، خانه تكانى، كمك بــه مادر، يك 
كار خدا پســندانه، يــك روز خاص، نوروز 
متفاوت، يك ســفر خيالى و آشــتى باشد و 

نويسنده به بيان تخيالت خود بپردازد.
 طرح ملى"آواى - وطن"

پاك بين گفت: كشور عزيزمان ايران، با تاريخ 
هزاران ســاله اش، همواره يكى از منابع غنى 
ادبيات مردمــى و افســانه هاى عاميانه بوده 
است؛ ادبيات شفاهى و بومى يا «فولكلور» از 
جايگاه ويژه اى در تمامى اقوام و كشورهاى 

جهان برخوردار است.
وى گفــت: به منظور ثبت، حفــظ و ترويج 
ادبيات شــفاهى و فولكلور كشــور به عنوان 
واقعيتى مردم شناســانه به ويژه با موضوعات 
بشردوستى، درنظر داريم نسبت به جمع آورى 

اين آثار اقدام كنيم.
پاك بين افزود: تمام رده هاى ســنى مى توانند 
در اين طرح شــركت كنند، همچنين ارسال 
آثار بايد به صورت فايــل صوتى و حداكثر 
10 دقيقه باشد و به سايت سازمان جوانان به 
ارســال  rcsy.ir/bashardoosti آدرس

شود.

 دومين جلسه پيشگيرى از شيوع ويروس 
كرونا با حضور شــهردار جورقان، امام جمعه 
جورقان، اعضاى شــوراى اســالمى شــهر 
جورقان، رئيس درمانــگاه جورقان، فرمانده 
پايگاه مقاومت بســيج خواهران و برادران، 
فرمانده حوزه شــهيد مباركــى، هيأت امناى 
مساجد جورقان، رئيس كالنترى 18 جورقان 
و فعــاالن حوزه بهداشــت در شــهردارى 

جورقان برگزار شد.
شــهردار جورقان در اين جلسه با بررسى و 
بحث پيرامون بحــران به وجود آمده، گفت:  
مقرر گرديد در راســتاى جلوگيرى از شيوع 
ويروس كرونا موارد ذيل به طور جدى مدنظر 

قرار گيرد.
- براى حفظ سالمت شــهروندان بازار روز 

(پنجشنبه بازار) تعطيل گردد.
- با هماهنگى هيأت محترم امناى مســاجد 

مراسمات لغو گردد
- مقرر گرديد مراسم پنجشنبه آخر سال لغو 

گردد.

- مقرر گرديد در راســتاى حفظ ســالمت 
شهروندان ديدوبازديد نوروزى نيز لغو گردد.

- مقرر گرديد درصورت مشــاهده هرگونه 
اســكان مسافر توســط برخى شــهروندان 
موضوع براى پيگيرى بــه كالنترى جورقان 

اطالع رسانى گردد.
- مقرر گرديد با اماكن ورزشى و قهوه خانه ها 
درصورت فعاليت توســط مراجــع قانونى 

برخورد گردد.
در ادامه جلســه نيز گزارشــى از اقدامات 
انجام شده توســط شهردارى براى مبارزه 
و پيشگيرى از ويروس كرونا و استقبال از 
بهار مانند اصالح سيســتم روشنايى پارك 
«الغديــر» واقع در جنــب محور همدان- 
تهران و اجــراى نورپردازى پارك مذكور 
اجراى  تهــران،  همدان-  محــور  رفوژ  و 
عمليات درختكارى و گلكارى در ســطح 
شــهر جورقان و محور همــدان- تهران و 
پارك «الغديــر»، گندزدايــى و ضدعفونى 
كردن معابر و قسمت ها و وسايل پراستفاده 

به صورت شــبانه روزى، رنگ آميزى جداول 
و رفــوژ ميانــى محــور همــدان- تهران، 
جانمايى و نصب اِلمان هاى استقبال از بهار، 
شست وشوى جداول و مسيل ها به حاضران 

در جلسه ارائه شد.

كاهش 100 درصدى جورقان آماده مبارزه كامل با كرونا
مصرف سوخت مايع در 

نيروگاه مفتح
 با افزايش دماى محيط و كاهش استفاده 
از ســوخت گاز در بخش خانگى، سوخت 
مصرفى واحدهاى نيروگاه مفتح از سوخت 

مايع به گاز طبيعى تغيير يافت.
سرپرســت معاونت توليد نيروگاه شــهيد 
مفتح، ضمــن اعالم اين خبر افزود: نيروگاه 
مفتح در ســال هاى گذشته به عنوان صنعت 
سبز استان و كشور انتخاب شده و به همين 
منظور تالش مديران شركت فراهم آوردن 
شرايطى است كه سوخت مصرفى نيروگاه 

همواره گاز طبيعى باشد.
پژمــان اخترى تصريح كــرد: انتخاب نوع 
سوخت مصرفى از اختيارات نيروگاه نيست 
و براساس شرايط و تشخيص مجموعه هاى 

باالدستى نيروگاه تعيين مى شود.
وى در پايان اظهار اميــدوارى كرد با ادامه 
رونــد افزايش دما و كاهش مصرف گاز در 
بخش خانگى مجوز استفاده از گاز طبيعى به 

نيروگاه ادامه يابد.
به گزارش روابط عمومى شركت مديريت 
توليد برق شهيد مفتح، نيروگاه شهيد مفتح 
شــامل 4 واحد 250 مگاواتى اســت كه با 
الكتريكى  انــرژى  مــگاوات  توليد 1000 
نقش عمده اى در تأميــن انرژى الكتريكى 
و پايدارى شبكه برق در غرب كشور دارد.

 در تلگرامكانال خبرى                

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM همراهتان هستيم
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خبر خبر

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

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

برابر رأي شماره 98/1465  مورخ 98/11/26هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى فيروز زندى فر فرزند 
امين اله به شماره شناسنامه 3226 صادره از كرمانشاه در ششدانگ يك باب مغازه 
و محوظه متصل به آن به مساحت 755/69 مترمربع در قسمتى از پالك 66 اصلى 
واقع در اسدآباد، ميدان بار، ابتداى بلوار خاكريز خريداري با واسطه از مالك رسمي 

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

(م الف 526)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/10

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

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034001557 مورخ 1398/12/01موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي مصطفى بداقى 
فرزند ذوقعلى به شماره شناسنامه 82 صادره از همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى آبى به مســاحت 44678/86 مترمربع تحت پالك 15/3235 
واقع در همدان، روســتاى امزاجرد بخش 4 خريدارى مع الواســطه از يوسف دريايى و 

ذوقعلى بداقى  محرز گرديده است. 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در 
صــورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد. (م الف 1904)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/10

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

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034001517  مورخ 1398/11/26هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفــات مالكانه و بالمعارض متقاضي جواد 
همتى اكبر فرزند صفرعلى به شماره شناسنامه 25 صادره از قهاوند در ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 75672/31 مترمربع تحت پالك 132/548 واقع 
در همدان روســتاى دشته بخش 5 خريداري مع الواســطه از محمد همتى اكبر  محرز 

گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي تواننــد از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتــراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

(م الف 1880)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/10

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

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

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

برابر رأي شماره 98/1447  مورخ 98/11/23 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى شكرا... زيورى فريد 
فرزند حبيب ا... به شماره شناسنامه 603 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب 
ساختمان به مساحت 28/52 مترمربع در قسمتى از پالك 66 اصلى جهت الحاق 
به پالك 66/746 اصلى واقع در اسدآباد، پشت استاديوم آزادى، خيابان آزادى 2 
خريداري با واســطه از مالك رسمي آقايان يدا... مؤذنى، عبدا... ظهيرى، سيف ا... 

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

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 523)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/10

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

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

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

برابر رأي شــماره 98/1492  مورخ 98/12/03 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى نوراله خلوصى روشن فرزند 
عبدالعظيم به شــماره شناسنامه 355 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى آبى به مساحت 51160/13 مترمربع در قسمتى از پالك 37 اصلى على آباد پير 
شمس الدين واقع در اسدآباد اراضى روستاى على آباد پير شمس الدين خريداري از مالك 

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

(م الف 541)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/10

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

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034001559  مورخ 1398/12/01موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي ذوقعلى بداقى 
فرزند على به شماره شناسنامه 3489 صادره از همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى آبى به مســاحت 44678/86 مترمربع تحت پالك 15/3235 
واقع در همدان، روســتاى امزاجرد بخش 4 خريدارى مع الواســطه از محمدابراهيم 

خدايارى نژاد  محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 1903)

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

موسى حنيفه 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

تقويت روحيه شهروندان 
و خانه تكانى شهرى

 فعاليت هاى طرح اســتقبال از بهار تعطيل نمى شود زيرا مردم در 
شرايط كنونى نيازمند تقويت روحيه هستند و در اين راستا فضاآرايى 

شهرى و گلكارى هاى شهر ادامه مى يابد.
محسن معصوم عليزاده شــهردار مريانج با اشاره به طرح استقبال از 
بهار در شهر مريانج، اظهار كرد: شيوع كروناويروس نتوانست اجراى 
طرح اســتقبال از بهــار را متوقف كند و اين طرح مانند ســال هاى 
گذشــته در شهر مريانج اجرا مى شود تا عطر بوى گل هاى رنگارنگ 
در كنار سفره هاى هفت سين و فضاسازى شهرى، نويد بهارى ديگر 

را دهد.
وى افزود: مردم در شــرايط كنونى نياز به روحيه دارند بنابراين هيچ 
فعاليت مربوط به استقبال از بهار كه براى مردم ضرر نداشته باشد از 

جمله فضاآرايى شهرى و گلكارى ها تعطيل نخواهد شد.
معصوم عليزاده بيان كرد: در ســال هاى گذشته بيشتر برنامه هاى اين 
شــهردارى در راســتاى مسافران نوروزى انجام مى شــد اما در ايام 
نوروز ســال 99 با توجه به نپذيرفتن مســافران به داليل جلوگيرى 
از گســترش كروناويروس برنامه هاى اين شهردارى تنها در راستاى 

تقويت روحيه شهروندان و خانه تكانى شهرى انجام مى شود.
وى افــزود: رفت و روب، جمع آورى پســماند و ضدعفونى كردن 
معابر و اماكن پرتردد در حال حاضر براى ما اهميت بســيار ويژه اى 
دارد، بنابرايــن پيش از هر طرحى بايد ســالمت مردم درنظر گرفته 

شود.
معصوم عليزاده از ادامه برنامه ضدعفونى كردن شهر خبر داد و گفت: 
ضدعفونى و گندزدايى كردن معابر و اماكن پرتردد شــهر به صورت 
روزانه توســط اكيپ هاى مختلف شهردارى و نيروهاى بسيج انجام 

مى گيرد.
وى تصريح كرد: نيروهاى خدوم شهردارى كه در خط مقدم مبارزه 
شــهرى با كروناويروس قرار دارند، در قالب چند گروه دســتى و 
خودرويى، در ساعات پايانى شــب تمامى معابر و اماكن پرتردد را 

به طور كامل گندزدايى مى كنند.

وضعيت اسدآباد
 پس از شيوع ويروس كرونا

 فرماندار شهرســتان اسدآباد از شــهروندان درخواست كرد اخبار 
مربوط به شيوع ويروس كرونا را تنها از رسانه هاى رسمى دنبال كنند 
و به شايعات فضاى مجازى دامن نزند و به تشريح وضعيت شهرستان 

پرداخت.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان اســدآباد، مجيد 
درويشــى با تأكيد بر پيوســتن مردم به پويــش «در خانه بمانيم» 
اظهــار كــرد: به منظور قطــع انتقــال زنجيره ســرايت ويروس 
كرونا، انتظار اســت كه مردم در يك بســيج همگانى در راستاى 
كروناســتيزى از حضور و تردد غيرضرورى در مكان هاى شلوغ و 

كنند. خوددارى  پرتراكم 
وى در ادامه با اشــاره به آخرين وضعيت ويروس كرونا در شهرستان 
اســدآباد تصريح كرد: از يكم اسفندماه با اعالم عمومى نخستين مورد 
كرونايى كشــور تا بيست وسوم اسفندماه در اسدآباد تعداد 470 نفر با 
مشكالت تنفسى و تب به بيمارســتان قائم(عج) مراجعه كرده اند،كه 
از اين تعداد 67 نفر مشــكوك به كرونا بودند و در بيمارستان بسترى 

شدند.
درويشى با بيان اينكه از تعداد 67 بيمار مشكوك به ويروس كرونا در 
اسدآباد تاكنون 16نفر كرونا مثبت بوده اند، يادآور شد: در حال حاضر 
از 16 بيمار كرونا مثبت شهرســتان 6 نفر در بيمارستان در حال مداوا 

هستند و مابقى نيز بهبود يافته و مرخص شده اند.
وى با اشاره به اينكه هم اكنون 16 مورد مشكوك به كروناويروس نيز 
در بيمارستان شهرستان بسترى هستند و با احتساب 6 بيمار كرونايى 
مثبت در حال حاضر 22 نفر در بيمارســتان بسترى و تحت مداوا قرار 
دارند، خاطرنشان كرد: در بخش بيماران كرونايى بيمارستان قائم(عج) 
شهرستان، ظرفيت تخت هاى بيمارستانى اين بخش از 32 تخت به 68
تخت بيمارستانى افزايش يافته كه تعداد 46 تخت بيمارستان همچنان 
خالى است و اميدواريم مردم با پيوستن به پويش «در خانه بمانم» قطع 
كننده زنجيره انتقال و ســرايت بيمارى بوده و مانع پر شــدن ظرفيت 

تخت هاى بيمارستانى پيش بينى شده شوند.

كشف 2 هزار ليتر مواد ضد عفونى كننده تقلبى در رزن
10فقره انواع سرقت در اسدآباد، كشف 2هزار ليتر مواد ضدعفونى كننده تقلبى در رزن، 

كشف 10 تن چوب قاچاق در تويسركان عناوين اخبار كوتاه انتظامى همدان است.
به گزارش مهر، فرمانده انتظامى استان همدان از كشف 2 هزار ليتر مواد ضدعفونى كننده و 

شوينده تقلبى احتكار شده در شهرستان رزن خبر داد.
بخشعلى كامرانى صالح گفت: در پى كسب خبرى مبنى بر تهيه و توليد مواد ضدعفونى كننده 
و احتكار آن در يكى از مناطق شهرستان رزن، بررسى موضوع در دستور كار مأموران انتظامى 

شهرستان قرار گرفت.
وى افــزود: مأموران انتظامى بخش درگزين شهرســتان رزن با هماهنگى قضائى به محل 

موردنظر اعزام شدند و در بازرسى از اين مكان 500 بطرى 4 ليترى محلول ضدعفونى كننده 
تقلبى كشف و يك متهم در اين باره دستگير و به مرجع قضائى معرفى شد.

كامرانى صالح گفت: ارزش محموله كشف شــده براساس نظر كارشناسان، 50 ميليون ريال 
برآورد شده است.

 كشف 10 تن چوب قاچاق در تويسركان
فرمانده انتظامى شهرستان تويسركان از كشف بيش از 10 تن چوب قاچاق و بدون مجوز در 
اين شهرستان خبر داد. محمد معصومى در تشريح اين خبر گفت: مأموران پاسگاه انتظامى 
ســيد شهاب در گشت زنى هاى هدفمند در حوزه اســتحفاظى، به يك دستگاه كاميون بنز 

مشكوك و آن را براى بررسى متوقف كردند.
وى افزود: در بازرسى از اين كاميون، 10 تن چوب قاچاق و بدون مجوز كشف و يك متهم 

در اين باره با تشكيل پرونده تحويل مرجع قضائى شد.
معصومى گفت: كارشناسان ارزش محموله كشف شده را 200 ميليون ريال ارزيابى كرده اند.

فرمانده انتظامى شهرستان اسدآباد نيز از كشف 10 فقره انواع سرقت و دستگيرى 10 سارق 
در 2 روز گذشته در اين شهرستان خبر داد.

افشين يارى، در تشريح اين خبر اظهار كرد: در پى تشديد اقدامات پيشگيرانه، اجرايى كردن 
راهكارهاى قرارگاه مبارزه با ســرقت و همچنين كنترل مجرمان، طرح مبارزه با سرقت در 

شهرستان اسدآباد اجرا شد.
وى افزود: در نتيجه اجراى اين طرح با انجام اقدامات اطالعاتى و شگردهاى خاص پليسى 
10 سارق دستگير و 10 فقره انواع سرقت شامل وسايل داخل خودرو، مغازه، معابر، اماكن 

خصوصى، احشام و سيم و كابل برق كشف شد.

 مســئول امور فرهنگــى اداره اوقاف و 
امور خيريه شهرســتان مالير از مســاعدت 
20 ميليــون تومانى اوقاف مالير براى خريد 
اقالم بهداشــتى خبــر داد و گفت: اين اقالم 
كه شامل ماسك، دستكش و مواد ضدعفونى 
كننده بود، تحويل شــبكه بهداشت و درمان 

مالير شد.
حميدرضا نوروزى در گفت وگو با ايســنا، 
افــزود: اوقــاف مالير اين آمادگــى را دارد 
كــه از محل نيات واقفين اقالم بهداشــتى و 
ضدعفونى كننده توليدشده را به نرخ دولتى 
بــراى در اختيــار قــراردادن و توزيع بين 

نيازمندان و حاشيه شهر، خريدارى كند.
وى بــا بيان اينكه مجوز اين اقدام از ســوى 
ســازمان مركزى اوقاف دريافت شده است، 
اظهاركرد: هر توليدكننده اى كه اعالم آمادگى 
كنــد ما حاضريــم با نرخ دولتــى اين اقالم 
را خريــدارى كنيم تا در اين برهه حســاس 

بخشى از نياز جامعه رفع شود.
نــوروزى در ادامه اظهار كــرد: پيرو ابالغيه 
ســازمان اوقاف كشــور با توجــه به بحث 
شيوع كروناويروس و به منظور حفظ سالمت 
گذشته  سال هاى  همچون  امسال  شهروندان، 
ويژه برنامه «آرامش بهــارى» در بقاع متبركه 

سطح شهرستان اجرا نمى شود.
وى بيان كرد: از زمان شــيوع كروناويروس 

تعدادى از امامزادگان شــاخص مالير شامل 
امامــزاده عبدا...(ع)مالير، امامــزاده ابراهيم 
امامزاده  داويجان،  امامزاده  طجر،  روســتاى 
پيروز و تيكه ابولفضل(ع) بسته و در چندين 

نوبت ضدعفونى شدند.
نــوروزى در بخش ديگرى به توزيع 2 هزار 
ســبد كاال در بين نيازمندان اين شهرســتان 
در قالــب طــرح «دســت هاى مهربانى» در 
اين شهرســتان اشاره كرد و گفت: بسته هاى 
حمايتى ســبد كاال شــامل برنــج، روغن، 
ماكارونــى، ســويا، رب، حبوبــات و... به 
منظور اجراى نيت واقــف از عوايد موقوفه 

سيف الدوله در بين نيازمندان توزيع شد.

وى بــا بيان اينكه در مجمــوع 400 ميليون 
تومان براى تهيه اين بسته هاى حمايتى هزينه 
شد، خاطرنشــان كرد: خانواده هاى ذينفع از 
جوكار،  مالير،  آموزش وپرورش  اداره  طريق 
ســامن و مؤسســات خيريه معرفى شده اند 
همچنين 630 دســت لبــاس به ارزش 100
ميليــون تومان در بيــن خانواده هاى نيازمند 

شهرستان توزيع شد.
نــوروزى با اشــاره به اينكــه در اين رابطه 
خانواده هاى ذى نفع، توســط كميته امداد و 
مؤسسات خيريه معرفى شــدند، اظهاركرد: 
اين اقدامات خداپسندانه مذكور در مجموع 
500 ميليون تومان هزينه داشــت كه از محل 

عوايــد و درآمد موقوفه ســيف الدوله تأمين 
شده است.

