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خوددارى كنند
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نظام رتبه بندى 
فرهنگيان به طور 
كامل اجرايى 
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ترس از كرونا 
بداخالقمان نكند!

 بــا گســترش ويــروس كرونــا در 
جهان، اگرچــه هنوز بســيارى از مردم 
خطــر اين ويــروس مرگبــار و قاتل را 
جــدى نگرفته اند، اما اكثريــت نيز قادر 
به پنهان ســازى ترس خود از اين خطر 
ضداخالقى  واكنش هاى  و  نيستند  بزرگ 
بروز مى دهند!همه گيرى كرونا اين روزها 
به طور محسوســى موجــب كاهش بار 
ترافيكــى در خيابان هاى اصلى شــهرها 
شــده اســت اما با اين حال برخى نقاط 

مركزى و پررفت وآمد...

يادداشت

4

كارزار فشار حداكثرى آمريكا 
با استفاده از ويروس تحريم

 اينك بعد جديدى از فشــار حداكثرى 
عليه ايران را با عنوان تروريســم پزشكى 
شــاهديم و در شــرايطى كه ملــت ايران 
درحال مبــارزه با بيمــارى همه گير كرونا 
اســت، خودفروختگان فرارى هم از هيچ 
تالشــى براى ضربه زدن به كيان جمهورى 
اســالمى ايــران فروگــذار نمى كنند.رضا 
كارشــناس روابط بين الملل در  رســالت 
يادداشــتى نوشــت: ظرف 4 دهه گذشته 
آمريكا براى مهار، كنترل و مقابله با ايران از 

گزينه هاى مختلفى استفاده كرده...

 شــوراى سياســتگذارى ائمــه جمعــه 
ــه اى اعــالم كــرد، نمازجمعــه  در اطالعي
ايــن هفتــه نيــز در مراكــز اســتان ها 

ــد شــد. ــزار نخواه برگ
ــه  ــه ب ــن اطالعي ــزارش ايســنا، مت ــه گ ب

ــن شــرح اســت: اي
به اطالع مــردم مؤمــن و انقالبى ايران 
اســالمى به ويژه نمازگزاران عزيز جمعه 

مى رساند، پيرو ابالغيه ستاد ملى مديريت 
بيمارى كرونا و مذاكــره با وزير محترم 
بهداشــت و درمان و آموزش پزشــكى، 
نمازجمعه مورخه 23 اســفندماه 98 در 

مراكز استان ها برگزار نخواهد شد.
برگزارى نماز جمعه در ساير شهرستان ها 
مطابــق روال هفتــه گذشــته، منوط به 
جمع بندى و تصميم گيرى كميته اســتانى 

تعيين شده، با محوريت نمايندگان محترم، 
ولى فقيه در مراكز استان ها مى باشد.

فرصــت را غنيمــت شــمرده، ضمــن 
بــه  شــريف  مــردم  عمــوم  دعــوت 
تــوكل و توســل بــه شــفادهنده اصلــى و 
ــروردگار  شــفاعت كنندگان در پيشــگاه پ
و  اعتمــاد  بــه  را  همــگان  متعــال، 
ــدان  ــد در مي ــى واح ــى فرمانده همراه

مقابلــه بــا ويــروس كرونــا، بــراى عبــور 
ــرا  ســريع تر از شــرايط دشــوار فعلــى ف
ــاد  ــن گراميداشــت ي ــم و ضم مى خواني
ــاى  ــالمت، تالش ه ــه س ــهداى عرص ش
و  پرســتاران  و  پزشــكان  ايثارگرانــه 
كادر درمــان كشــور و توليدكننــدگان 
محصــوالت بهداشــتى مــورد نيــاز مــردم 

مى نهيــم. ارج  را 

 فرمانــده انتظامى اســتان همدان از 
كشف بيش از 101 هزار اقالم بهداشتى و 
ضدعفونى كننده احتكارى در يك ماهه 

اخير در استان همدان خبر داد.
بخشعلى كامرانى صالح با اشاره به لزوم 
عــزم همگانى براى شكســت ويروس 
كرونا، از تــالش مردم اســتان به دليل 
بهداشتى براى پيشگيرى  اصول  رعايت 

از اين بيمارى قدردانى كرد.
وى با اشــاره به رعايت اصول بهداشتى 
در قســمت هاى مختلف پليس اســتان 
كه با مردم در ارتباط مســتقيم هستند، 
بهداشــتى  امكانات  و  تجهيزات  گفت: 
بهداشــتى  موارد  رعايت  به منظور  الزم 
براى پيشگيرى از ويروس كرونا بين آنها 

توزيع شده است.
همكارى هاى  كــرد:  بيان  كامرانى صالح 
بسيار خوبى با ســتاد مقابله با ويروس 
كرونا صورت گرفته و پليس اســتان با 

تمــام توان آماده همكارى با اين ســتاد 
براى انجــام مأموريت هــاى مربوط به 

مقابله با كروناويروس است.
اين مقام انتظامى افزود: در راستاى مقابله 
با شيوع اين بيمارى، پليس استان اقدام به 
سركشى و نظارت بر قليان سراها، منزل 
و سوئيت ها، كنترل ورودى هاى استان و 
مقابله با محتكران و گرانفروشــان كرده 

است.
وى با اشــاره به كشــف بيــش از 101
هــزار اقــالم بهداشــتى و ضدعفونى 
كننده احتكارى در يــك ماهه اخير در 
اســتان گفت: اين اقالم شامل 32 هزار 
دســتكش، 37 هزار ماســك، 22 هزار 
ليتر محلول هاى ضدعفونى كننده و 10

هزار ژله هاى ضدعفونى كننده بوده است 
كه در اين راســتا 20 نفر نيز دستگير و 

تحويل مراجع قضايى شده اند.
به گزارش پايگاه خبرى پليس، فرمانده 

انتظامــى اســتان همــدان در پايان با 
اشــاره به كنترل و تب سنجى افراد در 
ورودى هاى اســتان گفــت: ورودى ها 
به صورت مســتمر كنترل و افرادى كه 
مشــكوك به بيمارى كرونا باشــند، به 

قرنطينه منتقل مى شوند.
تعزيرات  مديركل  خصوص  همين  در 
حكومتــى اســتان بــا بيــان اينكــه 
اكيپ  توســط  بهداشــتى  محصوالت 
حكومتى  تعزيرات  مشــترك  گشــت 
همدان كشف و تحويل دانشگاه علوم 
پزشكى شده اســت، گفت: از شروع 
طرح مبارزه با ويروس كرونا تعزيرات 
مشترك  گشت هاى  همچنان  حكومتى 
را با ساير دستگاه هاى نظارتى برگزار 
مى كنــد كه تاكنــون 95 اكيپ بيش از 
438 واحــد صنفى را بازرســى كرده 
و 140 فقــره پرونده تخلف تشــكيل 

شده است.

عليرضا حسن پور با بيان اينكه در همين 
رابطه عالوه بر پلمب 3 واحد، دســتور 
پزشــكى  تجهيزات  واحد  تعطيلــى 2 
متخلف ديگر صادر شــد، افــزود: 60
هزار دســتكش جديد كشف و تاكنون 
در مجموع بيش از 121 هزار عدد انواع 
دستكش تحويل دانشگاه علوم پزشكى 

شد.
وى با بيــان اينكه حدود 600 ليتر الكل 
مربــوط به يك كارخانه در شهرســتان 
نهاوند نيز براى آزمايش و بررسى كيفيت 
آن به دانشگاه علوم پزشكى ارسال شده 
و درصــورت دريافت تأييــد به مرجع 
مذكور تحويل مى شود، خاطرنشان كرد: 
تلفن 32523442 اداره كل، تلفن گوياى 
124 و سامانه  ١٢۴.ir.wwwسازمان 
صنعــت، معدن و تجــارت و تارنماى 
t١٣۵.ir آماده دريافت گزارشات مردم 

است.

نمازجمعه اين هفته هم در مراكز استان ها برگزار نمى شود

كشف 101 هزار اقالم بهداشتى احتكارى

پلمب 2 واحد تجهيزات پزشكى در همدان

 وزيــر آموزش وپــرورش پرداخت 
تســهيالت ســاخت مســكن را براى 
زوج هاى فرهنگى در كالن شــهر تهران، 
در مراكز استان ها و شهرهاى باالى 200 
هزار جمعيت و در ساير شهرها تشريح 

كرد.
به گزارش مهر، محســن حاجى ميرزايى 
در آييــن انعقــاد تفاهم نامه بين وزارت 
اظهار  ملى،  بانــك  و  آموزش وپرورش 
كــرد: در اقدامى بى نظيــر تفاهم نامه اى 
با بانك ملى درباره اعطاى تســهيالت 

كم بهره به فرهنگيان منعقد شده است.