وى يادآورشــد: همچنيــن به همــت اداره 
اوقاف و امور خيريــه مالير 18 عدد ويلچر 
براى تحويل به معرفى شــدگان از ســوى 
اداره بهزيســتى و جامعه معلوالن به ارزش 
13ميليــون تومــان از محل درآمــد موقوفه 

مرحوم سيف الدوله تهيه و به آنها اعطا شد.
مســئول امور فرهنگــى اداره اوقاف و امور 
خيريه ماليــر در ادامه با اشــاره به موقوفه 
بودن بيش از 63 درصد از اراضى شهرستان، 
اظهاركرد: بيشــترين موقوفات مالير مربوط 
به شادروان ســيف الدوله در بخش درمانى، 

فرهنگى، علمى و روضه  خوانى است.
وى با اشاره به اينكه مالير با دارا بودن 195

موقوفه، در ســطح كشــور جايگاه ويژه اى 
دارد، موقوفات ســيف الدوله و شيخ  الملوك 
موقوفــات  مهم تريــن  از  را  فخرالحاجيــه 

درآمدزا در مالير معرفى كرد.
نوروزى با بيــان اينكه ما مشــاوره الزم را 
براى ثبت موقوفات جديد بــه واقفان ارائه 
مى دهيم، گفت: در حال حاضر در زمينه هاى 
درمان بيماران صعب  العالج، ازدواج و مسكن 
جوانــان، امور فرهنگى، قرآنى و پيشــرفت 
علمى و فناورى، نيازمند وقف هاى جديد در 

سطح شهرستان هستيم.

مساعدت 20 ميليونى اوقاف مالير 
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نامه 100 نماينده مجلس به روحانى براى 
تشكيل روزانه جلسات ستاد كرونا

 صد نماينده مجلس شوراى اسالمى در نامه اى به رئيس جمهورى، 
خواســتار برگزارى روزانه جلســات ســتاد ملى مبارزه با كرونا به 

رياست روحانى شدند.
به گزارش ايســنا، متن نامه 100 نماينده مجلس به رئيس جمهورى 

به شرح زير است:
نظر به شيوع بيمارى كرونا و لزوم هماهنگى سريع همه دستگاه ها در 
كشــور براى مديريت پيشگيرى و درمان آن، تشكيل روزانه ستادى 
به رياست شما ضرورى اســت. اين ضرورت نه تنها يك تشخيص 
كارشناســى بلكه خواســته و انتظار مردمى اســت كه اين روزها با 

نمايندگان خود ارتباط برقرار مى كنند.

كاخ سفيد مى خواهد داعش را احيا
و حاكميت عراق را بگيرد

 به گزارش ايسنا، حسين اميرعبداللهيان دستيار ويژه رئيس مجلس 
در امور بين الملل در صفحه شــخصى خود در توئيتر نوشت: آمريكا 
گســتاخانه به اقدامات بى ثبات كننده خــود ادامه مى دهد. حمالت 
اخير نظامى آمريكا، زيرســاخت هاى توسعه عراق(فرودگاه كربال) و 
پايگاه هاى ضد داعش در منطقه را هدف قرار داد. كاخ سفيد به دنبال 
احيــاى مجدد داعش، تزريق بى ثباتى و ناامنى و بى دولت ســازى و 

سلب حاكميت از عراق است.

تهران بايد هزينه جهانى اقدامات ضد 
ايرانى ترامپ را براى آمريكا افزايش دهد

 وزير امور خارجه بايد در راستاى انجام وظايف خود به صورت 
گسترده تر به اين نامه نگارى ها و تأكيد بر ضرورت لغو تحريم ها عليه 
ايران ادامه دهد تا هزينه هاى اقدامات ضدايرانى دولت واشــنگتن بر 

اين كشور افزايش پيدا كند. 
يك كارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين 
ســؤال كه آيا نامه نگارى هاى اخير ظريف در مورد ضرورت حذف 
تحريم ها عليه ايران با توجه به شيوع ويروس كرونا در كشور و تأثير 
منفــى اين تحريم ها در مقابله ايران با اين ويروس مى تواند ســبب 
افزايش فشــار جامعه جهانى بر آمريكايى ها براى لغو تحريم ها عليه 
ايران شــود، اظهار كرد: اين گونه اقدامات مى تواند بر افزايش فشار 
جامعــه جهانى بر آمريكا درباره ضــرورت لغو تحريم هاى يكجانبه 
دولت واشــنگتن عليه ايران تأثير گذار باشد، آمريكايى ها در عرصه 
جهانى تاكنون جنايات زيادى انجام داده اند ولى فشــارهاى گسترده 
جهانى مى تواند ســبب شــود كه آن ها تغييراتى را در سياست هاى 

خود ايجاد كنند.
فؤاد ايزدى با اشــاره به اينكه تحريم هاى آمريكا مانع از ورود اقالم 
پزشــكى مورد نياز براى مقابله با ويروس كرونا به ايران شده است، 
خاطرنشان كرد: ايران كشــورى ثروتمند است ولى اكنون با مشكل 
فروش نفت و نقل و انتقاالت پول روبه رو اســت و بانى اصلى اين 

مشكالت دولت آمريكا است.
اين اســتاد دانشــگاه تهران با بيــان اينكــه در 2-3 روز آينده قرار 
اســت در آمريكا و در چند كشــور ديگر تظاهرات هايى در راستاى 
ضــرورت لغو تحريم ها عليه ايران برگزار شــود، ادامــه داد: وزير 
خارجه كشــورمان نيز در راســتاى انجام وظايف خود بايد به اين 
نامه نگارى ها و فشــارها به صورت گسترده تر ادامه دهد تا هزينه هاى 
اقدامات ضدايرانى دولت آمريكا براى اين كشــور در عرصه جهانى 

افزايش پيدا كند.
ــا اشــاره بــه اظهــارات مقامــات آمريكايــى مبنــى بــر اينكــه  وى ب
طرفــدار ملــت ايــران هســتند، اظهــار كــرد:  ايــن اظهــارات دروغ 
ــران  ــردم اي ــكا، م ــاى آمري ــى تحريم ه ــرا قربان ــى اســت زي بزرگ
هســتند و شــيوع ويــروس كرونــا در كشــور بــا توجــه بــه موضــوع 
تحريم هــا مشــكالت زيادتــرى را بــراى عمــوم مــردم ايــران 

به وجــود آورده اســت.
اين كارشــناس مسائل بين الملل در پاسخ به اين سؤال كه با توجه 
بــه تأكيد تهران بر ضرورت لغو تحريم هــا عليه ايران تاكنون در 
روزهــاى اخير چندبار مقامــات آمريكايى بــر ضرورت آزادى 
زندانيــان آمريكا در ايران تأكيد كرده انــد و آيا اين امكان وجود 
دارد كه در ازاى آزادى اين زندانيان، آمريكا بخشــى از تحريم ها 
عليــه ايران را لغــو كند؟ تصريح كــرد:  اين اقــدام آمريكايى ها 
به نوعى فرار به جلو اســت. قبال زندانيان آمريكايى در ايران آزاد 
شــده اند ولى نه تنها تحريم ها برداشته شــده بلكه افزايش نيز پيدا 
كرده اســت. به نظر مى رسد ارتباط دادن اين 2 موضوع يك شيوه 
تبليغاتى از ســوى آن هاســت و ما حتى زندانيان آمريكايى را نيز 
آزاد كنيم، تحريم ها برداشــته نمى شــود زيرا تجربيات قبلى مويد 

اين موضوع است.

مگر خون نمايندگان رنگين تر ازخون مردم 
و مدافعان سالمت است 

 دســتور ستاد ملى مبارزه با كرونا نبايد مانع كار مجلس از طريق 
ديگر راه حل ها باشد. مگر خون نمايندگان رنگين تر از خون مردم و 

مدافعان سالمت است!؟
به گزارش ايســنا، مصطفى كواكبيان عضو هيأت رئيســه فراكسيون 
اميد مجلس شــوراى با انتقاد از تعطيلى مجلس در مطلبى در صفحه 
توئيتر خود نوشت: «بارها گفته ام تعطيلى مجلس در اوضاع كرونايى 
به نفع كشــور نيست؛ زيرا كارگران و كارمندان مى گويند چرا ما بايد 

كار كنيم اما جلسات علنى در اسفندماه تعطيل باشد!؟
جلسات علنى مجلس شوراى اسالمى بنا بر توصيه ستاد ملى مبارزه 

با كرونا برگزار نمى شود.

تعيين زمان انتخابات با وزارت كشور است
 وظيفه  شــوراى نگهبان در انتخابات مجلس شــوراى اســالمى 
نظــارت بر انتخابات بوده و تعيين زمان انتخابات با وزارت كشــور 

است.
پژوهشــگر حقوق عمومى با اعالم اينكه وظيفه شــوراى نگهبان در 
انتخابات مجلس نظارت بر انتخابات بوده است، اظهار كرد: وزارت 
كشــور با درنظر گرفتن ضوابط تعيين شده براى برگزارى انتخابات 
زمان هاى پيشــنهادى خود را به شوراى نگهبان اعالم مى كند و اين 
شورا يكى از اين زمان ها را به عنوان تاريخ برگزارى به وزارت كشور 
اعالم مى كند. على فتاحى ظفرقندى در يادداشــتى درباره مصاحبه  با 
نعمت احمدى و اظهارات وى درباره نقش شوراى نگهبان در تعيين 

زمان انتخابات نوشت:
1. وظيفه  شوراى نگهبان در انتخابات مجلس شوراى اسالمى مستند 
به اصل 99 قانون اساســى، نظارت بــر انتخابات بوده و تعيين زمان 
انتخابات با وزارت كشــور اســت. بر اين اســاس وزارت كشور با 
درنظر گرفتن ضوابط تعيين شده براى برگزارى انتخابات در قوانين 
و مقررات، زمان هاى پيشــنهادى خود را به شــوراى نگهبان اعالم 
مى كند و شوراى نگهبان صرفا زمان هاى پيشنهادى وزارت كشور را 
با توجه به شــرايط نظارت و ضوابط قانونى بررسى كرده و يكى از 
زمان ها را به عنوان تاريخ برگزارى انتخابات به وزارت كشــور اعالم 
مى كند بر اين مبنا تعيين زمان انتخابات مجلس شــوراى اسالمى در 

زمره وظايف وزارت كشور قرار دارد.
2. از يك ســو مطابق با اصل 63 قانون اساســى «انتخابات [مجلس 
شــوراى اسالمى] هر دوره بايد پيش از پايان دوره پيش برگزار شود 
به طورى كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.» از سوى ديگر 
مســتند به اصل 65 براى رســميت يافتن مجلس شــوراى اسالمى 
انتخاب شــدن دوســوم از نمايندگان مجلس ضرورى است. بر اين 
اســاس زمان انتخابات بايد به نحوى طراحــى گردد كه چنان چه در 
دور نخســت انتخابات، تعداد الزم براى رســميت جلسات مجلس 
انتخاب نشــدند، پيش از آغاز دور جديد مجلس دور دوم انتخابات 
برگزار گردد و افراد مورد نياز به وسيله  مردم انتخاب شوند. از آن جا 
كــه تاريخ اتمام دوره ى پيش مجلس و آغاز دور جديد 7 خرداد ماه  
است؛ تعيين زمان انتخابات نيز بايد با توجه به درنظر گرفتن شرايط 
واقعى همانند تعطيالت رســمى به ويژه تعطيالت نوروزى، اعياد و 
ايام مذهبى همانند ماه مبارك رمضان و همانند آن ها باشــد تا امكان 

برگزارى انتخابات، مشاركت عمومى و نظارت بر انتخابات باشد. 
3. بررسى تاريخى زمان برگزارى انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
در 41 سال گذشته نشان مى دهد كه جز انتخابات 3 دوره (دوره هاى 
دوم، ســوم و چهارم مجلس) كه در فروردين ماه برگزار شده؛ باقى 
انتخابات هاى مجلس شــوراى اسالمى در بهمن ماه و اسفندماه ساِل 
پيش از اتمام مجلس برگزار شــده است و ادعاى مطرح شده درباره 
برگزارى انتخابات در ارديبهشــت و اوايــل خرداد ماه خالف واقع 

است.
نعمت احمدى روز جمعه گفته بود كه« شوراى نگهبان كه مى دانست 
مجلس بايد ماه پايانى سال تمركز خود را متوجه اليحه بودجه كند، 
چرا زمان انتخابات مجلس را اسفندماه قرار داد؟ در حالى كه معموال 

انتخابات اواخر ارديبهشت و اوايل خردادماه برگزار مى شد.»

نياز اصلى جامعه ايجاد آرامش با محوريت 
آگاه سازى دقيق است

 رئيــس جمهورى با تأكيد بــر اين كه نياز اصلــى امروز جامعه 
ايجــاد آرامش با محوريت آگاه ســازى دقيق اســت، گفت: موظفيم 
با اطالع رســانى به موقع، دقيق و صريــح در موضوع كرونا به جامعه 
آرامش دهيم بنابراين رسانه ها اجازه ندهند در موضوع كرونا به سمت 

دو قطبى و جناح بندى هاى سياسى كشيده شود.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى رياســت جمهورى، جلســه رئيس 
جمهورى با اعضاى دفتر، مشــاوران و معاونان دفتر رئيس جمهورى 
براى پيگيرى، هماهنگى و پشــتيبانى اقدامات ملى در مقابله با كرونا 
و اقدامات و پيگيرى هاى اجتماعى و رســانه اى روز شنبه در حضور 
حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحانى رئيس جمهور برگزار 

شد.
در اين جلســه كه با حضور رئيس دفتر رئيس جمهور، مشــاوران و 
معاونان دفتر رئيس جمهور برگزار شــد، موضوعات مختلف به ويژه 
درباره موضوعات تبليغاتى و رســانه اى مقابلــه كرونا مورد بحث و 

بررسى قرار گرفت.
روحانى با تأكيد بر ضرورت اطالع رســانى دقيق، صريح و شفاف در 
زمينه مقابله با كرونا گفــت: نياز اصلى امروز جامعه ايجاد آرامش با 
محوريت آگاه سازى دقيق و افزايش مشاركت عمومى در همراهى با 

توصيه ها و اقدامات صورت گرفته براى مقابله با كروناست.
رئيس جمهور با بيان اينكه جرياناتى امروز به دنبال برهم زدن آرامش 
روانى جامعه هستند، خاطرنشــان كرد: ما موظف هستيم تالش هاى 
خالصانه و فداكارانه كادر درمانى كشــور را كه تاكنون جان بسيارى 
را نجات داده اند و مانع از شــيوع بيشــتر بيمارى شده اند را در كنار 

انتقادات و بيان كاستى ها نشان دهيم.
وى بــا بيان اينكــه هيچ كشــورى در دنيا با شــرايط تحريمى و 
فشــار حداكثرى كه روى آن وجود دارد توان مقابله با اين شــيوع 
گســترده را كه االن همه جهان را در برگرفته نداشــت، گفت: آيا 
اطالع رســانى منصفانه و حرفه اى در شــرايط بحران اين اســت 
كه افــراد از هر فرصتى حتــى به قيمت موج ســوارى روى جان 
انسان ها براى تخريب دولت اســتفاده كنند؟ اطالع رسانى منصفانه 
و حرفه اى در اين شــرايط بــه خدمت گرفتن همــه تكنيك ها و 
ظرفيت هاى رســانه اى براى باال بردن مشاركت مردم با دولت در 
مقابله با اين بيمــارى، تقويت و باال بردن روحيه خادمان ملت در 
اين شــرايط به ويژه كادر درمانى و بهداشتى كشور و تبيين شرايط 

كشور در موقعيت فعلى است.

دولت و مردم ايران هرگز دوستان دوران سختى 
را فراموش نمى كنند

 ســخنگوى وزارت امور خارجه با اعالم اســامى كشورهايى كه تاكنون به 
ايران براى مقابله با بيمارى كوويد-19 كمك كرده اند، تأكيد كرد: دولت و مردم 
ايران هرگز دوســتان دوران  سختى  را فراموش نمى كنند. «سيد عباس موسوى» 
در حساب كاربرى خود در توئيتر نوشت: «در پى توئيت و تماس تلفنى ظريف 
و همچنين تالش هاى ســفارتخانه هاى ايران، عالوه بر كمك هاى چين، تركيه، 
امــارات، آلمان، فرانســه و انگليس، كمك هاى مالى و تجهيزات پزشــكى از 
ژاپن، قطر، جمهورى آذربايجان و روسيه دريافت شده است.» موسوى با بيان 
اينكه روند ادامه دريافت كمك هاى ســخاوتمندانه مردمى در چين ادامه دارد، 
خاطرنشان كرد: اكنون كمك هاى زيادى در حدود 32 هزار كيلو انواع كمك ها 

بسته بندى شده و منتظر پروازهاى بعدى براى انتقال به ايران است.

قدردانى روحانى از رهبر انقالب براى تشكيل 
قرارگاه بهداشتى نيروهاى مسلح 

 رئيس جمهورى از رهبر انقالب اســالمى براى صدور فرمان فعال شــدن 
قرارگاه بهداشتى و درمانى نيروهاى مسلح قدردانى كرد و گفت: با فرمان مقام 
معظم رهبرى براى فعال شــدن قرارگاه ستاد مشترك، همه امكانات نيروهاى 

مسلح بهتر، دقيق تر و كامل تر در خدمت مردم خواهد بود.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى رياست جمهورى، حجت االسالم والمسلمين 
حسن روحانى در پاسخ به پيشنهاد وزير بهداشت براى تصويب پيشنهاد كنترل 
تردد در 11 استان كشور اين پيشنهاد را براى كنترل بيمارى مفيد ارزيابى كرد و 
گفت: بايد دقت كنيم كه نقاط كنترل در استان ها كامًال مشخص باشد و تيم هاى 
كنترل كننده به گونه اى عمل كنند كه مشكالتى همچون ترافيك در راه ها ايجاد 

نشود و قبل از اقدام به مردم اطالع رسانى شود.

تحريم هاى آمريكا سد راه تالش هاى مردم ايران 
براى غلبه بر كرونا است

 نماينده ايران در سازمان ملل متحد خواستار لغو تحريم هاى اعمالى آمريكا 
عليه كشورمان شد.

در  كشــورمان  نماينــده  تخت روانچــى،  مجيــد  ايســنا،  گــزارش  بــه 
ــه  ــران ب ــته از ته ــب گذش ــت: ش ــى نوش ــد در توئيت ــل متح ــازمان مل س
نيويــورك بازگشــتم. مــردم و دولــت ايــران به ســختى در تــالش  هســتند 
ــد راه  ــكا س ــاى آمري ــا تحريم ه ــد ام ــت دهن ــد-19 را شكس ــا كووي ت

ــت.  ــالش آن هاس ت
اين لحظه حساســى براى آمريكا اســت تا اين تالش بشردوستانه را سياسى 
نكند و تحريم ها را بردارد. بحران هاى بين المللى نيازمند تالش هاى بين المللى 

اساسى هستند.