حاجى ميرزايــى با بيــان اين كه يكى از 
آموزش و پــرورش  سياســت هاى 
سازماندهى و ساماندهى نظام نامه رفاهى 
پرداخت  كرد:  اظهار  اســت،  فرهنگيان 
تسهيالت كم بهره در 2 سرفصل مرابحه 
و مسكن، بدون سپرده گذارى، با عنوان 
بازپرداخت  با  حمايتــى  ثانويه   وام هاى 
بلندمــدت از ابتــداى ســال جديد در 

سراسر كشور انجام خواهد گرفت.
وى خاطرنشان كرد: پرداخت تسهيالت 
ســاخت مســكن را بــراى زوج هاى 
فرهنگى در كالن شــهر تهران تا سقف 

160 ميليون تومان، در مراكز اســتان ها 
و شهرهاى باالى 200 هزار جمعيت تا 
سقف 120 ميليون تومان و نيز در ساير 
شهرها براى زوج هاى فرهنگى تا سقف 
100 ميليون تومان با كارمزد 12 درصد 

خواهد بود.
وى افزود: پرداخت وام ساخت مسكن 
در اين تفاهم نامه، به صورت انفرادى در 
شهر تهران 100 ميليون تومان، در مراكز 
اســتان ها 80 ميليون تومان و همچنين 
در ســاير شــهرها 60 ميليون تومان با 

بازپرداخت 12 ساله، است.

عضو كابينه دولت تدبير و اميد تصريح 
كرد: پرداخــت تســهيالت مرابحه، تا 
ســقف 60 ميليون تومان، بــه ازاى هر 
فرهنگى داراى شــرايط با بازپرداخت 5 
ســاله (60 ماهه) از ديگر مواردى است 
كه در مفاد اين تفاهم نامه، در راســتاى 
منزلــت اجتماعى فرهنگيــان، به خوبى 

تبيين و تشريح شده است.
وى در ادامه افزود: ســقف تســهيالت 
خريد مسكن در شهر تهران 60 ميليون 
تومان و در مراكز اســتان ها 50 ميليون 

تومان خواهد بود.

اعطاى تسهيالت كم بهره به فرهنگيان 
در 2 سرفصل مرابحه و مسكن

سربلندى 
شيخ جوان 
درآزمون 
يكساله

84 مبتال و 7 قربانى

الكل جلوتر از كرونا
 جان3 همدانى را گرفت

■ بايد ها و نبايد هاى اين روز هاى كرونايى
8و2
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نگاهى به حقيقت شهادت از ديدگاه اسالم

مقام شهيد و شهادت طلبى

آجيل فروشان غيرمجازتعطيل مى شوند
4
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

ترس از كرونا بداخالقمان نكند!
مهدى ناصرنژاد »

 با گســترش ويروس كرونا در جهان، اگرچه هنوز بسيارى از 
مردم خطر ايــن ويروس مرگبار و قاتل را جــدى نگرفته اند، اما 
اكثريت نيز قادر به پنهان ســازى ترس خــود از اين خطر بزرگ 

نيستند و واكنش هاى ضداخالقى بروز مى دهند!
همه گيرى كرونا اين روزها به طور محسوســى موجب كاهش بار 
ترافيكى در خيابان هاى اصلى شــهرها شــده است اما با اين حال 
برخى نقاط مركزى و پررفت وآمــد براى انجام كارهاى ضرورى 
شــلوغ است كه متأســفانه برخى بى نظمى هاى ترافيكى را نيز در 

چنين نقاطى مى توان به وفور مشاهده كرد!
در همين شــهر خودمان همدان، نقاط بســيارى از شــهر با وجود 
توصيه ها و تذكرهاى پزشــكى و انتظامى، ترافيك شــلوغ موجب 
بى نظمــى و بى توجهى به مقررات راهنمايى ورانندگى مى شــود كه 
دليل چنين بدرفتارى و بداخالقى ها بيشــتر از هر زمانى، آشــفتگى 
روحى ناشــى از اخبار و البته شــايعات مربوط به كرونا در جامعه 