محمد ترابى »
 از همان روزهاى ابتدايى سال 98 اخبار 
مربوط به ســيل، ما را ياد اين ضرب المثل 
كه مى گويد ســالى كه نكوست از بهارش 
پيداســت، مى انداخت. به شخصه اميدوار 
بودم كه اين ضرب المثل در مورد سال 98 
صدق نكند، اما متأسفانه اتفاقات بد امسال، 
كه حتى برخــى از اين اتفاقات در چندين 
دهه گذشته هم كم ســابقه بوده است، مهر 

تأييدى بر صحت اين ضرب المثل است.
اتفاقات ناخوشايند سال 98 از منظر داخلى 
را مى توان به 2 دســته تقســيم كرد، يك 
ســو اتفاقات و چالش هايى كه گريبان گير 
كشــورمان و مردم شده اســت و از سوى 
ديگــر پاســخ ها و اقداماتى كــه دولت و 
ســاير ارگان هاى اجرايى در برخورد با اين 
حوادث از خود نشــان دادند. برخى از اين 
اقدامات دولت و ساير دستگاه هاى اجرايى 
بر سنگينى بار حوادث و چالش هاى اتفاق 
افتاده پيرامون كشورمان افزود و اين مسأله 
مى تواند بر اعتماد مردم به دولت و ســاير 

ارگان ها تأثير منفى بگذارد.
حوادث طبيعى اتفاق افتاده در كشــورمان 
مانند ســيل هاى فروردين ماه كه در چندين 
استان از جمله اســتان گلستان، مازندران، 
خراســان شــمالى، فــارس، خوزســتان، 
كرمانشــاه، لرســتان و همدان متأســفانه 
خســارت ها جانــى و مالــى فراوانى به 
هموطنان و هم اســتانى هايمان متحمل كرد 
را مى توان از نخســتين اتفاقات ناخوشايند 

امسال دانست. 
در ارديبهشت ماه مصادف با سالگرد خروج 
آمريكا از برجام ايران مرحله نخست كاهش 
تعهدات خود در چارچوب توافق هسته اى 
به دليل پايبند نبودن 5 كشــور باقى مانده در 

برجام به تعهدات خود را آغاز كرد.
عبــور از درصد 3/67 براى غنى ســازى  و 
بازگشت به طراحى پيشــين رآكتور اراك 
2محــور گام دوم ايران به شــمار مى رفت 
كه دولت در 16 تير با فك پلمب تنظيمات 
بــراى درصــد غنى ســازى  در مجتمــع 

غنى سازى  نطنز گام دوم را اجرا كرد.
گام ســوم كاهش تعهدات برجامى در 15 
شهريور ماه و گام چهارم آن را 15 آبان ماه 

به انجام رسيد.
جمهورى اســالمى ايران شــامگاه يكشنبه 
15 دى مــاه گام پنجــم كاهــش تعهدات 
هســته اى برجام را به طور رسمى برداشت 
و تعهــدات باقى مانــده اش در چارچوب 
برجام از جمله درباره تعداد ســانتريفيوژها 
را كنار گذاشت. موضع ايران در تمام دوره 
زمانى پس از خروج اياالت متحده از برجام 
اين بوده اســت كه در صورت بهره مندى 
ايران از منافــع برجام تعهدات هم اجرايى 
خواهند شــد و همواره امكان بازگشت به 
ســطوح پيشــين تعهدات برجامى وجود 
دارد به شــرط آنكه تعهدات طرفين ديگر 
نيز اجرايى شــود. اما شــركاى برجام در 
عمل و پس از خــروج آمريكا هيچ مهارت 
و اراده اى آشــكارى براى حل اين موضوع 

ارائه نداده اند.
پس از نخســتين شايعه گران و سهميه بندى 
شــدن ســوخت وســايل نقليــه و ايجاد 
صف هاى طوالنى در پمپ بنزين ها باالخره 
در ســكوت خبرى بامــداد روز جمعه 24

آبان ماه بنزين ســهميه بندى شــد. از يك 
ســو نگرانى برخى به دليل نداشتن كارت 
سوخت و صف هاى طوالنى براى تحويل 
اين كارت ســوخت ها بود و از سوى ديگر 
بعضى از مردم نگران افزايش قيمت ســاير 

اقالم از جلمه كاال هاى ضرورى بودند.
با اين حال سكوت خبرى دولت در اعالم 
تاريخ دقيق اين اقدام و نپذيرفتن مسئوليت 

مناسب، تا جايى كه برخى مسئوالن مربوطه 
اظهــار بى اطالعــى از زمان ســهميه بندى 
سوخت كردند. اين عوامل نه تنها كمكى به 
كاهش نگرانى ها و پاســخى به پرسش هاى 
ايــن افراد از مردم نبــود بلكه بر نگرانى و 

نارضايتى آن ها نيز افزود.
پــس از ســهميه بندى بنزيــن در برخــى 
شهرها، اعتراضات مردمى شكل گرفت كه 
متأســفانه بعضى از اين اعتراضات مردمى 
به حاشيه كشــيده و به تخريب مكان ها و 
اموال عمومى و خصوصى منجر شــد و با 
تحقيقات نيروى انتظامى در اين اعتراضات 
ضد  گروهك هاى  حضــور  از  شــواهدى 
انقالب و تروريســتى در ميــان مردم پيدا 
شــده و اعتراضات مردمــى زمينه اى براى 

ايــن  سوءاســتفاده 
شــده  گروهك هــا 

است.
دى مــاه   13 جمعــه 
پــس از انتشــار خبر 
رسيدن  شــهادت  به 
قاسم  شــهيد  سردار 
به دســت  ســليمانى 
آمريكا  نيروى هــاى 
مــردم ايــران عزادار 
واال  ســردار  ايــن 
پى  در  شــدند.  مقام 
شكوه  با  مراســمات 
سردار  خاكســپارى 
عراق  از  كه  سليمانى 
در  و  شــد  شــروع 
يافت،  خاتمه  كرمان 

متأســفانه 17 دى ماه در آخرين روز تشيع 
پيكر شــهيد سردار سليمانى به دليل ازدحام 
جمعيت و برنامه ريزى اشتباه و سهل انگارى 
مسئوالن برگزاركننده ده ها نفر از مردمى كه 
در اين مراسم شركت كرده بودند جان خود 

را از دست دادند. 
مراسم تشييع پيكر سردار سليمانى به عنوان 
پيام وحدت ملى و عالقه مردم به اين شهيد 
و راه مقاومت توجه بسيارى از رسانه هاى 
بين الملــل را به خود جلب كــرده بود كه 
متأسفانه با از دست دادن جان هموطنانمان 
در مراســم تشــييع در كرمان اين مراسم 
به حاشيه كشيده شــد و توجه رسانه هاى 
بين الملل از پيام حضور مردم به ضعف در 

برنامه ريزى براى مراسم تشييع جلب شد.
پس از به شهادت رســيدن سردار سليمانى 
كشورمان خواستار انتقام سخت از آمريكا 
شده و اين مسأله سبب ايجاد ترس در ميان 
مقامات آمريكايى شــد، تا جايى كه رئيس 
جمهور اين كشــور اظهار كرده بود كه اگر 
ايران اقدامى در راستاى انتقام سخت انجام 
دهد 52 نقطه از جمله مراكز مهم فرهنگى 

در ايران را مورد حمله قرار خواهد داد.
ســپاه پاســداران بامداد 18 دى ماه درست 
يك روز پس از خاكســپارى پيكر ســردار 
سليمانى با شليك ده ها موشك بالستيك از 
كرمانشاه، پايگاه عين االسد آمريكا واقع در 
اســتان االنبار عراق را مورد هدف قرار داد 
تا پاسخ نخست خود را به آمريكا به عنوان 

انتقام سخت داده باشد. 
6:13 دقيقه صبح چهارشنبه 18 دى ماه خبر 
سقوط پرواز شماره 752 به مقصد اوكراين 
دقايقــى پس از بلند شــدن از فرودگاه امام 
خمينى(ره) منتشر شــد. از همان ساعات 
ابتدايى ســقوط هماپيمــاى بوئينگ 737 
اوكراين شايعاتى مبنى بر اينكه اين هواپيما 
بر اثر برخورد موشــك سقوط كرده است 
در رســانه ها پخش شده بود. 
با اين حــال تا روز جمعه 20 
دى ماه شايع برخورد موشك 
با اين هواپيما توسط مقامات 
مســئول از جمله سخنگوى 
ارشــد نيروهاى مسلح، وزير 
راه و شهرســازى و رئيــس 
هواپيمايى كشــورى تكذيب 

شد.
دى ماه  شــنبه 21  روز  صبح 
ســتاد كل نيروهاى مســلح 
هواپيماى  ســقوط  دربــاره 
مســافربرى خطــوط هوايى 
اطالعيه  يــك  در  اوكرايــن 
اعــالم كرد كــه در بحبوحه 
تهاجم موشــكى بــه پايگاه 
آمريــكا و در پى تهديدهاى 
رئيس جمهورى اين كشــور مبنى بر هدف 
قرار دادن تعداد زيادى از اهداف در خاك 
كشورمان نيروهاى مسلح ايران در باالترين 
ســطح آماده باش قرار گرفتنــد. در چنين 
شــرايطى، پرواز شــماره 752 از فرودگاه 
حركت كرده و هنــگام چرخش، كامًال در 
حالت نزديك شونده به يك مركز حساس 
نظامى ســپاه و در ارتفاع و شكل پروازى 
يــك هدف متخاصم قــرار مى گيرد كه در 
اين شــرايط بر اثر بروز خطاى انســانى و 
به صورت غير عمد، هواپيماى مذكور مورد 

اصابت قرار گرفته شد.
ســتاد كل نيروهــاى مســلح در پايان اين 
اطالعيه ضمــن عرض تســليت و اظهار 
همــدردى و عذرخواهــى به دليل خطاى 
انسانى پيش آمده، تأكيد كرد كه مقصر اين 
حادثه را به سازمان قضايى نيروهاى مسلح 
معرفــى مى كند تا با خطاهاى ايجاد شــده 

برخورد قانونى صورت گيرد.
با اين حال پس از بروز اين خطاى انســانى 
و تكذيب آن توســط چندين مقام مسئول 
مرتبط رسانه هاى بين المللى با پرداختن به 

اين موضوع و مقصر جلوه دادن كشورمان 
در بــروز ايــن حادثه سرپوشــى بر اخبار 
مربوط به حملــه ايران به پايــگاه نظامى 

آمريكا در عراق گذاشتند. 
يكى ديگــر از انتقاد هاى حال حاضر وجود 
اختالف در مســألهFATF  اســت. ايران 
پس از توافق برجام از ليســت سياه « گروه 
ويژه اقدام مالى» (عليه پولشــويى و تأمين 
مالى تروريســم) موسوم بهFATF خارج 
و وارد ليست خاكســترى شده بود و اين 
كارگروه بــه ايران وعــده داد در صورت 
تصويــب نهايى كنوانســيون در ايران، نام 
ايران را به ليســت ســفيد (عــادى) وارد 
مى كنــد؛ امــا همزمــان اين كارگــروه به 
ايران هشــدار داد كه اگر لوايح مربوط به 
كنوانسيون هاى مبارزه با پولشويى و تأمين 
مالى تروريسم را هرچه سريعتر به تصويب 
نرســانده و به مورد اجرا نگذارد، بار ديگر 
نام اين كشور را در ليست سياه قرار خواهد 

داد.
دولت روحانى در 3 ســال گذشته با آماده 
كــردن لوايح مربوط تالش كــرد آن را به 
تصويب مجلس برساند اما پس از تصويب 
در مجلس دهم، از سوى شوراى نگهبان رد 
شد و درنهايت به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام رفت و در آنجا نيز با مخالفت برخى 

اعضاى متنفذ مجمع، مسكوت ماند.
دولــت دوازدهم اعــالم كــرده بود كه 
كنوانسيون  اين  نشدن  تصويب  درصورت 
در ايران مبادالت مالى و بانكى كشــور با 
اخالل بيشتر از گذشته مواجه خواهد شد 
و انــدك بانك هاى خارجــى كه اينك با 
ايران مراوده دارند تحت فشــار كارگروه 
اقدام مالى ممكن اســت ديگــر با ايران 
همكارى نكنند. با ايــن حال گروه ويژه 
اقدام مالى موسوم به FATF 2 اسفندماه 
در نشســت دوره اى خود در شهر پاريس 
فرانســه، نام ايران را در ليست سياه خود 

قرار داد.
عملكــرد ضعيف دولت و ســوءمديريت 
عوامــل اجرايى و نظارتى در ســال 98 به 
اعتماد مردم خدشه وارد كرده است و تبلور 
اين امر را مى توان در مشــاركت مردمى در 
انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى 
اسالمى كه نسبت به ادوار گذشته كمرنگ 
تر برگذار شد را ببينيم. حال كه در روز هاى 
پايانى سال 98 بيشــتر كشور هاى جهان و 
كشــورمان با چالش شيوع ويروس كوويد 
19 مواجه هستند، شــايد فرصت مناسبى 
براى قواى ســه گانه مخصوصا قوه مجريه 
باشــد تا با عملكرد درســت و سنجيده، با 
مديريت صحيح و با روشنگرى در عمل و 
اتفاقات، خدشه اى كه به اعتماد مردم وارد 

شده است را جبران كند.

 ســناتور ارشــد آمريكايى مطــرح كرد 
كــه دولت دونالد ترامپ بايــد اقرار كند كه 
سياســت بازدارندگــى آن در مقابــل ايران 

درحال شكست خوردن است.
به گزارش ايســنا، رابرت مندز در پى مورد 
هدف قرار گرفتن مواضــع كتائب حزب ا... 
درعراق توســط جنگنده هاى آمريكايى، در 

بيانيــه اى با ادعاى اين كه اين شــبه نظاميان 
عراق وابســته بــه ايــران هســتند، اظهار 
كــرد: دولت دونالد ترامــپ رئيس جمهور 
آمريكا درباره اين حملــه بايد اقرار كند كه 
تالش هايش براى جلوگيــرى از خصومت 
ايران در حال شكســت خوردن است و اين 
نظاميان آمريكايى هستند كه نهايت فداكارى 

را مى كنند.
عضو ارشــد كميته روابط خارجى مجلس 
به  اشــاره  با  هم چنين  آمريكا  نماينــدگان 
مصوبــه 2 حزبى اخيرمجلــس نمايندگان 
اختيارات  كــردن  محدود  دربــاره  آمريكا 
جنگــى ترامــپ گفــت كــه ايــن طرح 
«به وضــوح بيــان مى كند كــه از جنگى 

غيرضرورى با ايران حمايت نمى كند.
براســاس اين گزارش، اظهارات مندز در پى 
اين مطرح مى شــود كه مجلــس نمايندگان 
آمريكا روز چهارشنبه هفته گذشته توانست با 
223 رأى موافق در مقابل 188 رأى مخالف 
طرح كاهش اختيــارات جنگى ترامپ عليه 

ايران را به تصويب برساند.

سيل تا كرونا را يكجا تجربه كرديم

يك سال پرحادثه

درخواست اعتراف به شكست آمريكا مقابل ايران

در ارديبهشت ماه مصادف 
آمريكا  خروج  سالگرد  با 
مرحله  ايــران  برجام  از 
تعهدات  كاهش  نخست 
خــود در چارچوب توافق 
هســته اى به دليل پايبند 
نبودن 5 كشور باقى مانده 
در برجام به تعهدات خود 

را آغاز كرد
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از مصرف خودسرانه مكمل ها خوددارى كنيد
 در مورد بيمارى ويروس كرونا كوويد 19كه در حال حاضر در كشورهاى جهان و 
ايران شايع شده است، با توجه به ناشناخته بودن ويروس كوويد 19، تاكنون مستندات 
و شــواهدى علمى دال بر مؤثر بودن مكمل هاى ويتامينى در پيشگيرى و كنترل كرونا 

ويروس وجود ندارد.
به گزارش ايســنا، مدير دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت گفت: مكمل هاى 
ويتامينى، دســته اى از تركيبات شيميايى ويتامين ها و امالح معدنى مثل آهن، روى، 
كلســيم و منيزيم و ... هســتند كه به طور سنتى توليد شــده و در موارد خاصى در 
كنترل و درمان بيمارى ها زيرنظر پزشــك و متخصصان تغذيه ممكن اســت مؤثر 

واقع شوند.

توزيع اقالم بهداشتى بين كودكان كار كشور در هفته 
پايانى سال

 رئيس ســازمان بهزيستى كشور از توزيع اقالم بهداشتى بين كودكان كار و خيابان 
سراسر كشور در هفته پايانى سال خبر داد. به گزارش ايسنا، وحيد قبادى دانا گفت: در 
هفته پايانى سال 98 طرح آموزش و اهداى و توزيع اقالم بهداشتى و مواد ضدعفونى 
كننده براى كودكان كار و خيابان براى سراسر كشور به اجرا در مى آيد وى با اشاره به 
اينكه اين طرح با مســاعدت بنياد مستضعفان و توسط بهزيستى كشور اجرايى خواهد 
شد، اظهار كرد: در اين طرح همكاران اورژانس اجتماعى سراسر كشور در خيابان ها به 
كودكان كار و خيابان آموزش هاى الزم را براى پيشگيرى از ابتال و جلوگيرى از شيوع 

ويروس كرونا آموزش مى دهند.

اعالم ساعت كارى داروخانه مركزى هالل احمر 
در نوروز 99

 سرپرســت سازمان تداركات پزشــكى جمعيت هالل احمر از ارائه خدمات دارويى با 
حداكثر توان و بدون تعطيلى در ايام نوروز از سوى داروخانه مركزى هالل احمر وابسته به 
اين سازمان خبر داد. به گزارش  ايرنا، سازمان تداركات پزشكى، دكتر حسن صفاريه با اشاره 
به اعالم ساعت كارى داروخانه مركزى هالل احمر در پى شيوع ويروس كرونا  در كشور 
اعالم كرد: از آنجا كه خدمت رسانى به موقع و تأمين اقالم درمانى مورد نياز بيماران در شرايط 
خاص از اولويت هاى سازمان تداركات پزشكى است، براساس برنامه ريزى هاى انجام شده 
داروخانه هاى تحت پوشش اين سازمان در ايام نوروز 99 با حداكثر توان فعاليت مى كند تا 

بيماران در شرايط كنونى مشكلى براى تأمين دارو و اقالم درمانى خود نداشته باشند.

كرونا، وسواسى ها را وسواسى تر كرد
  افرادى كه دچار اختالل وسواس اجبارى هستند در شرايط كنونى 
و به خاطر شيوع ويروس كرونا، وسواس آنها شدت مى يابد، به عنوان 
مثال به جاى اينكه 20 ثانيه دســت هاى خود را با آب صابون بشويند 

20 دقيقه اين كار را انجام مى دهند.
يــك متخصص اعصاب و روان گفت: به طور طبيعى حدود 4 درصد 
از جامعه دچار وضعيتى به نام اختالل وسواســى اجبارى هستند كه 
عمده ترين آن وســواس به شست وشو است و اين افراد فكر مى كنند 
به هر چيزى كه دســت مى زنند، بايد خوب آن را بشويند يا اينكه آن 
شــىء به اندازه كافى تميز نيست و شايد هم حمام رفتنشان ساعت ها 

طول بكشد.
فربــد فدايى در گفــت وگو بار ايرنا، ادامه داد: اين افراد در شــرايط 
عادى مشــغول شست وشو و تميز كردن هستند، اما در شرايط خاص 
مانند شرايط كنونى كه كرونا شايع شده، اضطراب، ميزان شست وشو 
و همچنين اســتفاده از مواد ضدعفونى كننده  توسط آنها خيلى بيشتر 

مى شود.
عضوهيأت علمى دانشــگاه علوم بهزيســتى و توانبخشى گفت: اما 
دســته اى ديگر هم داريم كه داراى شخصيت وسواسى هستند و يك 
درصد از جمعيت بزرگسال جامعه را تشكيل مى دهند، اين افراد كارها 
را خيلى دقيق انجام مى دهند و توصيه هاى بهداشتى را افراطى رعايت 
مى كنند به عنوان نمونه در شرايط كنونى بر اساس توصيه هاى پزشكى 
اگر قرار اســت، دســت هاى خود را با آب و صابون 20 ثانيه بشويند 
آنها اين كار را 20 دقيقه انجام مى دهند، اما باز هم احساس مى كنند كه 

درست و دقيق اين كار را انجام نداده اند.
وى خاطرنشــان كرد: اما گروه سومى هم هست كه شامل افراد خود 
بيمارانگارى است كه پنج دهم درصد از جامعه را تشكيل مى دهند كه 
كوچكترين مشكل جسمى و تغييرى كه در خود احساس مى كنند آن 
را ناشى از يك بيمارى جدى و مهلك مى دانند و با كوچكترين مشكل 
به پزشك و آزمايشــگاه مراجعه مى كنند و بخش عمده اى از مراجعه 

كنندگان به پزشكان را اين افراد تشكيل مى دهند.
فدايى افزود: اين گونه افراد توصيه هاى مراجع بهداشتى را مورد توجه 
قرار دهند، اما نگران نباشند، به توصيه هاى پزشكى اعتماد داشته باشند 

و بدانند كه بيمار نيستند.
وى اعالم كرد: در شرايط كنونى وجود استرس تعداد افرادى كه خود 
را بيمار تلقى مى كنند بيشتر مى شود و بايد توجه داشت كه استرس و 
فشــار روانى در موارد بيمارى هاى همه گير موجب مى شود كه سطح 

ايمنى بدن كاهش يابد و افراد بيشترى احساس بيمارى مى كنند.
وى گفت: افزايش اســترس موجب كاهش توان بدنى افراد مى شود و 
مسئوالن هم توجه داشته باشند كه حقايق را به مردم بگويند و به آنها 
اطمينان بدهند كه توان شناسايى و مقابله با كرونا را دارند زيرا با اعالم 
نظرات نامناسب و يا كم و زياد نشان دادن مشكل موجب فشار روانى 

و كاهش توان بدنى مردم خواهد شد.

اضطراب كرونا در زنان بيشتر از مردان
 رئيس انجمن مددكارى اجتماعى ايران ضمن مرور نتايج پژوهشى 
اجتماعــى درباره پيامدهاى بيمارى كرونا با ميزان باالتر اضطراب بين 
زنان در باره اينكه شــدت عالئم اضطراب افــرادى كه محل زندگى 
آنها با شــيوع باالى كرونا روبه رو بوده است، به  طور معنادارى بيشتر 

است، هشدار داد.
 سيد حسن موسوى چلك در گفت وگو با ايسنا، ضمن اشاره به نتايج 
پژوهشــى اجتماعى درباره آثار و پيامدهاى كرونا گفت: با شيوع اين 
بيمارى در ايران و جهان پژوهش هاى متعددى از ســوى متخصصان 
مختلف، از جمله مددكاران اجتماعى ايران انجام شــده است. يكى از 
اين پژوهش ها توســط دكتر مغنى باشــى عضو هيأت مديره انجمن 
مددكاران اجتماعى ايران انجام شد كه وضعيت سالمت اجتماعى افراد 

را مورد بررسى قرار داد.
وى با بيان اينكه اين تحقيق با محوريت بررسى ميزان آگاهى و پيگيرى 
عمومى درباره ويروس كرونا و حوزه سالمت اجتماعى در بازه زمانى 
10 لغايت 18 اســفند ماه انجام شده اســت، اظهار كرد: روش انجام 
اين پژوهش به صورت پيمايش آنالين و با اســتفاده از يك پرسشنامه 
استاندارد بوده كه همه اســتان هاى كشور (31 استان) را پوشش داده 
اســت.  موسوى چلك با اشــاره به اينكه در اين پژوهش 10 هزار و 
754 نفر از تمام استان هاى ايران شركت داشته اند، تصريح كرد: محل 
زندگى حدود 67 درصد از شركت كنندگان اين پژوهش در استان هاى 
با شيوع باال، بيش از 500 نفر شناسايى شده، حدود 24 درصد با شيوع 
متوسط بين 100 تا 500 نفر شناسايى شد و 9 درصد هم در استان هاى 

با شيوع كم، كمتر از 100 نفر شناسايى شده بوده است.

وضعيت بازگشايى دانشگاه ها در سال 99 
به دليل شيوع ويروس كرونا

 معاون آموزشى وزير علوم درباره وضعيت بازگشايى دانشگاه ها در 
سال آينده و چگونگى تداوم آموزش به دليل تعطيالت ناشى از كرونا 
كه ادامه روند فعلى بستگى به اين دارد كه وضعيت كشور در نيمه دوم 
فروردين چگونه باشد. پيرو ستاد ملى مديريت كرونا هستيم و اگر آنها 
اجازه بازگشايى بدهند و آموزش حضورى برقرار باشد، احتماال نيازى 

به تعويق، تمديد و يا طويل كردن ترم نباشد، خبر داد.
به گزارش ايســنا، على خاكى صديق درباره وضعيت بازگشــايى 
دانشــگاه ها در ســال آينــده و چگونگى تداوم آمــوزش به دليل 
تعطيالت ناشــى از كرونا اظهار كرد: تاكنون تعدادى از دانشگاه ها 
توانســته اند با آمــوزش الكترونيكى ايــن عقب افتادگى را جبران 
كنند. وى افزود: اما اگر شــرايط به گونه اى باشــد كه تعطيلى ها 
ادامه پيدا كند و طوالنى تر شــود، بايد ديد آموزش الكترونيكى تا 
چه مقدار مى تواند پوشــش دهد. در غير اين صورت تمديد ترم 

جزو گزينه هاى ما هست.

تجــارت: پول مردم كجاســت؟ در جيب آژانس ها يا شــركت هاى 
هواپيمايى؟

 جيب آژانسها پاره شده!!
اصالحات: مجلس جاى مباحثه اســت نه كاغــذ آتش زدن، گالبى 

خوردن و فحش دادن 
 اينهايى رو كه گفتن روى ميز انجام مى شه يا زير ميز؟؟!

قدس: قيمت خودرو در شيب موقت
 سرسرهبازى خوبيه!! 

كيهان: غرور يك ابرقدرت زير پاى ويروس كوچك 
 بدون شرح 

مردم ساالرى: تصميم قاطعانه درباره تعطيل گسترده و منع رفت وآمد 
اتخاذ شود 

 فعًال همه دستكش دستشونه نمى تونن چيزى بنويسن!!
وطن امروز: دهن كجى ترامپ به جان مردم 

 كج بودن دهن ترامپ مادرزاديه!!
همشــهرى: نان را در دوران شــيوع كرونا چطــور بخريم و چگونه 

بخوريم
 با دستكش بخريد با الكل بخوريد!!

شوت ورزشى: همه در خانه، پرسپوليس سر تمرين
 پرسپوليسها پادتن كرونا دارن؟؟! 

ايرنا: معاون وزير بهداشت انگليس به كرونا مبتال شد
 كروناى سران كشــورها خاص و فورماليته است زود خوب 

مىشن!!
اعتماد: ساعت رياست جمهورى براى سومين بار در روسيه صفر مى شود 

 هرچى شده باشه شك نكن كرونا كه نگرفته 
تجارت: دنده عقب قيمت خودرو همچنان ادامه دارد

 خوبه دستفرمان دنده عقبش تقويت مىشه!!
جام جم: بايد زنجيره شيوع كرونا قطع شود

 بدون شرح
جام جم: چه كسى بايد بحران ملى را مديريت كند؟!

 فعًال جناب كرونا داره مديريت مى كنه !!

پيشنهاد بازگشايى مدارس از ابتداى ارديبهشت
تعويق 2 هفته اى زمان برگزارى كنكور

 مشــاور وزير آموزش وپرورش درباره وضعيت مدارس در ايام 
اخير و احتمــال تغيير در برگزارى امتحانات و تأخير در پايان زمان 
آموزش در اين سال تحصيلى با اعالم اينكه تا كنون يك ماه تعطيلى 
داشته ايم كه ممكن است پس از عيد نوروز هم تداوم يابد. حداقل 5

سناريو را براى وضعيت هاى محتمل پيش بينى كرده ايم.
به گزارش ايســنا، عبدالرســول عمادى در اين باره افزود: نخستين 
سناريو، تشــكيل كالس ها پس از 15 فروردين است. به اين ترتيب 
يك ماه وقفه اســفندماه را داريم كه با آمــوزش در فضاى مجازى، 
ارتبــاط معلمان با دانش آموزان و آموزش تلويزيونى تا حدى جبران 
شــده است و پيش بينى شــده 5 شــنبه ها هم درصورت بازگشايى 
مدارس به روزهــاى آموزش افزوده شــوند. در اين صورت تغيير 

چندانى در برنامه امتحان نخواهيم داشت.
وى ادامه داد: البته پيشنهاد كرديم با توجه به يك ماه تعطيلى اسفند، 
امتحانــات به جاى روزهاى ابتدايى خــرداد، از 17 خرداد برگزار و 

كنكور هم 15 تا 20 روز معوق شود
ــنبه در  ــناريوها ش ــن س ــت اي ــرار اس ــه ق ــان اينك ــا بي ــادى ب عم
ــن  ــدى اي ــناريوى بع ــت: س ــود، گف ــى ش ــن نهاي ــوراى معاوني ش
اســت كــه مــدارس از ابتــداى ارديبهشــت بــاز شــود و بــه هميــن 
ــنهاد  ــوند و پيش ــزى مى ش ــر برنامه ري ــا تأخي ــا ب ــبت آزمون ه نس
مى شــود كنكــور هــم يــك تــا 2 هفتــه بــه تعويــق بيفتــد و نيمــه 

ــم. ــى كردي ــراى آن پيش بين ــرداد را ب ــر خ ــا اواخ ــرداد ت خ
وى افزود: اگر تا آخر خرداد هم نتوانيم كالس ها را تشــكيل دهيم 
بايــد به برگزارى آزمون ها در مرداد و شــهريور فكر كنيم و آزمون 
سراســرى هم در مرداد يا شهريور برگزار شود. البته بايد حواسمان 

باشد به سال تحصيلى بعد آسيب نرساند.
وى با بيان اينكه پيشــنهاد ما اين است كه تشكيل كالس حضورى 
براى رفع اشكال حتما در برنامه ها باشد، گفت: حتى اگر پس از عيد 
كالس ها باز هم با تأخير شــروع شد بايد فرجه اى براى رفع اشكال 

گذاشته و سپس امتحانات برگزار شود.
عمــادى ادامه داد: اين موضوعات در جلســات شــوراى معاونين 
وزارتخانه بحث مى شــود و درنهايت بايد در ســتاد ملى كرونا هم 
به بررســى شود. ستاد ملى مديريت كرونا اختيار دارد كه اجازه دهد 
تقويم آموزشــى يا زمان كنكور به تعويــق بيفتد و تصميمات الزم 

اتخاذ شود.
وى درباره نقش معلمان در اين ايام گفت: برنامه اى كه طراحى شــد 
و توســط مديران مدارس مراقبت مى شود اين است كه ارتباط معلم 
و دانش آموز از طريق فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعى برقرار 
باشد. تا جايى كه در اســتان ها رصد شده اين ارتباط برقرار است و 

طورى نبوده كه معلمان اقدامى نكرده باشند.
عمادى افزود: مديران مدارس و ملعمان اهميت اين موضوع را بسيار 

سريع درك كردند و اين ايام را، تعطيلى مطلق تلقى نكردند.
عمــادى در برنامــه تلويزيونى پرسشــگر درباره حقــوق معلمان 
غيردولتى، حق التدريس، مستخدمان مدارس، خريد خدماتى ها و ... 
گفت: تعطيالت اضطرارى بوده اســت. ضمن اينكه همكاران ما كار 
غيرحضورى انجام داده اند و چون تعطيالت ناخواســته بوده و هيچ 
كــس خواهان آن نبوده بنابراين حق الزحمــه معلمان و اين گروه ها 

كامل پرداخت خواهد شد.

 ســخنگوى وزارت كشــور از اعــالم 
آماده باش چهارشــنبه آخرسال به استانداران 
خبــر داد و گفــت: اكيپ هــاى عملياتــى 
آتش نشانى و خدمات ايمنى در مراكز تجمع 

مستقر شوند.
بــه گزارش مهر، ســيد ســلمان ســامانى 
ســخنگوى وزارت كشــور در ابالغيــه اى 
خطــاب به اســتانداران سراســر كشــور، 
اعــالم كرد: اســتانداران با درنظــر گرفتن 
محدوديت ها و مصوبات مدنظر ستاد استانى 
مديريت بيمــارى كرونا، ضمــن پيش بينى 
تمهيدات الزم براى فراهم ســازى آســايش 
و رفــاه شــهروندان، برنامه ريــزى و اقدام 
براى پيشــگيرى و كنترل حوادث مربوط به 

چهارشنبه آخر سال را انجام دهند.
در اين ابالغيه آمده اســت: بــا توجه به در 
پيش بودن چهارشــنبه آخر سال و به منظور 
ايجــاد آمادگى، هماهنگى و انســجام ميان 
دســتگاه هاى اجرايى، امــدادى و عملياتى 
براى پيشــگيرى و كنترل حوادث احتمالى 
مربوط به اين روز در ســطح كشور دستور 
فرمائيد بــا درنظر گرفتــن محدوديت ها و 
مصوبــات مدنظر ســتاد اســتانى مديريت 
بيمــارى كرونا، ضمــن پيش بينى تمهيدات 
الزم بــراى فراهم ســازى آســايش و رفاه 

براى  اقــدام  و  برنامه ريــزى  شــهروندان، 
پيشــگيرى و كنترل حوادث مربوط به شب 
چهارشنبه آخر ســال با محوريت سازمان ها 
و واحدهاى آتش نشــانى و خدمات ايمنى 

و همكارى همه متوليان امر صورت پذيرد.
در بخــش ديگــرى از ايــن ابالغيه آمده 

اســت: ضرورت دارد اجــراى برنامه هاى 
آموزشــى، ترويجى و بازدارنده، هرس و 
جمع آورى شــاخ و برگ درختان از سطح 
معابر و پارك ها، جمع آورى پســماندها از 
سطح معابر و مخازن پســماندها همچنين 
اســتقرار اكيپ هاى عملياتى آتش نشانى و 

خدمات ايمنى در مراكز تجمع در اولويت 
گيرد. قرار 

در پايــان اين ابالغيه، به اســتانداران اعالم 
شــده است تا گزارش اقدامات را به صورت 
اســتانى جمع بندى و به معاونــت عمرانى 

وزارت كشور ارسال كنند.

مراكز تجمع را به شدت كنترل كنيد

آماده باش براى چهارشنبه سورى

 معــاون امور زنــان و خانــواده رئيس 
جمهورى ضمــن تشــريح برنامه هاى اين 
معاونت بــراى كاهش عــوارض اقتصادى 
بحران كرونا ميان اقشــار آســيب پذير زنان 
گفت: در حال حاضــر وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى اعالم كرده اســت كه 3 بسته 
حمايتى براى اقشار آسيب پذير درنظر گرفته 
كــه در مكاتباتــى كه با معــاون اول رئيس 
جمهور داشته ايم مقرر شده زنان سرپرست 
خانــوار به ويــژه زنانى كه از دســتگاه هاى 
حمايتى ديگــرى بهره مند نيســتند، براى 

دريافت اين بسته ها در اولويت قرار گيرند.
معصومه ابتكار در گفت وگو با ايسنا، ضمن 
تشــريح برنامه هاى معاونت امــور زنان و 
خانواده بــراى كاهش عــوارض اقتصادى 
بحران كرونا، گفت: در حال حاضر شــرايط 
بحرانى اســت و اين شــرايط، خاِص ايران 
نيســت؛ سازمان بهداشــت جهانى كرونا را 
پاندميك اعالم كرده است، بنابراين بايد براى 

اين وضعيت تدابيرى داشت. 
 تبديــل موقــت كارگاه هاى زنان 
لوازم  و  ماســك  توليد  به  آفرين  كار 

بهداشتى
ابتكار افزود: يكى از موضوعات اين اســت 
كه بتوانيم زنان كارآفرينى را كه امكان تبديل 
موقت كارگاه هايشــان وجود دارد شناسايى 
كنيم؛ بســيارى از زنــان داراى كارگاه هاى 
توليدى هســتند و بسيارى از آنها در 2 هفته 
اخير اعالم آمادگــى كرده اند كه كارگاه هاى 
خود را به توليد لوازم بهداشــتى، ماسك و 
مواد شــوينده و ضدعفونى كننده ... تبديل 
كنند و به طــور موقت خط توليــد خود را 

به سمت مقابله با كرونا پيش ببرند. معاونت 
زنــان و خانواده اين دســته از زنــان را به 

توليدكنندگان وصل مى كند.
 ايجاد فرصت هاى شــغلى جديد 
براى زنان براى توليد لوازم بهداشتى 

ابتــكار تأكيد كــرد: همچنيــن معاونت از 
مديران كل امور زنان و خانواده استاندارى ها 
درخواست كرده كه اين ارتباط را ميان زنان 
نيازمند به كار با توليدكنندگان و كارگاه ها و 
نيز كارگاه ها را با كلينيك هاى نيازمند به اين 

كاالها برقرار كنند. 
 تكليــف آژانس هــاى بانــوان و 
روزهاى  ايــن  در  كــودك  مهدهاى 

كرونايى چه مى شود؟
ابتــكار در ادامه در پاســخ به اين ســؤال 
كه براى مشــاغلى مانند آژانس هاى بانوان 

كه اكنــون به دنبــال تعطيلى مــدارس و 
مهدها نيز با مشــكل مواجه شــده اند چه 
پيگيرى هايى صورت گرفته است؟ توضيح 
داد: دولــت معافيت هايــى پيش بينى كرده 
كه براى بنگاه هاى رســمى نيز اســتمهال 
بيمــه اى و ماليات و مســائل بانكى درنظر 
گرفته اســت و اميدواريم بانك ها و بيمه ها 
نيــز اين موضــوع را به ويژه بــراى زنان 
سرپرســت خانوار عملياتى كنند. همچنين 
معاونــت به طور خاص پيگيــرى كرده تا 
اين معافيت هــا و حمايت ها بــراى زنان 

سرپرست خانوار در اولويت قرار گيرد. 
ــرح  ــن ط ــراى اي ــا اج ــكار ب ــه ابت ــه گفت ب
ــت  ــزار زن سرپرس ــدود 12 ه ــون ح تاكن
خانــوار پــس از شناســايى، مهارت هــاى 
عمومــى، كســب وكار و تخصصــى كســب 

كردنــد. هــدف از طــرح توانمندســازى 
زنــان ايــن بــوده اســت كــه زنــان مهــارت 
كارآفرينــى بياموزنــد و بتواننــد بــراى خــود 

ــد. ــز شــغل ايجــاد كنن و ديگــران ني
براى  خانــوار  سرپرســت  زنان   
اســتاندارى ها  به  حرفه وكار  آموزش 

بروند 
وى با تأكيــد بر اينكه طرح توان افزايى زنان 
سرپرست خانوار در سال 99 توسعه مى يابد، 
گفت: زنان سرپرست خانوارى كه از مراكز 
حمايتى مانند بهزيستى و كميته امداد حمايت 
مالى نمى شوند و مايلند كار و حرفه اى براى 
اشتغال خود بياموزند، مى توانند با مراجعه به 
مديران كل امور زنان و خانواده استاندارى ها 
خود را معرفى كرده و خواســتار ثبت نام در 

اين دوره هاى آموزشى شوند. 

اولويت با زنان سرپرست خانوار 
براى بسته معيشتى است 

 براى نخســتين بار به پيشنهاد انجمن 
كوهنوردى  تخصصى  موزه  كوهنوردان، 

كشور در اين استان ايجاد مى شود.
به گزارش ايرنا رئيس هيأت كوهنوردى 
گفت:  همــدان  ورزشــى  صعودهاى  و 
همــدان از ديرباز ميعــادگاه كوهنوردى 
ايران زمين بوده و از همين رو شايســته 
برخــوردارى از چنين مــوزه گرانبها و 

نفيسى است.
عليرضا گوهرى اظهار كرد: در روزهاى 
اخير نيز به همت كارگروه پيشكسوتان و 
مشاركت جمعى از كوهنوردان، چيدمان 
اوليه موزه كوهنوردى اين اســتان واقع 

در مجموعه فرهاد انجام شــد و به طور 
قطع با همــكارى تمامى خانواده بزرگ 
ســنگ نوردى و كوهنوردى استان شاهد 

موزه اى نفيس خواهيم بود.
گوهرى خاطرنشان كرد: موزه كوهنوردى 
همدان به مساحت يكصدمتر ايجاد شده 
و تاكنون وسايل قديمى و گرانبهاى 30
كوهنوردى  نامدار  پيشكسوت  و  قهرمان 
اســتان در آن قــرار گرفته اســت.  وى 
فرهيخته  كوهنــوردان  اســتقبال  افزود: 
و مطرح بــراى اهداى ابزار و وســايل 
ارزشــمند خود به اين موزه چشــمگير 
اســت و در حــال تكميــل ويترين ها 

هســتيم. وى، ايجــاد مــوزه مجازى با 
برخوردارى از تصاوير و اســناد قديمى 
كوهنــوردان و راه اندازى ديواره تصاوير 
مفاخر كوهنــوردى از ديگر اجزاى اين 
موزه برشــمرد.  وى يادآور شد: تاكنون 
از ســوى كوهنوردان و پيشكسوتان اين 
رشــته ورزشــى 35 ميليون تومان براى 
هزينه  استان  كوهنوردى  موزه  راه اندازى 

شده است.
گوهرى افــزود: براى تكميــل موزه به 
20 ميليــون تومان اعتبــار نياز داريم كه 
اجرايى  مسئوالن  مساعدت  با  اميدواريم 

استان تأمين شود.