ايران و جهان مى تواند باشد. 
پارك هــاى چنــد رديــف و نامنظــم خودروهــاى شــخصى 
به ويــژه  و  ضــرورى  خريــد  مراكــز  مقابــل  عمومــى  و 
ــايندى  ــاى ناخوش ــا صحنه ه ــن روزه ــهر، اي ــاى ش داروخانه ه
را بــه نمايــش مى گــذارد. درگيرى هــاى لفظــى و فيزيكــى 
بيــن راننــدگان و صاحبــان خودروهــاى عجــول نيــز از مظاهــر 
زشــت حواس پرتى هــاى ناشــى از تــرس و هــراس و فــرار 
چشــم بســته از ويــروس كروناســت كــه متأســفانه باعثــو بانــى 
چنيــن رفتارهــاى ناپســند هــم اغلــب تيپ هــاى جــوان و 

هســتند! حق به جانــب 
در هميــن ارتباط با اينكه بيشــتر مردم رعايت اصول بهداشــت 
شخصى و عمومى و همچنين ماندن و استراحت كردن در خانه ها 
را عامــل و كمك اصلى براى جلوگيــرى از آلودگى خود و افراد 
خانواده به ويروس كرونا مى دانند وليكن به طور خيلى آشــكارى 
وقتى از آنان ســؤال مى شــود، عصبانيت خويــش از اين توفيق 
اجبارى را به نمايش مى گذارند و بدون شك همين موضوع باعث 
بداخالقى هاى آنان در مواجهه با بســيارى از مســائل و كارهاى 

روزمره شده است!
به طور كلى مردم به جاى اينكه اين روزها در صحنه هاى اجتماعى 
بيشــتر از هر زمانى دلسوز هم باشند و به هم آرامش بدهند و اگر 
شده اســت با كمى تا قســمتى هم ايثار و ازخودگذشتگى نوبت 
هم را رعايت كنند و حتى نوبت خود را به افراد مســن تر يا احيانًا 
بدحال بدهند، وليكن يك جورهايى از هم فرار مى كنند و حوصله 
تحمل يكديگر را ندارند و شــايد هم فكر مى كنند چنانچه از يك 
صحنه زودتــر عبور كنند، از درد و بال هــم مصون خواهند بود؛ 
در صورتى كه به توصيه پزشــكان فقط آرامش در هر شــرايط و 
خوش اخالقى و واقع بينى بيشــتر از هر عامل ديگر انســان را از 

بيمارى و بال مصون نگه مى دارد!
 آنچنان كه از هشــدارهاى پزشــكى و جامعه مبــارزه با ويروس 
كرونا برمى آيد، اين بالى ناخواسته و ناگهانى حداقل براى هفته ها 
و ماه هــاى آينده ميهمان شــهرها و روســتاها و هر كجا كه محل 
زندگى و تنفس ماست، خواهد بود و چه بهتر كه در اين شرايط به 
هر طريق ممكن آرامش خود را حفظ كنيم، خوش اخالق باشــيم، 
حريــم و حقوق فردى و اجتماعى ديگــران را رعايت كنيم. صد 
درصد و به طور كامل بهداشــت شــخصى و عمومــى را رعايت 
كنيم و توصيه هاى پزشــكى را جدى بگيريم و قدردان زحمات و 
تالش بى وقفه، شبانه روزى، دلسوزانه و متعهدانه جامعه پزشكى و 

پرستارى و خدماتى جامعه خويش باشيم.
در اين بين كســى را مقصر قلمداد نكنيم و احســاس مسئوليت 
و تشــريك مساعى داشته باشــيم و خالصه اينكه منكر دغدغه 
فكرى و تالش و همت جانانه دولتمردان و مســئوالن دلســوز 
خويش نباشــيم و در اين دنياى وانفسا از خداوند قادر و منان 
طلب عافيت و ســالمت و امداد داشــته باشــيم تا بلكه دريچه 

نعمت و رحمت الهى برايمان باز باشد.

مردم همدان براى پيگيرى امور ادارى به دفاتر پيشخوان 
مراجعه كنند

 مردم براى پيگيرى امور ادارى و درخواســت ها به جاى مراجعه به اداره ها و نهادهاى 
دولتى به دفاتر پيشخوان مراجعه كنند. 

مديركل فناورى اطالعات و شــبكه دولت استاندارى همدان گفت: به منظور پيشگيرى از 
اجتماع و ازدحام شهروندان در اداره ها و جلوگيرى از بروز ويروس كرونا 7 دفتر پيشخوان 

دولت براى ثبت درخواست و پيشگيرى امور ادارى مردم پيش بينى شده است. 
محمدحسن ميرزايى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: به جاى اينكه فردى براى گرفتن كنتور 
آب يا گاز به اداره ياد شــده مراجعه كند مى تواند درخواست خود را از طريق نزديكترين 

دفتر پيشخوان دولت ثبت و پيگيرى كند. 
وى افــزود: اين اقدام عالوه بر اينكه از ازدحام مردم در اداره ها و تلف شــدن وقت آنها 
جلوگيرى مى كند موجب تسهيل دسترسى، كاهش مراجعات مستقيم مردم به دستگاه هاى 

اجرايى و كاهش تردد آنها به اداره ها مى شود. 
ميرزايى با بيان اينكه اين برنامه با هدف امكان دسترســى سريع و آسان مردم به خدمات 
اداره ها صورت گرفته است، از اين پس مكاتبات مردم با اداره ها از طريق دفاتر پيشخوان 

دولت صورت مى پذيرد. 
وى اظهار كرد: اين طرح به صورت آزمايشى تا پايان سالجارى در 7 دفتر پيشخوان دولت 
شــهر همدان اجرايى شده و پس از احصاى موانع و مشكالت احتمالى پيش روى آن، از 

سال آينده در تمامى دفاتر پيشخوان اجرا مى شود. 

مديركل فناورى اطالعات و شــبكه دولت اســتاندارى همدان بيان كرد: دفاتر پيشخوان 
دولت در اين طرح درخواست هاى مردمى شامل مكاتبات را ثبت كرده سپس درخواست 

به دستگاه اجرايى مربوطه توسط شبكه دولت ارجاع مى دهند. 
ميرزايى آدرس دفاتر پيشــخوانى كه مشــمول اين طرح هستند را شامل دفتر واقع 
در ميدان بوعلى مجتمع فدك، ميدان بعثت ســاختمان ادارى بعثت، خيابان شــهدا 
پايين تر از بانــك مهراقتصاد، 3راهى جانبازان مجاور پل عابر پياده، ابتداى خيابان 
اراك، ميدان فردوســى ابتداى صدف و ميدان ســپاه ابتداى حصار امام روبه روى 

دانست.  ملت  بانك 
وى ادامه داد: پس از گذراندن مراحل ادارى پاسخ به دفتر پيشخوان مربوطه كه نامه از آن 

رسيده ارسال مى شود. 

84 مبتال و 7 قربانى

الكل جلوتر از كرونا
 جان3 همدانى را گرفت

مردم از برگزارى 
آئين چهارشنبه آخر 
سال خوددارى كنند

 رئيس كميسيون فرهنگى و اجتماعى 
شوراى اســالمى شــهر همدان از مردم 
خواســت كه از برگزارى آئين چهارشنبه 
آخر سال با توجه به شيوع ويروس كرونا 

خوددارى كنند. 
رضوان سلماســى در گفت وگــو با ايرنا 
اظهار كرد: اكنون كه به پايان سال نزديك 
مى شويم و شيوع ويروس كرونا فراگيرتر 
شده است، مراســم پنجشنبه آخر سال بر 
مزار رفتگان و نيز چهارشنبه ســورى به 2

دغدغه اساسى تبديل شده است. 
وى بيان كــرد: هرچند با اعالم پيشــين 
مراســم پنجشنبه آخر ســال لغو و مبادى 
ورودى باغ بهشت همدان مسدود مى شود 
اما در برگزارى مراسم چهارشنبه سورى نيز 

بايد فرهنگ سازى الزم صورت گيرد. 
سلماســى خاطرنشــان كرد: در سال هاى 
گذشته با دغدغه مصدوم و مجروح شدن 
و حتى مرگ و مير ناشــى از انفجار مواد 

محترقه در چهارشــنبه پايانى سال مواجه 
بوديم اما اكنون شــيوع ويروس كرونا نيز 
به اين وضعيت نامطلوب دامن زده است. 
رئيس كميســيون فرهنگــى و اجتماعى 
شوراى اسالمى شــهر همدان با تأكيد بر 
نقش محورى رسانه ها در ترويج پيشگيرى 
از ويروس كرونا در بين آحاد مردم گفت: 
رســانه ها بازوان توانمنــد در اين عرصه 
هستند و انتظار مشاركت همه جانبه داريم. 
سلماســى از مســئوالن اجرايى خواست 
تا حدامــكان از هرگونه تجمــع در آئين 
چهارشنبه سورى در سطح شهر جلوگيرى 