 وى با اشــاره بــه راه انــدازى كتابخانه 
تخصصى در اين موزه كوهنوردى گفت: 
در ســال آينده عالوه بر توســعه فضاى 
مــوزه، به دنبال تبديل به موزه كشــورى 

هستيم.
از  همدان  اســتان  كوهنــوردى  ورزش 
كشــور  ســطح  در  ارزنده اى  جايــگاه 
برخوردار اســت و كوهنــوردان بزرگ 
و پرافتخــارى از اين اســتان در ويترين 

نام آوران اين ورزش هستند.
اين اســتان در كوهنوردى، از الگوهاى 
كشور به شمار مى رود و نخستين ايرانيان 
فاتحان اورست نيز از اين استان بوده اند.

موزه كوهنوردى كشور در همدان ايجاد مى شود
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صادرات فرش به روسيه
 از يك «حمام قديمى»

 «زيبا عليزاده» كارآفرين برتر همدانى اســت كه در راستاى رونق 
توليــد در كنار آموزش رايگان، با تبديل يك حمام قديمى به كارگاه 
توليدى در شهرســتان بهار، بيش از 150 بافنده را دورادور مديريت 
مى كند و در حال حاضر بيشــتر توليداتش به روسيه صادر مى شود. 
وي كارآفرين برتر اســتان همدان از سال 93 در اين راه گام نهاده و 
هرســاله مصمم تر از گذشــته پيش رفته و به توليداتش وسعت داده 

است.
حــدود 10 نفــر از بافندگان در كارگاه مشــغول به كار هســتند و 
درصورتى كــه براى تهيه مواد اوليه دچار مشــكل باشــند در قالب 
شــركت تعاونى اين مصالح را در اختيــار آنها قرار مى دهد و فرش 

توليدشده را مى فروشد.
او 150 تا 200 بافنده دارد كه در منزل به بافت قالى مشــغول هستند 
و آموزش رايگان به شــرط كار را اجرايى كرده است، اگر بافندگان 
وقت بگذارد ماهانه بين 700 هزار تا يك ميليون تومان درآمد كسب 

مى كنند.
در اين آشفته بازار فرش دســتبافت و مغفول ماندن اين هنر اصيل، 
خانم عليزاده به همراه بانوان خوش ذوق شهرستان بهار، آستين همت 
را باال زدند تا اين صنعت قديمى و فراموش شــده را در استان احيا 

كنند.
در ادامه گفت وگوي فارس را با اين بانوي كارآفرين مي خوانيم.

 صادرات گبه به روسيه
او با گشــاده رويى مى گويــد: انواع فرش دســتبافت همچون قالى 
مهربان، نقشــه هاى ماهى در ابعاد بزرگ پارچه و كوچك پارچه، دو 
ذرعى، نيم ذرع، چارك و قاليچه، گيل و گبه توليد مى كنيم. در حال 
حاضر بيشــتر از انواع قالى و گليم، بافت گبه انجام مى دهيم به دليل 
محدوديت هاى رنگ و بافت ســاده در مــدت زمان كوتاه ترى بافته 

مى شود و بافنده ها سريعتر محصول نهايى را توليد مى كنند.
يك گبه 1/5 در 2 متر ظرف يك ماه توليد مى شود، در حالى كه براى 
توليد فرش هاى دستبافت بزرگ پارچه بين 6 تا 9 ماه زمان نياز است، 
اغلــب در بافت گبه ها حدود 5 رنگ بــه كار مى رود درحالى كه در 
بافت قالى از 17 تا 120 رنگ استفاده مىشود به ويژه تابلو فرش كه 

هارمونى رنگ هاى بااليى دارد.
براى توليد گبه  از پشم دســت ريس و بدون دخالت ماشين استفاده 
مى كنيم، پشــم هايى كه از گوســفند چيده مى شــود بدون دخالت 
ماشــين آالت به راحتى با دست ريســيده و با رنگ طبيعى خود كه 
اغلب ســفيد، كرم، قهوه اى و در برخى موارد مشكى بافته مى شود، 

به طورى كه در اين گبه ها از رنگ شيميايى استفاده نمى شود.
 اين توليدات توســط يك تاجر به كشــور روســيه صادر مى شود، 
اميدوارم با ايجاد بستر الزم زمينه صادرات براى برند خودمان فراهم 
شــود زيرا عالوه بر اينكه شرايطى بهتر رقم مى خورد، سود بيشترى 

هم به بافنده و شركت تعاونى تعلق مى گيرد.
ايــن توليدكننده موفــق ادامه مى دهد: در حين بافت به بافنده ســر 
مى زنم و نظارت الزم در اين زمينه انجام مى شود از همين رو پس از 
اينكه قالى نهايــى از دار پايين آمد، هزينه جانبى و اضافى نخواهيم 

داشت.
 عليزاده به رمز كيفيت توليداتشان اشاره مى كند و مى افزايد: مشتريان 
ما در روسيه از طريق دوربين و تصوير بر بافت محصوالت نظارت 
و رضايت كامل دارند درصورتى كه اين محصوالت در كشــورهاى 
پاكســتان، افغانستان و هند هم بافته مى شود اما تنها بافت هاى ايرانى 
را مى پسندند و معتقدند اصالت فرش ايرانى را هيچ كشورى ندارد.

رمز موفقيت و كســب رضايت مشــترى سركشى مداوم در مراحل 
مختلف بافت اســت، فرش هايى كه براى روســيه بافته مى شود را 
در محــل تعاونى مى بافيم اگرچه فرش هايى هم كه در خانه ها توليد 
مى شوند هر 20 سانت به 20 سانت متراژ مى گيرم و هر رج كه بافته 
مى شــود، ارتباط برقرار مى كنم كه اگر مشــكلى بود در همان لحظه 
برطرف كنيم و به پايان كار و پس از بافته شــدن فرش موكول نشود، 

حتما در حين كار عيب يابى انجام مىشود.
 آرزوى احيا فرش بهار

ايــن بانوى جوان با تمــام قوا و رعايت تمام اصــول حرفه اى رج 
بــه رج بافت قالى را نظاره مى كند تا محصول توليد شــده دقيقا بر 
مبناى اصالت ايران زمين بافته شــود و گوياى سابقه ايران در توليد 

فرش باشد.
او يكــى از اهداف اصلى خود را احياى نقشــه فرش بهار مى داند و 
اضافه مى كند: تصميم دارم با حمايت مســئوالن نقشــه قالى بهار را 
به عنوان يكى از بازارپســندترين نقشه هاى فرش دستبافت در گذشته 

احيا كنم.
در ايــن طــرح اغلــب خامه ها را با پيــاز و برگ مــو رنگ آميزى 
مى كردند و هرچه بيشــتر استفاده مى شده و به اصطالح پا مى خورد، 

درخشندگى خاصى پيدا مى كرد. 
اين بانوى جــوان تأكيد مى كند: فرش تنها كااليى اســت كه وقتى 
تصميم به خريد داريد، كفش ها را درمى آوريم، مى نشــنيم و دست 
مى كشــيم تا ببينيم وضعيت گوشــتى آن، رنگ و تراكم آن چگونه 
اســت اما در ساير موارد خريد سرپا مى ايستيم و كفش  پايمان است 

و مى خريم.
او ادامه مى دهد: از بچگى فرش را دوست داشتم و مى بافتم هر چند 
والدينم در اين زمينه ســخت مخالفت مى كردند اما به دور از چشم 

مادرم به كمك همسايه ها تابلوهايى با طرح ابتدايى مى بافتم.
عليزاده با اشــاره به اينكه همسرم همواره كنارم بوده و مشوق اصلى 
من در اين حرفه اســت مى گويد: وقتى آدمــى مى خواهد كارى را 
شــروع كند و ديگران مى گويند اين كار نمى شود، بايد سماجت به 
خرج دهد تا به نتيجه دلخواه برســد. بســيارى از اطرافيان ابتدا به 
من مى گفتند كه اين كار نمى شــود و برخى از دوســتان مى گفتند با 
كمپوت بايد بياييم زندان مالقات، اما خداوند كمك كرد و يكى پس 

از ديگرى به اهدافم رسيدم.

جزييات پرداخت يارانه حمايتى به گروه هايى كه از 
شيوع كرونا آسيب ديدند

مبلغ يارانه كرونا چقدر است؟
 به دنبال شيوع كرونا در كشور و افزايش فشار اقتصادى روى اقشار 
آســيب پذير جامعه، به تمامى افرادى كه شــغل خاص با درآمد ثابت 

ندارند، در اسفندماه بسته حمايتى پرداخت خواهد شد.
تحليلگران اقتصادى عنوان مى كنند تأثير اقتصادى كرونا خيلى وسيع تر از 
آن است كه امروز بتوانيم تخمين بزنيم؛ زيرا اكنون ميزان توليد و خريد و 
فروش و فعاليت هاى خدماتى به طور ناخواسته كاهش پيدا كرده و تقريبا 

با شيوع كرونا، مصرف متوقف شده است.
به گزارش ايســنا، بر همين اســاس، اين روزها فشــار اقتصادى روى 
گروهى از مردم افزايش يافته است و تحليلگران اقتصادى معتقدند در 
دوران كرونايى كشور، يك سرى افراد از قشر آسيب پذير در اين وضعيت 

درآمدى نخواهند داشت و دچار سوءتغذيه مى شوند.
 پيشنهاد حمايت مالى از دهك هاى پايين

اگرچه دولت تمهيداتى براى مشاغلى دارد كه پس از شيوع كرونا آسيب 
مى بيننــد، اما كارگران، افراد روزمزد و به نوعى دهك هاى پايين جامعه، 
به شدت آسيب خواهند ديد. همين موضوع سبب شد كه چندى پيش 

پيشنهاداتى براى حمايت از اين گروه شنيده شود.
طبق اعالم يكى از نمايندگان مجلس در كميســيون بهداشت، موضوع 

پرداخت يارانه كرونا مطرح شد.
ابوالفضل ســروش نوزدهم اسفندماه در مطلبى در كانال تلگرامى خود 
به ارائه توضيحاتى درباره جلسه فوق العاده كميسيون بهداشت مجلس 
شوراى اسالمى با حضور رئيس مجلس و وزير بهداشت درباره كرونا 
پرداخت؛ جلسه اى كه در محل برگزارى جلسات علنى مجلس تشكيل 

شد.
به گفته وى، در اين نشســت 3 ســاعته با حضور بيــش از 50 نماينده 
اقدامات انجام شده براى پيشگيرى از شيوع كرونا مورد بحث و بررسى 
قرار گرفت و 20 نفر از نمايندگان دغدغه هايشان را درباره مقابله با شيوع 
كرونا مطرح كردند. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح 
كرد كه نمايندگان در جلسه فوق العاده كميسيون بهداشت بر ضرورت 
اختصاص يارانه براى رفع مشكالت اقتصادى اقشار آسيب پذير و تأمين 

بى درنگ تجهيزات درمانى و بيمارستانى تأكيد كردند.
همچنين اعضاى مجمع نمايندگان گيالن در مجلس در نامه اى خطاب 
به رئيس مجلس و وزير بهداشت و درمان پيرو وضعيت اضطرارى در 
گيالن، خواستار تشــديد كمك هاى ستاد ملى مقابله با كرونا به استان 
شــدند. در اين نامه تأكيد شــده اســت كه تصميم گيرى جدى درباره 
چگونگى ساعات كار اصناف، فروشگاه ها و...، پاداش به مستمرى بگيران 
براى افراد بى بضاعت اســتان گيــالن (يارانه كرونا) و نيز توجه ويژه و 

تدابير الزم براى ذخيره آذوقه مردم در ماه هاى آينده صورت گيرد.
 يارانه كرونا آمد

به دنبال اين پيشنهادات، محمد شــريعتمدارى، وزير كار، تعاون و رفاه 
اجتماعى در پيامى توئيترى نوشت: حمايت از اقشار كم درآمدى كه در 

آمد ثابت ندارند، از مهم ترين اولويت هاى ماست.
وى اعالم كرد: با دســتور مهم رئيس جمهور و همراهى سازمان برنامه، 
به تمامى افرادى كه شغل خاص با درآمد ثابت ندارند، در اسفندماه يك 
بسته حمايتى پرداخت مى شود. اين افراد با كمك بانك اطالعات ايرانيان 

شناسايى يا ثبت نام مى شوند.
 جزئيات پرداخت يارانه كرونا

در همين شرايط، رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره جزئيات پرداخت 
يارانه كرونا در كشور و با اشاره به آسيب ها و تبعات بيمارى كرونا گفت: 
دولت بسته حمايتى براى اقشار آسيب پذير و بدون درآمد ثابت جامعه 
اختصاص داده اســت. محمدباقر نوبخت در حاشــيه بازديد از آزادراه 
شهيد همت در استان البرز عنوان كرد: براين اساس كسانى را كه شغل 
خاصى براى تأمين درآمد ثابت ندارند، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى شناسايى شده اند كه تا پايان اسفند ماه جارى يك بسته حمايتى 

اختصاص يافته و به آنان مبالغى پرداخت خواهيم كرد.
وى ادامه داد: براى كســانى كه مشــاغلى داشتند و اكنون دچار مشكل 
شده اند با سازوكارهاى تعريف شده، تسهيالت كم بهره با دوره تنفسى 3
ماهه پيش بينى شده است. به گفته وى شمار كسانى كه شناسايى شده اند، 
حدود 7 ميليون نفر اســت كه از اقشــار كم برخوردارند و كسب وكار 
آنان در آستانه سال نو خسارت جدى ديده و به آنها بسته هاى حمايتى 
تعلق مى گيرد. نوبخت عنوان كرد: تالش دولت بر اين است كه با همه 
تنگناهاى بودجه اى كه دشمنان خبيث ملت ايران در اين شرايط خاص 

تحميل كرده اند، به مردم و بيماران كمك شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور از پرداخت بسته حمايت كرونايى 
براى خانوارهــاى بدون درآمد ثابت خبر داد و گفت: 3 ميليون خانوار 
بدون درآمد ثابت شناســايى شده اند و مرحله نخست اين طرح نيز در 

اين هفته اجرا مى شود.
 پرداخت 200 تا 600 هزار تومان به افراد 

بدون درآمد ثابت
محمدباقر نوبخت دراين رابطه گفت: 3 ميليون خانوار بدون درآمد ثابت 
شناسايى شده اند و بين 200 تا 600 هزار تومان به آنان پرداخت مى شود.

وى، شناسايى 4 ميليون خانوار داراى مشاغل خرد كه به دليل شيوع كرونا 
و كسادى بازار شب عيد با مشكالت اقتصادى و معيشتى مواجه هستند 
را مورد توجه قرار داد و عنوان كرد: در همين راستا بين يك تا 2 ميليون 
تومان وام به صورت قرض الحسنه و بدون ضامن براى اين قشرها درنظر 

گرفته شده است.
نوبخت تاكيد كرد: موضوع بســته هاى حمايتــى كرونايى از حمايت 
معيشتى انتهاى سال جدا است و اجراى هركدام از اين طرح ها به صورت 

مستقل در دستور كار قرار دارد.
وى با اشاره به اينكه وام هاى قرض الحسنه مذكور به صورت 27 ماهه از 
محل يارانه ها بازپرداخت خواهد شد، تصريح كرد: عالوه بر مبالغى كه 
از پيش به دانشگاه علوم پزشكى گيالن پرداخت شد، معادل 160 ميليارد 
تومان منابع مالى نيز از سوى سازمان برنامه و بودجه كشور براى تأمين 

18 قلم كاالى مورد نياز در اختيار اين مجموعه قرار گرفت.

درخواست از دولت براى تشويق مردم به 
استفاده از خدمات اينترنتى

 عضــو هيأت مديره اتحاديه كســب وكارهاى مجــازى اعالم كرد 
كه در هفته جارى از ســوى اتحاديه كشورى كسب وكارهاى مجازى 
ســكوهايى معرفى خواهد شــد كه اين امكان را به كســب وكارهاى 
آفاليــن مى دهند تا روى پلت فرم هاى آنهــا قرار بگيرند و محصوالت 

خود را بفروشند.
رضا الفت نسب در گفت وگو با ايسنا از همكارى كسب وكارهاى مجازى با 
مشاغل آفالين خبر داد و ابراز اميدوارى كرد كه همكارى كسب وكارهاى 

آفالين و آنالين مقطعى نباشــد و پس از پايان اين بحران كسب و كارهاى 
آفاليــن هــم از امكان خريــد و فروش حضــورى و هــم از امكانات 

كسب وكارهاى مجازى استفاده كنند.
همچنيــن تأكيــد كــرد كــه اســتفاده از كســب وكارهاى مجــازى 
ــراى مهــار شــيوع  ــه كاهــش رفت وآمــد شــهروندان ب ــراى كمــك ب ب
ويــروس كرونــا نيــاز بــه امكانــات زيرســاختى ماننــد افزايــش 
ســرعت اينترنــت و بهبــود فعاليــت لجســتيكى دارد كــه بخــش عمــده 

ــه پســت اســت. ــوط ب آن مرب
الفت نســب با بيان اينكه با باال رفتن حجم برخى سفارش ها، نقل و انتقال 
آن ها به تأخير افتاده است، پيشــنهاد كرد كه دولت براى هزينه هاى پستى 

يارانه پرداخت كند تا شــهروندان در شرايط كنونى به استفاده از خدمات 
اينترنتى تشويق شوند.

وى با اشــاره به تخصيص 100 گيگ اينترنت رايگان به كاربران از سوى 
وزارت ارتباطات، تصريح كرد: در اين شــرايط و با افزايش تعداد كاربران 
و افزايش اســتفاده از اينترنت، ســرعت و كيفيت آن بايد به صورت باال و 

پايدار نگه داشته شود.
عضو هيأت مديره اتحاديه كشورى كســب وكارهاى مجازى همچنين از 
موافقت وزير ارتباطات با ارائه تســهيالت به بخش پست خبر داد و گفت 
كه اين مسأله نياز به ورود سازمان برنامه و بودجه دارد كه قرار شده وزارت 

ارتباطات در اين زمينه اقدام كند.

غزل اسالمي»
 تقريبا همه افراد فعال در خريد و فروش 
و استخراج بيت كوين معتقد بودند كه قيمت 
و نوسانات آن به هيچ بازاري بستگي ندارد. 
اما سقوط بيت كوين تا نصف قيمت در يك 
مــاه اخير ثابت كرد كه تأثيــر كرونا نه تنها 
در بازارهاي مختلف كه بر ارز ديجيتال نيز 

تأثيرگذار است. 
اغلــب تحليلگــران مطــرح در زمينه ارز 
ديجيتــال و بيت كوين معتقــد بودند كه در 
حوالي اســفند و فروردين كاهشــي حدود 
30 درصدي در بيت كوين رخ خواهد داد تا 
زمينه اي باشد براي صعود مجدد اين ارز. اما 
تحليل هاي مختلف كف قيمتي در حدود 7

هزار و 200 دالر براي هر يك بيت كوين را 
نشان مي داد؛ اين به منزله آن بود كه در اين 
دوره قيمت يــك بيت كوين به كمتر از اين 

عدد نخواهد رسيد.
 امــا پس از تأثير كرونا در بازارهاي مختلفي 
چون بورس، نفت و طال، قيمت بيت كوين 
نيز متأثر شد و سقوطي بي سابقه در كاهش 
قيمــت آن رخ داد. به طوري كه وقتي قيمت 
به كانال 7 هزار دالر رســيد و تا 7 هزار و 
200 دالر كاهش يافــت تحليلگران پا پس 
كشــيدند و برخي از آنها اعــالم كردند كه 
فعــاالن در اين عرصــه، ارز ديجيتال خود 

را در باالترين قيمت بفروشــند و اگر قصد 
نوســان گيري كنند تنها براي نيم ساعت يا 
يك ســاعت ارز خود را نگه دارند و فورا 
بفروشــند؛ اما درنهايت هركسي به تصميم 
و تحليل خودش در اين بازار فعاليت كند. 