كنند. 
وى حضور پرشــمار مــردم در معابر و 
خيابان هاى شــهر همدان را آسيبى جدى 
در راســتاى پيشــگيرى از اين ويروس 
دانســت و گفت: اين روزها بسيارى از 
مردم براى خريد وسايل و اقالمى بيرون 
از منزل مى روند كه آنچنان ضرورتى هم 

ندارد. 
رئيس مركز روابط عمومى و اطالع رسانى 
وزارت بهداشــت روز سه شــنبه درباره 
تازه ترين آمــار مرتبط با كرونا اعالم كرد: 
تاكنون 8 هزار و 42 نفر در كشــور به طور 

قطعى به ويروس كرونا مبتال شده و 291
نفر به دليــل ابتال به ايــن ويروس فوت 
كرده انــد و همچنين 2 هــزار و 731 نفر 

بهبود يافته اند. 
جهانپــور افــزود: از ظهــر سه شــنبه تا 
چهارشنبه و بر اساس نتايج آزمايشگاهى، 
881 مورد بيمار جديد مبتال به كوويد 19

در كشــور شناسايى شد و كل مبتاليان به 
اين بيمارى در كل كشور به 8 هزار و 42

نفر رسيد. 
وى ادامه داد: متاسفانه در طول 48 ساعت 
گذشــته، 54 نفر از مبتاليان جديد كوويد 
19 جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيمارى در كشور به 291

مورد رسيد. 
رئيس مركز روابط عمومى و اطالع رسانى 
وزارت بهداشــت گفت: خوشــبختانه تا 
كنــون 2 هزار و 731 نفر از بيماران بهبود 
يافته و ترخيص شــده اند و روند بهبودى 
و ترخيــص ايــن بيمــاران افزايش قابل 

مالحظه اى داشته است. 
 از ابتــداى همه گيرى ويــروس كرونا تا 
امروز نتيجه 77 بيمار مشــكوك به كرونا 

در همدان مثبت بوده است. 

تالش  براى 
جلوگيري از شيوع 
بيماري كرونا در 
جايگاه هاي سوخت 
 مدير پخش منطقه همدان خاطرنشان 
به  مراجعه كنندگان  ســالمت  حفظ  كرد: 
جايگاه هاي سوخت رســاني، اصلي ترين 
مســئوليت اجتماعي و خط قرمز شركت 
پخش فرآورده هاى نفتــى منطقه همدان 

است.
امين روستايي مدير منطقه گفت: براساس 
ابالغ ستاد ملي مديريت مبارزه با بيماري 
صاحب نظران  تحقيقــات  نتايج  و  كرونا 
حوزه مبــارزه با بيماري هــاي واگيردار، 
امكان ســرايت بيماري از طريق ارتباط 
در  موجــود  تجهيــزات  بــا  مشــتري 
جايگاه هاى ســوخت وجود داشــته، از 
اين رو مالــكان و اپراتورهاي اين مراكز 
خدماتي، ملــزم به تحويل ســوخت به 

مراجعه كنندگان هستند.
به گزارش روابط عمومي اين شركت، وى 

با اشــاره به اينكه حسن ارتباط و تعامل 
دو سويه، ويژگي بازر مسئوالن منطقه با 
اعضاي اتحاديه جايگاه داران استان بوده، 
افزود: در شــرايط حساس كنونى، انتظار 
ما از مالكان جايگاه ها، تحويل سوخت با 
روي گشاده توسط اپراتورها به مشتريان 
و پياده نشدن رانندگان و تماس ايشان با 

تجهيزات است.
اگــر  داد:  ادامــه  روســتايى 
ــت  ــل محدودي ــه دلي ــده اي ب مراجعه كنن
ــوختگيري  ــه س ــل ب ــود ماي ــت، خ وق
ــه  ــن كار توصي ــه اي ــد ك ــر چن ــود (ه ب
دســتكش  حتمــا  بايــد  نمي شــود) 
يكبــار مصــرف در اختيــار وي قــرار 

گيــرد.
وى تأكيد كرد: با مالكان جايگاه ها بر سر 
سالمت مردم تعارف نداريم و خوشبختانه 
عمده اين عزيزان همراه و همسو هستند 
اما معدود كســاني كه از اين امر تخطى 
كرده و سالمتي مردم و كاركنان شاغل در 
جايگاه را به خطر مي اندازند، از خط قرمز 
منطقه عبور كرده اند و با ايشــان برخورد 