پــس از آن بــود كه قيمــت بيت كوين به 
يك باره بــه كانال 6 هزار رســيد و براي 

چنــد ثانيــه 6 هــزار و 800 دالر را هم 
لمس كرد و مجــدد به كانال 7 هزار دالر 
برگشــت. اما پــس از مــدت كوتاهي، به 
يك باره هر چنــد ثانيه يك بار 500 دالر 
ريزش  كرد و در چند دقيقه 4 هزار و 800

دالر را هم لمس كرد. 
تا ظهر روز گذشــته قيمــت بيت كوين در 

قيمــت بين 5 هزار و 500 تا 5 هزار و 300
دالر نوســان داشــت. برخي از تحليلگران 
كانــال قيمتي 3 هــزار دالر را هــم براي 
بيت كوين متصور شده اند اما بسياري از آنها 
اعالم كرده اند كه بازار قابل پيش بيني نيست 
و هر خبــر مثبت و منفــي در بحث كرونا 

به شدت بر اين بازار تأثير خواهد داشت.

  در حالــى كــه موضوع محدودســازى 
رفت و آمد و خلوت ســازى شهرها در دستور 
كار قرارگاه بهداشــتى  درمانى قــرار گرفته 
اســت نبود مديريت واحد در اطالع رسانى  و 
تناقض گويى مسئوالن منجر به سردرگمى شده 
است تا جايى كه اصناف و بازارى ها هرگونه 
تعطيلى را رد مى كنند. تعطيلى در شــهرهاى 

مختلف آغاز شده است.
رئيس اتاق اصنــاف همدان با بيان اينكه بازار 
به هيچ وجه تعطيل نمى شــود، گفت: مالكان 
واحدهاى صنفــى به جز واحدهــاى نانوايى 
و قصابى مى تواننــد به دلخواه تعطيل كنند؛ به 
شرط اينكه كاالى آن ها مورد نياز جامعه نباشد.

حســين محرابى بيان كرد: هيچ برنامه اى براى 
تعطيلى بــازار همدان نداريم و اخبارى كه در 

اين زمينه به گوش مردم رسيده، شايعه است.
وى با اشــاره به زيان اصناف بر اثر تعطيلى به 
تسنيم گفت: بسيارى از كسبه به اميد شب عيد 
و بازار پرفروش، خريدهاى سنگين با پرداخت 
چك انجام داده و كسادى بازار به آن ها ضربه 

زده است.
اگر  شــرايطى  چنين  در  كرد:  بيان  محرابى 
بازار تعطيل شود، اصناف از نظر اقتصادى 
زيــان بااليــى مى بيننــد و دچار مشــكل 
مى شــوند ضمن اينكه از اواســط سال97

تحريم  به دليل  كشــور  تجارى  فعاليت هاى 
و افزايش نرخ ارز دچار ناپايدارى شــده 
و بازاريــان را با مشــكالتى روبه رو كرده 

است.
وى اعــالم كرد: در چند روز گذشــته هم 
گســترش ويروس كرونا، خســاراتى را به 
برخى صنف ها چون رستوران ها، تاالرهاى 
مؤسســات  اقامتــى،  اماكــن  پذيرايــى، 
و  لباس  مســافر،  حمل ونقــل  مســافرتى، 
اغذيه فروشــان،  كفش،  و  كيف  پوشــاك، 
آرايشــگاه ها، ابزار، يراق و رنگ، اتحاديه 
مرغ، ماهــى و گوشــت و اتحاديه قنادان 

وارد كرده است.

 رعايت بهداشــت شــرط عبور از 
بحران

رئيس اتاق اصناف همدان گفت: هيچ تصميمى 
براى تعطيلى بازار همدان نداريم، اما اگر فردى 
تمايل داشت، مى تواند شخصا تصميم بگيرد به 

شرط اينكه كاالى او مورد نياز جامعه نباشد.
محرابى تصريح كرد: مشــاغلى كه در اولويت 
نيســتند مانند طالفروشــان، موبايل و وسايل 
الكترونيكى و رايانه و مبل فروشان مى توانند به 
دلخــواه، واحد صنفى خود را تعطيل كنند، اما 
فروشــندگان مواد غذايى، نانوايى ها و قصابان 

بدون هماهنگى اجازه چنين كارى را ندارند.
وى تأكيد كرد: شاغالن در اين رشته از اصناف 
حتــى در تعطيالت نوروزى هــم بايد به طور 
شيفتى فعال باشند تا مردم براى تأمين مايحتاج 

خود دچار مشقت نشوند.
محرابى با اشــاره به اقدامات انجام شــده در 
بازار براى جلوگيرى از شــيوع ويروس كرونا 
نيز گفت: دســتكش هاى يك بــار مصرف و 
مواد ضدعفونــى كننده بين كســبه توزيع و 

آموزش هاى الزم هم به آن ها داده شده است.
محرابى بيــان كرد: به تعــدادى از واحدهاى 
صنفى هم كه دســتگاه پوز نداشتند؛ امكانات 
الزم داده شده، اما الزم است كه خود مردم هم 

نكات بهداشتى را رعايت كنند.
 بازار ميوه و تره بار تعطيل نمى شود

بــازار ميــوه و تره بار تعطيل نخواهد شــد و 
همكاران ما حتى در ايام تعطيالت نيز به مردم 

خدمات مى دهند.
رئيــس اتحاديه ميــوه و تره بار همــدان در 
گفت وگو بــا فارس، بــا بيــان اينكه قيمت 
ميوه هاى شــب عيد يك روز مانده به توزيع 
و در جلســه تنظيم بازار اعالم مىشود، اظهار 
كرد: قيمت ميوه شــب عيد 15 تا 20 درصد 
زير قيمت بازار و با توجه به شــرايط پيش رو 

تعيين خواهد شد.
رضا البرزى دعوتى با اشاره به اينكه شايعه شده 
بازار ميوه تعطيل مى شــود در حالى كه كامال 

نادرست است، گفت: در اين شرايط حساس 
بــازار كامًال باز خواهد بــود و تعطيلى وجود 

نخواهد شد.
وى با بيان اينكه عالوه بــر بازار در 50 نقطه 
شــهر هم غرفه هايى براى توزيع ميوه درنظر 
گرفته شده است، تصريح كرد: از 25 اسفندماه 
اين ايســتگاه ها بــه ارائه خدمــت خواهند 

پرداخت.
وى ادامه داد: امســال تصميم گرفته شده كه 
غرفه ها شــب قبل ميوه را تحويل مى گيرند و 
از ســاعت 8 صبح آماده خواهند بود كه ميوه 

را توزيع كنند.
البرزى با بيان اينكه به دنبال اين هســتيم براى 
غرفه داران ماســك و دســتكش تهيــه كنيم، 
خاطرنشان كرد: درخواست خود را به سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان ارائه داديم.
ــاط  ــام نق ــم در تم ــعى كردي ــت: س وى گف
ــردم در  ــه م ــم ك ــر بگيري ــه درنظ ــهر غرف ش
نزديك تريــن محــل نســبت بــه منــزل خــود 
ــن  ــود را تأمي ــاز خ ــورد ني ــوه م ــد مي بتوانن

ــد. كنن
ــان  ــا پاي ــوه ت ــع مي ــان اينكــه توزي ــا بي وى ب
ــرد:  ــار ك ــت، اظه ــد داش ــه خواه ــال ادام س
البتــه ســهميه اى نيــز درنظــر گرفتــه شــده تــا 
در ايــام تعطيــالت نيــز ميــوه در اختيــار مردم 

ــرد. ــرار گي ق
البــرزى افــزود: در ايــام تعطيــالت نيــز بــازار 
ميــوه و تره بــار بــاز خواهــد بــود و تعطيلــى 
ــه  ــرايط ب ــن ش ــا در اي ــت ت ــم داش نخواهي

مــردم خدمــات ارائــه دهيــم.
البرزى با بيان اينكــه بازار هم ميوه تهيه كرده 
و با قيمت مناســب به مردم ارائه خواهد داد، 
تصريح كرد: در هفته گذشته با كاهش قيمت 
گوجه فرنگى و پياز مواجــه بوديم، اگر مردم 
تخلفــى ديدند قطعا با شــماره 124 در ميان 

بگذارند.
وى ادامــه داد: تيم هــاى بازرســى از اتحاديــه، 
ــازار  ــت در ب ــازمان صم ــاف و س ــاق اصن ات

ــد. ــال مى كنن حضــور دارد و نظــارت را اعم
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان با اشاره به 
اينكه افزايش قيمتى در هفته گذشته نداشتيم، 
خاطرنشان كرد: با توزيع ميوه هاى تنظيم بازار 

نيز ثبات بيشترى را شاهد خواهيم بود.
وى تأكيــد كرد: به همه فروشــندگان ميوه و 
تره بار توصيه شــده موارد بهداشتى را رعايت 
كنند و دســتورالعمل الزم نيــز به واحدهاى 

صنفى ابالغ شده است.
 تعطيلى نانوايى ها 
در همدان صحت ندارد

ــر  ــدان بخاط ــاى هم ــك از نانوايى ه ــچ ي هي
ــود. ــل نمى ش ــا تعطي كرون

ــت:  ــدان گف ــان هم ــه نانواي ــس اتحادي رئي
متأســفانه در روزهــاى گذشــته شــايعاتى 
نانوايى هــا  تعطيلــى  احتمــال  بــر  مبنــى 
در  كرونــا  شــيوع  از  پيشــگيرى  به دليــل 
فضــاى مجــازى و بيــن مــردم پيچيــده اســت 
كــه به شــدت ايــن موضــوع را تكذيــب 

مى كنــم.
ابــوذر گل محمــدى بــا تأكيــد بــر اينكــه بــه 
مطــرح  نانوايى هــا  تعطيلــى  هيچ عنــوان 
نيســت، بــه تســنيم گفــت: طــرح و گســترش 
چنيــن شــايعاتى عــالوه بــر ايجــاد اســترس 
ــوم  ــد هج ــى مانن ــردم، رفتارهاي ــان م در مي
آن هــا بــه ســمت نانوايى هــا را به دنبــال 

دارد.
وى بــا بيــان اينكــه بحــث بهداشــت در 
ــن حســاس  ــى از اماك ــوان يك ــا به عن نانوايى ه
بســيار حائــز اهميــت اســت، اظهــار كــرد: اگــر 
مــردم هم نســبت بــه رعايــت بهداشــت فردى 
ــوارد  ــت م ــا رعاي ــند و ب ــم باش ــود مصم خ
ايمنــى و بهداشــتى در نانوايــى حاضــر شــوند 

ــد. ــش نمى آي ــكلى پي ــدون شــك مش ب
ــالت  ــام تعطي ــراى اي ــت: ب ــدى گف گل محم
ــا  ــيك نانوايى ه ــيفت و كش ــز ش ــوروز ني ن
مشــخص شــده كــه در روزهــاى آينــده اعالم 

ــود. مىش

پرواز تركيش 
ايرالين به 9 كشور 

جديد لغو شد
 تركيش ايرالين تحت تأثير شيوع گسترده 
ويــروس كرونا در اروپا پــرواز به مقصد 9 

كشور اروپايى را به حالت تعليق در آورد.
به گزارش ايســنا، تركيش ايرالين به عنوان 
شــركت هواپيمايى حامل پرچــم تركيه با 
انتشــار بيانيــه اى اعالم كرده كــه به منظور 
جلوگيرى از شــيوع و انتشار بيشتر ويروس 
كرونا پروازهاى خود را به 9 كشور اروپايى 

ديگر از جمله آلمان، فرانسه، اسپانيا، نروژ، 
دانمارك، بلژيك، سوئد، اتريش و هلند نيز 

لغو كرده و به حالت تعليق درآورده است.
طبق بيانيه اين شركت هواپيمايى، لغو پرواز 
هواپيماهاى اين ايرالين از شنبه تا تاريخ 17 
آوريل سالجارى ميالدى اعمال و اجرا خواهد 

شد.
 ،Anadolu Agency بر اساس گزارش
اين ايرالين همچنين به مســافران و افرادى 
كه براى ســفر به مقاصد مذكور بليت تهيه 
كــرده بودنــد، اعالم كرده كــه درصورت 
امكان، مســيرهاى هوايــى جايگزين ارائه 
خواهــد داد و درصــورت لغو نيــز مبلغ 
پرداخته  بــاز  كامل  به طور  آنهــا  پرداختى 

مى شود.
وزارت راه و حمل ونقــل تركيه روز جمعه 
از اضافه كردن 9 كشــور جديد به ليســت 
پروازهاى لغو شــده به مبدأ و مقصد تركيه 

خبر داده بود.
 عربستان همه پروازهاى بين المللى 

را لغو كرد
وزارت كشور عربستان سعودى از لغو تمامى 
پروازهاى بين المللى اين كشــور به مدت 2 

هفته خبر داد.
وزارت كشور عربستان ســعودى روز شنبه 
اعــالم كرد كه تمامى پروازهــاى بين المللى 
به منظور  ســعودى  عربســتان  فرودگاه هاى 
جلوگيرى از انتشــار و شيوع بيشتر ويروس 

كرونا از روز يكشنبه به مدت 2 هفته به حالت 
تعليق درخواهد آمد.

طبق بيانيه منتشر شــده از سوى اين وزارت 
خانه، لغــو و تعليق پروازهــاى بين المللى 
عربستان سعودى از ســاعت 11 صبح روز 

يكشنبه آغاز خواهد شد.
طبق گزارش عرب نيوز، روز جمعه 24 مورد 
جديد مبتال به ويــروس كرونا يا كوويد 19 
در اين كشــور عربى گزارش و اعالم شد كه 
مجموع مبتاليان را به 86 نفر در عربســتان 

سعودى افزايش داد.
طبق بيانيه اين وزارتخانه تنها برخى پروازها 
با شــرايط خاص مجوز پرواز را در اين بازه 

زمانى خواهند داشت.

رئيس اتاق اصناف هرگونه تعطيلى را شايعه مى داند 

ابهام در تعطيلى بـازار

سقوط غيرمنتظره بيت كوين
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ليگ قهرمانان اروپا به تعويق افتاد
 ليگ قهرمانان اروپا و ليگ اروپا تا اطالع ثانوى به تعويق افتاد.

اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا) اعالم كرد كه تمامى ديدارهاى هفته آينده 
ليگ قهرمانان و ليگ اروپا به تعويق افتاده است.

اين تعويق ديدارهاى دور برگشت مرحله يك هشتم ليگ قهرمانان را 
كه براى 17 و 18 مارس و ديدارهاى دور برگشــت يك هشتم ليگ 

اروپا كه براى 19 مارس برنامه ريزى شده بود، شامل مى شود.
متعاقب اين تصميم، مراســم قرعه كشــى مرحلــه يك چهارم ليگ 
قهرمانان و ليگ اروپا كه قرار بود 20 مارس برگزار شود، دستخوش 

تغيير خواهد شد.

ليگ ملت هاى واليبال به تعويق افتاد
 زمان برگزارى ليگ ملت هاى واليبال به پس از بازى هاى المپيك 

2020 توكيو موكول شد.
شــيوع ويروس كرونا در سطح جهان موجب شده است كه بسيارى 
از مســابقات مختلف ورزشى در كشورهاى مختلف به تعويق بيفتد. 
ليگ هاى واليبال بيشــتر كشورها هم تعطيل شــده است. مسابقات 
باشــگاهى در قاره اروپا هم با چالش جدى روبه روست و مسابقات 

باشگاه هاى آسيا هم چند ماه به تعويق افتاد.
روز گذشته فدراسيون بين المللى واليبال اعالم كرد كه ليگ ملت هاى 
واليبال هم كه قرار بود در خرداد و تير ســال 99 برگزار شــود، به 
تعويق مى افتد. تاريخ دقيق برگزارى اين مســابقات مشخص نيست 
ولى اعالم شــده اســت كه برگزارى مســابقات به پس از بازى هاى 

المپيك موكول مى شود.
با توجه به تعويق جام باشگاه هاى آسيا و ليگ ملت ها و البته تعطيلى 
ليگ ايران، واليبال ايران تــا چند ماه آينده در تعطيلى مطلق خواهد 

بود.

توصيه فيفا براى لغو همه بازى هاى ملى 
در مارس و آوريل

 فدراســيون بين المللى 
فوتبــال (فيفا) توصيه كرد 
كــه همه بازى هــاى ملى 
در 2 مــاه مارس و آوريل 
به دليل جلوگيرى از شيوع 

كرونا به تعويق افتد.
ايســنا،  گــزارش  بــه 
بين المللــى  فدراســيون 
فوتبــال (فيفا) توصيه كرد 
از  جلوگيرى  به دليــل  كه 
شــيوع ويروس كرونا همه بازى هاى ملى در 2 ماه مارس و آوريل 

برگزار نشود.
در بيانيه رســمى فيفا آمده است: كرونا به سرعت در حال انتشار در 
جهان است و بيشتر كشــورها قانون ممنوعيت سفر وضع كرده اند. 
فيفا به خوبى مى داند كه برگزارى هر رقابتى خطرى بزرگ به شــمار 
مى آيد. به دليل جلوگيرى از هرگونه تهديد براى ســالمتى بازيكنان 
توصيه مى كنيم كه همــه بازى هاى ملى در 2 ماه مارس و آوريل به 

تأخير بيفتند.
با وجود اين توصيه فيفا هنوز اتحاديه فوتبال اروپا تصميم به تأخير 
بازى ها در انتخابــى يورو 2020 نگرفته اما به احتمال زياد، با توجه 
به سرعت انتشار ويروس در كشــورهاى اروپايى اين رقابت ها هم 

به تأخير مى افتند.

قهرمانى ليورپول در ليگ برتر درصورت 
پايان زودهنگام رقابت ها

 درصورتى كه رقابت هــاى ليگ برتر نيمه تمــام بماند، ليورپول 
عنوان قهرمانى را به دست خواهد آورد.

به گزارش تلگراف، شــيوع كرونا در قاره اروپا باالخره تأثير خود را 
روى فوتبال انگليس گذاشــت و رقابت هاى ليگ برتر حداقل تا 3

آوريل تعطيل شد.
در صورت ادامه شــرايط كنونى و ادامــه تعليق بازى هاى ليگ برتر 
انگليــس، ليورپول عنوان قهرمانى را به دســت خواهد آورد و جام 
قهرمانى به اين تيم خواهد رســيد و 5 تيم نيز به دســته اول سقوط 

خواهند كرد. 
همچنين فصــل آينده جام اتحاديه انگليس برگزار نخواهد شــد تا 

تقويم مسابقات سبك تر شود. 
معضل بزرگ ديگرى كه تيم هاى انگليســى با آن روبه رو هستند اين 
است كه قراردادهاى خيلى از بازيكنان 30 ژوئن به اتمام مى رسد و 
معلوم نيســت درصورتى كه بازى هاى ليگ برتر انگليس تا آن زمان 
به اتمام نرسيده باشد چه شــرايطى پيدا خواهند كرد و تكليف اين 

بازيكنان چيست.
درباره ليگ قهرمانان اروپا نيــز يوفا بايد تصميم بگيرد ولى احتمال 
دارد دوره فصل بعد ليگ قهرمانان طوالنى تر شــود و يك مرحله به 

آن اضافه شود.

ليگ برتر انگليس به تعويق افتاد
 رقابت هاى ليگ برتر انگليس تا 4 آوريل به تعويق افتاد.

پس از شيوع ويروس كرونا در قاره اروپا، باالخره ليگ برتر انگليس 
نيز به مانند ساير ليگ هاى باشگاهى اروپا به صورت جدى تحت تأثير 

آن قرار گرفت.
بنابــر تصميم صورت گرفته تمام بازى هاى ليــگ برتر انگليس تا 4
آوريل لغو مى شود و فوتبال باشگاهى در انگليس تعطيل خواهد بود.

فينال مسابقات جام جهانى ژيمناستيك 
در باكو لغو شد

 كميته برگزارى مســابقات جام جهانى ژيمناستيك تصميم گرفت 
مرحله فينال اين مسابقات را در باكو به دليل خطر شيوع ويروس كرونا 

لغو كند.
مسابقات جام جهانى ژيمناستيك با حضور 158 ورزشكار از 42 كشور 
از جمله تيم 2 نفره ايران شــامل «سعيدرضا كيخا» و «مهدى احمدكهنى» 

در سالن فدراسيون ژيمناستيك جمهورى آذربايجان در باكو برگزار شد.
مرحله فينال مسابقات جام جهانى ژيمناستيك باكو قرار بود امروز برگزار 
شود ولى كميته برگزارى اين مسابقات به دليل خطر شيوع ويروس كرونا 
و ســتاد عملياتى ويژه هيأت دولت جمهــورى آذربايجان براى انجام 

اقدامات مقابله با اين ويروس، فينال اين مسابقات را لغو كردند.
سعيدرضا كيخا در مرحله مقدماتى اين مسابقات روز (جمعه) با اجرايى 
زيبا توانســت نمره خوب 14٫500 را كسب كند و در جايگاه سوم قرار 

بگيرد و به فينال خرك حلقه اين مسابقات صعود كند.

بسكتبال با ويلچر ايران پارالمپيكى شد
 فدراســيون بين المللى بســكتبال با ويلچــر(IWBF) پس از پايان 
رقابت هاى كســب سهميه قاره آفريقا، تيم هاى شركت كننده از قاره هاى 
مختلف در بازى هاى پارالمپيك 2020 توكيو را معرفى كرد كه نام ايران 

در بين آنها ديده مى شود.
فدراسيون بين المللى بسكتبال با ويلچر (IWBF) پس از پايان رقابت هاى 
كسب سهميه قاره آفريقا، تيم هاى شركت كننده از قاره هاى مختلف در 
بازى هاى پارالمپيك 2020 توكيو را معرفى كرد كه براســاس آن از قاره 
آفريقا الجزاير، قاره آمريكا كشــورهاى كانــادا، كلمبيا و اياالت متحده 
حضور دارند. همچنين انگليس، اســپانيا، آلمان و تركيه نمايندگان قاره 

اروپا به شمار خواهند رفت.
ايران، اســتراليا، كره جنوبى و ژاپن نمايندگان قاره آســيا در پارالمپيك 
خواهند بود. پيش از اين كميته ملى پارالمپيك اعالم كرد كه در راستاى 
سياست هاى كيفى گرايى تيم بســكتبال با ويلچر به توكيو 2020 اعزام 

نمى شود.
 در بســكتبال با ويلچر بازى هاى پارالمپيك در بخــش مردان 12 تيم 
در 2 گــروه 6 تيمى در مرحله مقدماتــى به رقابت مى پردازند كه از هر 
گروه 4 تيم به مرحله يك هشتم نهايى صعود مى كنند و پس از آن مرحله 

يك چهارم نهايى برگزار مى شود.

صعود كيخا به فينال جام جهانى ژيمناستيك

 نماينده ايران در رقابت هاى جام جهانى ژيمناستيك باكو توانست به 
فينال اين رقابت ها صعود كند.

در رقابت هاى جام جهانى ژيمناستيك باكو سعيدرضا كيخا، در مرحله 
مقدماتى خرك حلقه به اجراى برنامه پرداخت. 

كيخا در اين مرحله با اجرايى زيبا توانست نمره خوب 14٫500 را كسب 
كند و در جايگاه سوم قرار بگيرد و به فينال خرك حلقه صعود كند. در 
مرحله مقدماتى خرك حلقه 33 ژيمناست حضور داشتند. ژيمناست هاى 

چين و ژاپن در جايگاه هاى نخست و دوم قرار گرفتند.
جام جهانى باكو يكى از مراحل كسب سهميه المپيك محسوب مى شود و 
تيم ملى ژيمناستيك با 2 ژيمناست در اين رقابت ها شركت كرده است.

قهرمان المپيك در لباس جديد براى كمك 
به مبتاليان كرونا

 كميل قاســمى دارنده مدال هاى طال و نقره المپيك، در شهرســتان 
رودسر در شرق استان گيالن و يكى از كانون هاى فعلى شيوع ويروس 

كرونا حضور يافت.
بــه گــزارش ايســنا، كميــل قاســمى آزادكار ســابق تيــم ملــى و دارنــده 
ــكارى  ــا هم ــان، ب ــره جه ــك و نق ــره المپي ــال و نق ــاى ط مدال ه
ــب  ــن ابى طال ــى اب ــن عل ــه خادمي ــرى خيري ــى هن ــه فرهنگ مؤسس
نســبت بــه توزيــع اقــالم بهداشــتى از جملــه ماســك، دســتكش، مــاده 
ــتان  ــر اس ــهر رودس ــتان هاى ش ــان بيمارس ــده و... مي ــى كنن ضدعفون

ــد. ــدام مى كن ــتان اق ــن اس ــهرهاى اي ــر از ش ــالن و برخــى ديگ گي
اين اقالم با كمك هاى مردمى جمع آورى شده و با توجه به كمبود اقالم 
بهداشتى در بيمارستان هاى استان گيالن در مقابله با ويروس كرونا در اين 

منطقه توزيع مى شود.
كميل قاسمى در اين زمينه گفت: پزشكان و پرستاران كه در خط مقدم 
مبارزه با اين بيمارى هستند قهرمانان واقعى اند كه اين روزها با كمترين 

امكانات در حال كمك به مردم هستند.

سرپرست باشگاه پاس: 
مطالبات بازيكنان به زودى پرداخت مى شود

 با پيگيرى هاى صورت گرفته، بخشى از مطالبات اعضاى تيم اعم از 
كادر فنى و بازيكنان تا پيش از پايان سال پرداخت مى شود.

سرپرست باشــگاه پاس به ايرنا گفت: نامه نگارى هاى الزم براى تأمين 
بودجه براى پرداخت بخشــى از قرارداد مالى بازيكنان انجام شده و با 

مساعدت مسئوالن تا هفته آينده به حساب آنها واريز خواهد شد.
محمد مظهرى اظهار كرد: تمرين تيم هم اينك به دليل شــيوع ويروس 

كرونا تعطيل اعالم شــده و بازيكنان تا پنجم فروردين ماه آينده ضمن 
استراحت، تمرين هاى سبك خانگى را انجام مى دهند.

وى افزود: دور جديد تمرين آماده سازى تيم از ششم فروردين ماه آينده 
آغاز مى شود و همه بازيكنان طبق صالحديد كادر فنى بايد از اين زمان 

در تمرين ها حضور يابند.
مظهرى با اشــاره به اينكه بخت بااليى بــراى صعود پاس به ليگ يك 
وجــود دارد، گفت: حمايــت به موقع مســئوالن در همين چند بازى 

باقى مانده راه صعود را هموار خواهد ساخت.
وى افــزود: پاس از شــانس هاى اصلى صعود به ليگ يك محســوب 

مى شــود و اگر هم توفيق صعود مســتقيم را نداشــته باشــيم، امكان 
حضورمان در مرحله حذفى وجود دارد.

مظهرى با بيان اينكه در نبود اعضاى تيم درخواســت ضدعفونى كردن 
خوابگاه محل اسكان بازيكنان را داده ايم، گفت: پيش از حضور بازيكنان 
نسبت به ســم زدايى و ضدعفونى كردن مكان اقامت اعضاى تيم اقدام 

خواهيم كرد.
وى با اشاره به تعطيلى مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال كشور تا اطالع 
ثانوى، گفت: اين اقدام تصميم درستى بود زيرا سالمت تمامى بازيكنان 

را تهديد مى كرد.

 بهنام آرين نابغه دوچرخه ســوارى با 
اخالق ورزش نهاوند و استان و عضو تيم 
بااليى  شانس  كشور  دوچرخه سوارى  ملى 
براى كسب ســهميه المپيك 2020 توكيو 

دارد.
در  پررنگى  كارنامه  نهاوندى  ركابزن  اين 
دوچرخه سوارى نهاوند و استان دارد. وى 
در 10 ســال ركاب زدن عناوين مختلفى 

را در كارنامه خود ثبت كرده است. 
باشــگاه  عضو  حال حاضر  در  آرين  بهنام 
دوچرخه سوارى ســپاهان اصفهان است و 
خود را براى كســب تنها سهميه المپيك 

دوچرخه سوارى آماده مى كند.
همكار ما كــوروش قپانورى در نهاوند با 
اين ركابزن ملى پــوش گفت وگويى انجام 

داده است كه باهم مى خوانيم.
 كرونا تمرينات دوچرخه سوارى را 

هم تعطيل كرده است؟ 
متأســفانه بلــه، اردوى تيم ملى در بوشــهر 
براى حضور در مســابقات آسيايى مالزى در 
حال برگزارى بود كه به تشــخيص مسئوالن 

فدراسيون تعطيل شد .
زمانى  چه  أسيا  قهرمانى  مسابقات   

برگزار مى گردد؟
اين مســابقات به ميزبانى مالزى قرار بود در 
اســفندماه برگزار شــود كه به دليل ويروس 
كرونــا اين مســابقات لغو و به ســال آينده 

موكول شد. 
 دو چرخه سوارى هم براى  المپيك 

سهميه  دارد؟ 
بله دوچرخه ســوارى هم يك ســهميه براى 

المپيك توكيو دارد .
 مشخص شده چه كسى است؟

خير هنوز مشــخص  نشــده است، 6 نفر  از 
بهترين ها را فدراســيون انتخاب  كرده كه از 
بين آنهــا يك نفر براى حضــور در المپيك 

توكيو انتخاب خواهد شد.

 آرين هم در اين جمع 6 نفر حضور 
دارد؟

بله خوشــبختانه من هم در اين جمع هستم 
و تالش مى كنم اين ســهميه  را براى استان 

به دست آورم
 چقدر شــانس حضور در المپيك را 

داريد؟
شــايد اگر مشكلى پيش نيايد من بتوانم  اين 

سهميه را كسب كنم.
ســال گذشته من تمام تســت هاى الزم را با 
موفقيت پشت سر گذاشتم و توانستم نفر اول 
رنكينگ فدراســيون دوچرخه سوارى كشور 
شوم ، امسال هم اگر بتوانم موفق از تست ها 
خارج شوم سهميه المپيك را به دست خواهم 

آورد.
 پس شما در دوچرخه سوارى بخت 

اول المپيك هستيد ؟
بله، اگــر به خوبى حمايت شــوم و حق من 
ضايع  نشــود و خودم هــم بتوانم با آمادگى 

باال در تست ها حاضر شوم و بهترين نتيجه را 
در بين آن 6 نفر به دست بياورم حتما المپيكى 

خواهم شد.
نهاوند  دوچرخه ســوارى  وضعيت   

چگونه است؟
دوچرخه ســوارى نهاوند مشــكالت زيادى 
دارد ، نداشــتن تبليغات مناسب براى جذب 
حمايت  امكانــات،  كمبــود  و  اســتعدادها 
نكــردن اداره ورزش وجوانــان از هيــأت 
اين  مشــكالت  جمله  از  دوچرخه ســوارى 

روزهاى دوچرخه سوارى نهاوند است. 
 از متوليــان ورزش نهاونــد چــه 

انتظارى داريد؟ 
مــن هم به عنــوان يك قهرمان از مســئوالن 
نهاوند مى پرســم ملى پوش هــاى دوميدانى 
نهاوند كه روزگارى قطب دوميدانى كشــور 

بودند كجا هستند؟
چرا ديگركشــتى گير ملى پــوش نداريم؟ در 
ســعدى  ابراهيمى،  چون  قهرمانانى  حالى كه 

نژاد، ســيفى و رضايى كه در جهان وآســيا 
مدال هاى خوش رنگى كسب كردند در تاريخ 

كشتى نهاوند داريم.
چرا هندبال تعطيل است؟

چــرا ورزش نهاوند رونق ندارد و روزبه روز 
در اين چندسال گذشته افت كرده است؟

 آخرين صحبت شما؟
ابتدا از مشاور تغذيه خودم دكتر ندا احسانى 
كه واقعا در موفقيت هاى من مؤثر بوده است 

تشكر دارم
ســپس از مســئوالن شهرســتان تقاضا دارم 
ورزش را بــه صورت ويــژه ببينند تا دوباره 
جايگاه از دســت رفته ورزش را به دســت 

آوريم .
بهنام آرين عنوان نخســت مسابقات جهانى 
ارتش هاى جهان  و قهرمان مســابقات تيمى 
دوچرخه ســوارى قهرمانى آســيا و چندين 
عنوان قهرمانى مختلــف را در كارنامه خود 

دارد و مانند يك ستاره مى درخشد. 

لغو انتخابى جام جهانى 
2022 در منطقه آمريكاى 

جنوبى
شــروع انتخابى جام جهانــى 2022 قطر در 
منطقه آمريكاى جنوبى به دليل بحران ويروس 
كرونا به تعويــق افتاد و ديدارهــا در زمان 

ديگرى برگزار خواهند شد.
به گزارش ايسنا، فيفا اعالم كرد دور نخست 
ديدارهاى انتخابى جــام جهانى 2022 قطر 
در منطقه آمريكايى جنوبى براى پيشــگيرى 
از شيوع ويروس كرونا برگزار نخواهد شد. 
بر اين اســاس بازى هاى ملى كــه قرار بود 
بيست و ششم و سى ويكم مارس برگزار شوند 

به زمان ديگرى موكول شد.
اين تصميــم به دليل تقاضاى كنفدراســيون 
فوتبال آمريكاى جنوبى گرفته شد كه هشدار 
داده بود ممكن اســت به دليل سفر بازيكنان 
از اروپا به آمريكاى جنوبى ســالمتى ديگر 
بازيكنان و كادر فنــى تيم هاى ملى به خطر 
بيفتد. در حال حاضر ايتاليا در قرنطينه است و 

تمام رقابت هاى ورزشى اين كشور لغو شده 
است. همچنين در اسپانيا الليگا براى 2 هفته 

برگزار نخواهد شد.
همچنين كنفدراسيون فوتبال آمريكاى جنوبى 
از طريق يك بيانيه اعالم كرد مرحله گروهى 
كوپا ليبرتادوس به دليل بحران ويروس كرونا 

تا اطالع ثانوى برگزار نخواهد شد.

 ديدار 2 تيم گرميو و اينترناسيونال در كوپا 
ليبرتادورس با درگيرى شديد بازيكنان 2 تيم 
همراه بود كه سبب شد 8 بازيكن از 2 تيم از 

داور مسابقه كارت قرمز دريافت كنند.
به گزارش ورزش ســه، ديدار 3 تيم برزيلى 
چارچــوب  در  اينترناســيونال  و  گرميــو 
رقابت هاى كوپاليبرتادورس با درگيرى بسيار 
خشــن و شــديد بازيكنان 2 تيــم در زمين 
همراه بود. ديدار گرميو و اينترناســيونال در 
برزيــل به عنوان دربى پورتو آلگره شــناخته 

شده و همواره ديدار پرهيجان و پرحاشيه اى 
اســت. در اين ديدار كه به ميزبانى گرميو در 
ورزشــگاه آرنا دو گرميو برگزار مى شده در 
دقيقه 87 مسابقه تنش ها آنقدر به اوج رسيد 
كه بازيكنان 2 تيم در ميانه ميدان به شــدت با 
هم درگيرى فيزيكى پيدا كردند و مشت ها و 

لگدها در هوا به پرواز درآمد.
بازيكنان 2 تيم توســط داور جريمه شدند، 6
نفر كارت زرد دريافت كرده و 8 بازيكن نيز 

از زمين اخراج شدند.

ركابزن نهاوندى 
در يك قدمى المپيك توكيو

در دربى جنجالى برزيل

8 كارت قرمز در2 دقيقه صادر شد

المپيك توكيو  به تعويق نمى افتد
 يك عضو كميته بين المللى المپيك (IOC) اعالم كرد المپيك تابســتانى 2020 در توكيو 

به دليل كرونا با تعويق مواجه نخواهد شد.
به گزارش تســنيم، النا ايسينبايف اطمينان دارد المپيك توكيو با وجود شيوع جهانى ويروس 
كرونا در زمان مقرر در توكيو برگزار خواهد شد. اين در حالى است كه بسيارى از رقابت هاى 
بزرگ جهان ورزش لغو شدند و اتحاديه فوتبال اروپا نيز به احتمال فراوان سه شنبه هفته جارى 

تعويق يورو 2020 را اعالم مى كند. 
دارنده 2 مدال طالى المپيك و عضو كميســيون ورزشكاران كميته بين المللى المپيك در اين 
رابطه به خبرگزارى تاس روســيه گفت: اگر بخواهيم درباره همه گيرى جهانى ويروس كرونا 
صحبت كنيم بحث ساده اى نيست. با وجود اين كميته بين المللى المپيك در راستاى آماده سازى 
و برگزارى المپيك 2020 در توكيو كارها را ادامه مى دهد. اين نهاد همكارى نزديكى با سازمان 
جهانى بهداشت، كميته برگزاركننده المپيك توكيو و فدراسيون هاى جهانى رشته  هاى مختلف 
ورزشــى براى تعويق رقابت هاى انتخابى دارد تا همه ورزشكاران بتوانند امكان شركت داشته 
باشند. تا امروز مقدمات المپيك توكيو طبق برنامه پيش مى رود و ترديدى نيست كه كه مراسم 

افتتاحيه طبق زمان مقرر برگزار خواهد شد.

موزه المپيك در سوئيس 
تعطيل شد

 موزه المپيك در ســوئيس به دنبال شيوع گسترده ويروس كرونا در قاره اروپا بسته شد.
به گزارش تســنيم، موزه المپيك در شهر لوزان سوئيس تا پايان ماه آوريل سالجارى ميالدى 
(11 ارديبهشــت 99) بســته خواهد بود و هيچ گونه فعاليتى ندارد. اين اقدام به خاطر شيوع 
ويروس كرونا و اعالم همه گيرى جهانى اين بيمارى از ســوى ســازمان جهانى بهداشــت 

گرفت. صورت 
ــوزه  ــم بســتن م ــرد: تصمي ــالم ك ــه اع ــن رابط ــوئيس در اي ــك در س ــى المپي ــوزه جهان م
ــت.  ــده اس ــاذ ش ــا اتخ ــروس كرون ــا وي ــاط ب ــى در ارتب ــائل امنيت ــر مس ــك به خاط المپي
تصميم گيــرى دربــاره ادامــه فعاليت هــاى مــوزه يــا تعليــق آن بســتگى بــه شــرايط 

ــت. ــد داش ــده خواه آين
پيش از اين مراســم روشن كردن مشــعل المپيك 2020 در يونان نيز به خاطر شيوع ويروس 
كرونا بدون حضور تماشــاگران برگزار شــد، همچنين مراســم 8 روزه حمل اين مشعل در 

سراسر يونان لغو شد.
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جايزه «نوفه» 
برگزيدگانش را شناخت

 آئيــن اختتاميــه دومين دوره جايــزه «نوفه» با 
معرفى برگزيدگان آن برگزار شد.