جدى و الزم خواهد شد.  
مدير پخش منطقه همدان با اشاره به اينكه 

ســالمت كاركنان خدمت گزار جايگاه ها 
براي ما بسيار مهم اســت، تصريح كرد: 
غربالگري كاركنان جايگاه هاي اســتان با 
تب سنج هاي ديجيتال انجام شده و ادامه 

دارد. 
وى با اشاره به پيشــگام بودن منطقه در 
اجتماعي  مســئوليت  به  عمل  راســتاي 
شــركت، يــادآور شــد: اســپري مواد 
و  دســتگيره ها  ميزكار،  روي  ضدعفوني 
ســطوحي كه بيشــترين تماس افراد با 
آنهاســت؛ اين مهم با همت مســئوالن 
نواحي و دســتگاه هاي ذي ربط دائما در 

حال انجام است. 
روســتايى با يادآوري اينكه تا ريشه كن 
شــدن اين ويروس منحوس هيچ اقدامي 
كافي نخواهد بود، يادآور شــد: نيروهاي 
حراست، كاركنان HSE، عوامل بازرسي 
و نظارت و روابــط عمومي منطقه ممتد 
جايگاه هاي  مختلــف  روش هــاى  به  و 
استان را رصد و موارد تخلف را گزارش 
خواهند كرد؛ اما پاســخگويي به ناظران 
بهداشــتي و قضايــي و تبعات ســنگين 
بعدي مســتقيما متوجه مالكان جايگاه ها 

خواهد بود.

سازماندهى 3هزار نفر نيرو براى مقابله 
با شيوع ويروس كرونا در همدان

 روابط عمومى فرماندار همدان از ســازماندهى 3 هزار نفر نيروى 
مردمــى در قالب گروه هاى جهادى بســيج براى يارى رســاندن به 

شيوع پيدا نكردن ويروس كرونا در همدان خبر داد. 
به گــزارش مهر، عليرضا بابايى گفــت: كارگروه هاى رصد و پايش، 
آشكارســازى، قرنطينه سازى، اطالع رســانى، بازتوانى و رفع آلودگى 
زيرمجموعه قرارگاه پدافند زيســتى شهرســتان همدان تشكيل شده 
است.  وى اضافه كرد: طبق تأكيد استاندار همدان هيچ برنامه اى براى 
استقبال از ميهمانان نوروزى نداريم و ستادهاى استقبال و اسكان فعال 

نمى شود. 
وى تأكيد كرد: مراســم پنجشــنبه و جمعه آخر سال در آرامستان باغ 

بهشت همدان برگزار نخواهد شد. 
بابايــى افزود: شــهروندان تا حــد امكان از ترددهــاى غيرضرورى 
خوددادرى كنند و از حضور در مراكز خريد بازار و ديگر مراكز پرتردد 

كه بسيار خطرناك است دور شوند. 

خدماتى به مسافران ارائه نخواهد شد
 مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان با بيان اينكه 
پايانه هاى مسافرى تعطيل نشــده است، استقبالى از سوى مردم براى 

خريد بليت سفرهاى نوروزى نشده است. 
مصطفى پناهنده در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به شيوع ويروس كرونا 
در كشــور، اظهار كرد: با توجه به اينكه در استان همدان ستاد اسكان 
نوروزى وجود ندارد توصيه مى كنيم هموطنان به اســتان همدان سفر 
نكنند، اگرچه پايانه هاى مسافرى تعطيل نيست و بليت فروشى وجود 

دارد اما تعداد مسافر و اتوبوس بسيار كاهش يافته است. 
وى با بيان اينكه مردم براى سفرهاى نوروز بليت پيش خريد نكرده اند، 
خاطرنشــان كرد: امسال به دليل شــيوع ويروس كرونا براى سفرهاى 
نوروزى اســتقبالى از سوى مردم نشــده و كسى به پيش خريد بليت 
اقدام نكرده اســت.  پناهنده با اشاره به اينكه امسال كميته حمل ونقل 
و ســوخت در نوروز نخواهيم داشت، تأكيد كرد: بليت فروشى وجود 
دارد اما توصيه اكيد ما اين است كه به همدان سفر نشود زيرا هيچ گونه 

خدماتى براى مسافران ارائه نخواهد شد. 
مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان در پايان يادآور 
شــد: مراكز بهداشت اســتان در ورودى هاى اســتان مستقر شدند و 

مسافران ورودى به استان را غربالگرى مى كنند. 