بــه گــزارش ايســنا، دوميــن دوره  جايــزه «نوفــه» 
در شــامگاه پنج شــنبه (بيســت ودوم اســفندماه 
98) بــا معرفــى برگزيــدگان بــه كار خــود پايــان 

داد.
جايــزه،  دبيرخانــه  پيشــين  اعــالم  بــر  بنــا 
شــكل  كرونــا  بيمــارى  شــيوع  به دليــل 
برگــزارى مراســم تغييــر كــرد و آئيــن اختتاميــه  
به صــورت رويــداد ديجيتالــى برگــزار شــد 
ــارات  ــاب آپ ــون در حس ــداد هم اكن ــن روي (اي

نوفــه قابــل مشــاهده اســت).
ــزه  ــر جاي ــورى، دبي ــن س ــداد فرزي ــن روي در اي
نوفــه، آمــار آثــار رســيده بــه بخــش كتــاب ســال 
ــأت داوران 78  ــوه  داورى هي ــرد و نح ــه ك را ارائ

ــن بخــش را شــرح داد. ــره  اي نف
در بخــش رمــان ســال بزرگســال «نوفــه» از ميــان 
5 كانديــداى نهايــى، ضحــى كاظمــى بــراى 
تنديــس،  كتابســراى  انتشــارات  از  «بــاران زاد» 

ــرد. ــت ك ــى» را درياف ــنجاقك طالي ــدال «س م
ــورده» از  ــون خ ــراى «خ ــرم ب ــدى يزدانى خ مه
انتشــارات چشــمه، اليســتا آقايــى بــراى «مه آلــود» 
ــراى «ســاعت  ــژاد ب ــادى معيرى ن ــاژ، ه از نشــر ب
ــراى  ــوا ب ــاد آذرن ــاژ و فره ــر نيم ــاران» از نش ب
«يفــرن دوم» از انتشــارات پيدايــش، شايســته  

ــدند. ــناخته ش ــر ش تقدي
رمان  اصلى  بخش  برنده   كاظمى  ضحى   

سال شد.
همچنيــن در بخــش كتاب ســال نوجوان، ســيامك 
گلشــيرى بــراى كتــاب «گورشــاه» از نشــر افــق بــا 
رأى مســتقيم هيــأت داوران (رضــا عليــزاده، ســيد 
ــور و  جــواد راهنمــا، هــدا حــدادى، احمــد اكبرپ
نوشــيار خليلــى) برنــده  «ســنجاقك طاليــى» شــد. 
همچنيــن كتــاب «آن ســوى دريــاى مــردگان» 
انتشــارات  از  ميرابوطالبــى  معصومــه  نوشــته  

ــر شــناخته شــد. فاطمــى شايســته  تقدي
ــا رحمانــى  در بخــش فرعــى فصــل اول نيــز كيان
بــه  موفــق  «هومانكولــوس»  داســتان  بــراى 
دريافــت مــدال «ســنجاقك طاليــى» شــد. از 
ــراى  ــون ب ــتان «ممن ــراى داس ــرى ب ــد جواه حمي
ــورو ــه ن ــفات نادرســت»، فاطم ــه» و «مكاش كاناپ
زى هارونــى بــراى «خواب خــوار»، افــروز ضيايــى 
بــراى داســتان «مويريــا»، علــى على شــاهى بــراى 
ــفى  ــتاره عارف كش ــا» و س ــه آلب ــتان «درياچ داس
تقديــر  شايســته   «تيرمســت»  داســتان  بــراى 

ــدند. ــناخته ش ش

موزه هاى يونان تعطيل شدند
 به دليل شــيوع ويروس كرونا، موزه ها و محوطه هاى باستان شناسى 
«يونــان» از جمله «آكروپوليس» از روز جمعه تا ســى ام مارس تعطيل 

شدند.
به گزارش ايسنا، وزارت فرهنگ يونان «تالش براى حفظ امنيت كاركنان 
مــوزه و كمبود نگهبــان در موزه ها و محوطه هاى تاريخى در شــرايط 

بحرانى كنونى» را دليل اتخاد اين تصميم عنوان كرد.
تاكنون 117 مورد قطعى ابتال به ويروس كرونا در يونان گزارش شــده 

است كه يك تن از آن ها روز پنجشنبه جان خود را از دست داد.
 درحالى كه 3 تن از مبتاليان به اين ويروس در يونان تحت مراقبت هاى 
ويژه هستند، مقامات اين كشور مدارس، دانشگاه ها، سينماها، باشگاه ها 
و ســاير سالن هاى سرپوشــيده را به منظور كنترل شيوع ويروس كرونا 

به مدت 2 هفته تعطيل كرده اند.
نگرانى ها از شــيوع اين ويروس محدوديت هاى مسافرتى فراوانى را در 
سراســر جهان به دنبال داشته و صنعت گردشگرى را متحمل خسارات 

شديدى كرده است.
گردشگرى يكى از مهم ترين منابع اقتصادى يونان محسوب مى شود. 
ســال گذشــته بيش از 33 ميليون نفر از اين كشــور بازديد كردند. 
ويرانه هــاى «آكروپوليس» يكى از پربازديدترين مقاصد گردشــگرى 
جهان شناخته مى شود. تاكنون موزه هاى كشورهاى مختلفى از جمله، 
هلند، ايتاليــا و اياالت  متحده به دليل گســترش اين ويروس به طور 

موقت تعطيل شده اند.

لوور و ايفل تا اطالع ثانوى تعطيل شد

 در پى افزايش شــيوع ويروس كرونا در فرانســه، موزه لوور و برج 
ايفل از مهم ترين جاذبه هاى فرهنگى و گردشگرى پاريس تا اطالع ثانوى 

تعطيل خواهند بود.
 براساس دستور دولت فرانســه و ممنوعيت تجمعات بيش از 100 نفر 
بــراى جلوگيرى از گســترش ويروس كرونا، موزه لــوور و برج ايفل 
نيــز درهاى خود را بســتند و تا زمان برقرارى شــرايط عادى، پذيراى 

گردشگران نخواهند بود. 
موزه لوور چند روز پيش به ســبب شــيوع ويروس كرونا براى 3 روز 

تعطيل و مجددا بازگشايى شده بود. 
تاكنــون 2 هزار و 876 مورد ابتال به ويروس كرونا در فرانســه گزارش 

شده و 61 نيز جان خود را از دست داده اند.

كرونا ميليونها  شغل گردشگرى 
را تهديد مى كند

 شــوراى جهانى سفر و گردشــگرى (WTTC) اعالم كرد شيوع 
ويروس «كرونــا» مى تواند حــدود 50 ميليون شــغل مرتبط با حوزه 
گردشــگرى را از بين ببرد. به گزارش ايسنا، «گلوريا گوئورا» مدير اين 
شــورا بيان كرد: «شــيوع اين ويروس يك تهديــد جدى براى صنعت 

گردشگرى محسوب مى شود.»
اين خبر پــس از آن كه هزاران پرواز بين المللى لغو شــدند و چندين 
شركت بيمه قرارداد خود با شركت هاى مسافرتى را به تعليق درآوردند، 

منتشر شد.
آمار جديد ارائه شــده توسط شــوراى جهانى سفر و گردشگرى نشان 
مى دهد، ســفر در ســال 2020 مى تواند تا حدود 25 درصد با كاهش 

مواجه شود.
صنعت گردشگرى به دليل محدوديت هاى مسافرتى اعمال شده توسط 
كشورهاى مختلف در پى شيوع ويروس «كرونا» به شدت دچار خسارت 

شده است.
در اين بيــن «بريتيش ايرويــز»، «ايزى جت» و «نورويــن ايز» تمامى 
ســفرهاى خود را به حالت تعليق درآورده اند. حتى خط پرواز «كورين 
اير» نيز اعالم كرده كه شيوع ويروس «كرونا» مى تواند بقاى اين شركت 
هواپيمايى را به خطر بياندازد. شمار مسافران خطوط هوايى چينى نيز در 

ماه گذشته 84/5 درصد كاهش داشته است.
همچنــان كــه رويدادهاى بــزرگ بين المللى و شــمار پروازهاى لغو 
شــده افزايش مى يابد نگرانى ها از شــدت يافتن خسارت ها به صنعت 

گردشگرى نيز افزايش مى يابد.

■ دوبيتى باباطاهر 
تن سالم زبيمارش خبر نى دل شاد از دل زارش خبر نى  

كه آزاد از گرفتارش خبر نى نه تقصيره كه اين رسم قديمه  

■ حديث:
رسول اكرم(ص):

براى مسلمان ، روا نيست كه مسلمانى را بترساند .     
سنن أبي داود : ج 4 ص 301 ح 5004
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دهه 30 ايران از نگاه يك باستان شناس 
منتشر شد

 «وقتى كه بچه  بودم...»
«اسماعيل يغمايى» - باستان شــناس پيشكسوت -، يادآورى خاطرات و 
اتفاقات تاريخى دهه 30 كشور كه دوران كودكى او نيز رقم خورده است، 

كتاب «وقتى كه بچه بودم...» را تأليف و منتشر كرد.
«اســماعيل يغمايى» در كتاب خود با نقبى به اتفاقات تاريخى دهه 30 
ايران به حوادثى مانند «روزهاى سخت مصدق در زندان»، «اعتراضات 
مردم در بلواى نان دوران حكيم الملك»، «زندگى در عزلت ملك الشعرا 
بهار» و «روزهاى پرشكوه انتشــارات اميركبير» اشاره مى كند، اتفاقاتى 

كه با زندگى او گره خورده و تأليف اين خاطرات آن ها را زنده مى كند.
 او در اين كتــاب نگاه صادقانه  و صميمانه اى بــه مردانى چون «صادق 
هدايت» دارد و از نخستين و آخرين ديدار كوتاهش با اين نويسنده و تأثير 

اين برخورد در زندگى اش مى نويسد.
وى در پشــت جلد كتاب، درباره ى اين اثر خود نوشته است: «... وقتى 
در كوچــه پــس كوچه هاى خاكى آن روزهاى دور پرســه مى زنم و به 
ياد وقتى كه بچه بودم مى افتم، هنوز هم نمى دانم ســياه بودند يا ســپيد. 
آن موقع ها دلم مى خواســت مثل همه ى بچه ها بازى كنم، ســينما بروم، 
مســخره بازى دربياورم و با آن ها از ته دل بخنــدم... بعضى جمعه ها با 
پــدر و مادرم بروم خانه  فاميل يا توى بيابان هاى شــاه عبدالعظيم بدوم 

و الــك دولك بازى كنم. اما همه  ايــن آرزوهاى بچه گانه بيش از 3 يا 4 
بار پيش نيامد و همه  آن ها به رويا پيوســت. امــا همان  روزها بى آن كه 
بخواهم توانستم، ببينم استاد بهار را كه براى كبوترهايش دانه مى ريخت، 
دكتر مصدق را كه ســرم داد مى زند؛ بچه برو كنار، برو گمشــو! و كف 
دســت هاى زرد و بى روح صادق هدايت را با آن خط هاى صاف، و از 
ترس اين كه باغبــان حكيم الملك مرا به كالنترى نبرد، ســاعت ها يك 

گوشه قايم شدم. شايد...»
از اين باستان شناس، تاكنون كتاب هاى «داســتان پيامبران»، «بررسى هاى 
باستان شناسى در منطقه ايوه-با پرفسور هنرى رايت»، «امامزاده هاى تهران، 
رى و شــميران»، «شوش، شــهر پانزدهم»، «كاخ بردك سياه»، «آرايه هاى 

زينتى در ايران باســتان»، «گيسوان هزارساله» و كتابى در حوزه كودكان با 
نام «خانم پنگوئن و آقاى كانگورو» منتشر شده است.

اين كتاب با شــمارگان 1000 نسخه و به قيمت 440 هزار ريال، در 
148 صفحه با عكس هايى از آن دوران تاريخى از ســوى انتشارات 
«دادكين» منتشــر شــده اســت. اين انتشــارات بــراى جلوگيرى 
از شــيوع كرونــا، به تازگــى صفحــه اى در اينســتاگرام به آدرس 
dadkinpublisher ايجاد كرده اســت و عالقه مندان مى توانند 
ســفارش خود را به صورت غيرحضورى در ايــن صفحه ثبت كنند. 
ارســال به تمام نقاط كشور رايگان اســت و توزيع كتاب حتى در 

مى شود. انجام  نيز  نوروز  تعطيالت 

 براى جلوگيرى از شــيوع كرونــا، مى توان بر 
اساس رسم فرهنگ هاى بومى ايرانيان خليج فارس 
و كوهســتان هاى گيالن و مازندران، جشــن هاى 
عمومــى و برون خانگى نوروز و ســفرهاى آن را 
بــه ميانه مرداد مصادف با گونه هــاى ديگر نوروز 

باستانى ايرانيان موكول كرد.
عليرضا حسن زاده، عضو هيأت علمى پژوهشكده 
مردم شناسى پژوهشگاه ميراث فرهنگى در يادداشتى 
به اين پرسش پاسخ داده اســت كه نحوه مواجهه 

درست با شرايط كرونايى فعلى چيست؟
يكى از مســائلى كه در روزهاى اخير جامعه ايران 
با آن مواجه بوده، بى توجهى مردم به هشــدارهاى 
مربوط به پرهيز از ســفر به منظور مهار همه گيرى 
بيمارى كرونا و حضــور در فضاهاى برون خانگى 
بوده است. اين مسأله با توجه به فرهنگ سفر كه با 
مناسبت نوروز در فرهنگ ايرانى از گذشته تا حال 

پيوند خورده، مى تواند اسباب نگرانى شود.
از ســوى ديگر باوجود همه هشــدارها گروهى از 
مردم در همين تهران مشــغول خريد عيد در مراكز 
خريد هســتند! در اين ميان نــوروز در ايران، تنها 
محدود به نوروز پايان اســفند و آغــاز فروردين 
به مثابه زمان اعتدال بهارى نيســت، بلكه در خرده 
فرهنگ هــاى ايرانى بــا توجه به تنــوع اقليمى و 
فرهنگى موجود در كشــور، نــوروز داراى انواع 
ديگرى چــون نوروز صيــادى در خليج فارس و 
نوروز شبانى در شمال ايران است كه چون تيرگان 
و در زمانى نزديك به آن، بيشتر به انقالب تابستانى 

مربوط مى شوند. 
از ايــن رو مى توان اين بار به رســم فرهنگ هاى 
بومى ايرانيان خليج فارس و كوهستان هاى گيالن 
برون خانگى  و  عمومى  جشــن هاى  مازندران،  و 
نوروز و ســفر هاى آن را به ميانه مرداد مصادف 

با گونه هاى ديگر نوروز باســتانى ايرانيان موكول 
كرد و از دولت خواست با تأكيد بر اين همزادان 
تابســتانى نــوروز بهارى، در اصــل نوروزهاى 
تابســتانى ما، تعطيالتى را براى مردم ايران پس از 
بحــران كرونا كه اميدوارم تا آن زمان از شــدت 
آن كاســته شده باشد، در تابستان (مرداد) در نظر 
گيــرد و از آنان بخواهد تا نــوروز بهارى را در 
خانه سپرى كرده و جشن هاى برون خانگى خود 

كنند. منتقل  تابستانى  نوروز  را به 
گاه شــمارى آيينى ايران يك گاه شــمار منعطف 
باتوجه به تنــوع فرهنگــى و اقليمى موجود در 

ايران اســت و سياســتگذاران فرهنگى با توجه 
به اپيدمــى كرونا بايد از اين گاه شــمار منعطف 
به  منظور اقنــاع مردم به تغيير زمان جشــن هاى 
برون خانگى خود بهره برند. براى مثال در گيالن 
و رشــت عزيز ما كه مسأله حضور شهروندان در 
فضاهاى عمومــى و نبود قرنطينه خانگى باوجود 
همه هشدارها مطرح است، بايد از مردم خواست 
تــا فعاليت هاى ديد و بازديد و ... جشــن نوروز 
بهارى خود را در جشــن نوروز تابستانى گيالن 
كه آن هم يك جشــن ريشــه دار ايرانى است، بر 

پا دارند.

 با اميد به تندرســتى و شــادمانى ملت 
بزرگ ايران و عبور از بحران كرونا

پيرو شــيوع ويــروس كرونا در كشــور و ابتالى 
هموطنانمــان به اين بيمارى، پژوهشــگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
مأموريــت يافته تا نظر متخصصــان علوم مختلف 
را دربــاره چگونگى مواجهه مردم و مســئوالن با 
شــرايط بحرانى كنونى دريافت نمايد. هدف از اين 
كار، آگاهى بخشــى بيشتر به مردم، كاهش التهاب و 
اضطراب عمومى و احياى اميد اجتماعى در شرايط 

تروماى كنونى است.

نوروز، تنوع فرهنگى 
و راهكارى براى مسأله كرونا

در نامه حاجى سعيد
 به مونسان مطرح شد

كرونا راهنمايان 
گردشگرى را 9 ماه 
بيكار مى كند
 رئيس كانون راهنمايان گردشــگرى در نامه اى 
به وزير ميراث فرهنگى نوشــت در وضعيت فعلى 
راهنمايان گردشــگرى بايد حدود 9 ماه بيكارى را 

تحمل يا با صنعت گردشگرى خداحافظ كنند.
محســن حاجى ســعيد رئيس هيأت مديره كانون 
انجمن هاى صنفى كارگرى راهنمايان گردشــگرى 
سراسر كشــور به على اصغر مونســان وزير ميراث 
فرهنگى صنايع دســتى و گردشگرى نامه اى نوشت 
كه در آن درباره مشــكالت راهنمايان گردشــگرى 
پس از شيوع ويروس كرونا در كشور آن هم در زمان 

نزديك به عيد نوروز صحبت شده است. 
در متن اين نامه آمده است:

همان طور كه مستحضريد از آبان ماه سالجارى به صورت 
سلســله وار اتفاقاتى مانند اعتراضات مردمى، اقدامات 
خصمانه، تنش هاى سياســى و حــوادث غيرمترقبه 
گريبانگير صنعت گردشگرى و مشاغل وابسته به آن 
شده است. شوربختانه شيوع ويروس كرونا پيامدهاى 
عمده اى در رفت وآمد مردم در سراســر دنيا و به تبع 
آن كاهش چشمگير گردشگرى و سفر شد و نتيجه آن 
به لغو بسيارى از پروازها و تورها به كشور منجر شده 
است. بنابراين تا اواسط شهريور ماه سال 99 به واسطه 
شيوع ويروس و فصل خلوت گردشگرى اين شرايط 

اسفناك ادامه پيدا خواهد كرد.
در ســالى كه شــعار ســازمان جهانى گردشگرى 

(گردشگرى و مشاغل؛ آينده بهتر براى همه) تأكيد 
ويژه اى بر مشاغل داشت، راهنمايان گردشگرى در 
ايران بايد حدود 9 ماه بيكارى را تحمل يا با صنعت 
گردشــگرى خداحافظى كنند. تعطيالت نوروز تنها 
اميد اين قشــر براى جان دوباره گرفتــن بود اما با 
اعمال محدوديت تردد، سفر و اقامت در بيشتر نقاط 
كشور به واســطه اهميت حفظ سالمتى جامعه، اين 

اميد تبديل به يأس شد.
همگــى واقفيم يكــى از وظايف ذاتى، مســئوليت 

اخالقى و مســئوليت مدنى وزارت گردشــگرى، 
تــالش براى حفــظ نيروى انســانى متخصص در 
شرايط اضطرار اســت. بر اين اساس و براى حفظ 
ايــن زنجيره حياتــى در صنعت، پيشــنهاد كانون 
انجمن هاى راهنمايان گردشــگرى سراســر كشور، 
دســتور حضرتعالى براى پيگيرى مجدانه و سريع 
براى ارائه تســهيالت در قالب وام كم بهره به مبلغ 
20 ميليون تومان به راهنمايان گردشــگرى با تنفس 
يكساله از محل صندوق كارآفرينى، اعتبارات درون  

ســازمانى و يا صندوق توسعه ملى است. الزم است 
تأكيد كنيــم در صورت خروج اين قشــر خبره از 
صنعت گردشــگرى، آمــوزش و جايگزينى نيروى 
انســانى، زمانبر و پرهزينه تر از اين گونه مساعدت ها 

خواهد بود.
همچنين پيشنهاد مى شــود ايجاد صندوق حمايت 
از فعاالن گردشــگرى و كسب وكارهاى وابسته زير 
نظر وزارت متبوع را در دستورجلسه بعدى شوراى 

سياستگذارى گردشگرى قرار دهيد. 
عكس روز

يك دلگرمى شيرين  
 نماينده ولى فقيه در استان همدان 
با حضور در بيمارســتان سينا همدان 
ضمن تقدير از كادر درمانى در جريان 
رونــد مقابله با ويــروس كرونا قرار 

گرفت.
ا...  حبيب  والمسلمين  االسالم  حجت 
شــعبانى نماينده ولى فقيه در استان 
تبليغات  كل  مديــر  همراه  به  همدان 
اســالمى همدان، نماينده ولى فقيه در 
تبليغ  معاون  و  پزشكى  علوم  دانشگاه 
حــوزه علميه همدان از بيمارســتان 
سيناى همدان بازديد و از كادر درمانى 
مقابله با ويروس كرونا تقدير و تشكر 

كرد.