سامانه بارشى همدان را فرا مى گيرد
 كارشناس اداره كل هواشناسى همدان از يك سامانه بارشى كه روز 
جمعه از ســمت غرب وارد همدان مى شود و در ابتداى هفته آينده به 

صورت بارش باران در آسمان اين استان فعاليت مى كند، خبر داد. 
محمدحسن باقرى شكيب در گفت و گو با ايرنا افزود: براساس بررسى 
نقشــه هاى ماهواره اى، آسمان بيشتر نقاط اســتان در امروز صاف تا 
قســمتى ابرى، همراه با وزش ماليم باد در برخى ساعت ها پيش بينى 
مى شود.  وى با اشاره به اينكه دماى هواى استان روند افزايشى دارد، 
اظهار كرد: در چند روزه آينده به تدريج دماى هواى بيشتر نقاط استان 
بــه صورت ميانگين، روزانه بين يك تا 2 درجه ســانتى گراد افزايش 
مى يابد.  باقرى شــكيب با اشاره به ورود ســامانه بارشى به همدان از 
عصر جمعه گفت: اين سامانه قوى نيست اما پيش بينى مى شود بين 10

تا 15 ميلى متر بارش داشته باشد. 
وى ادامه داد: به دنبال فعاليت اين ســامانه، ريــزش پراكنده برف در 
ارتفاعات و رگبار پراكنده باران بيشتر نقاط اين استان را فرا مى گيرد. 

1- تشــكيل ســازمان پدافند بيوتروريسم پيشنهاد شــده است. گويا 
پيشــنهاد يكى از نمايندگان مجلس خروج مبارزه با بيوتروريســم از 
حوزه پدافند غير عامل و تشكيل سازمانى مستقل با مأموريت مشخص 
در اين حوزه بوده است. گفتنى است نظر برخى درباره شيوع ويروس 

كرونا بر شدت يافتن نبردهاى بيولوژيك است. 
2- برخــى كارخانه هــاى توليدكننده محصــوالت ويتامينى، قيمت 
محصــوالت خــود را افزايش داده انــد. گويا ايــن افزايش قيمت با 
تأثيرپذيرى از فضاى كرونايى بوده اســت. گفتنى است طرح مباحثى 
در ارتباط با مؤثربودن برخى ميوه ها و ويتامين ها در پيشگيرى از كرونا 

دليلى براى افزايش تقاضا براى آنها و افزايش قيمت است. 
3- آزمايش كرونا در منزل به تبليغات موجود در فضاى مجازى افزوده 
شده است. گويا در اين تبليغات آزمايش در منزل با پرداخت 283هزار 
تومان انجام و نمونه براى بررسى به آزمايشگاه منتقل و نتيجه حداكثر 
3 روز پس از طريق تلفن همراه براى فرد ارسال مى شود. گفتنى است 
درباره اين تبليغات و آزمايشــگاه هاى مجاز به اين نوع آزمايش هنوز 

اطالع رسانى دقيقى از سوى متوليان انجام نشده است. 
4- دولتى ها هم در حال پيوســتن به پويش نه به اجاره بهاى اسفند و 
فروردين هستند. گويا اماكن اجاره اى دولتى اجاره اين 2 ماه را به دليل 
تعطيلى و ركود كرونايى پرداخت نخواهند كرد. گفتنى اســت هنوز 
براى كاســتن از فشار زندگى بر شاغالن در اين اماكن كه درآمدى در 

اين ماه ها نداشته اند، تدبيرى انديشيده نشده است. 
5- فروش ماســك در برخى نقاط همدان زيرزمينى شده است. گويا 
در اماكــن پرتردد، برخى در گوش عابران ماســك را زمزمه و براى 
فروش، اعالم آمادگى مى كنند. گفتنى است اين روش پيش از اين براى 
فــروش اقالم ممنوعه اى چون نوارهــاى غيرمجاز، در همدان كاربرد 

داشته است. 

 درحالى كه تعداد مبتاليان به بيمارى كرونا 
در سراسر جهان از مرز 121 هزار نفر گذشته 
و دســت كم 4 هــزار و 379 نفر جان خود را 
بر اثر اين ويروس كشــنده از دســت داده اند، 
ايتاليا به لحاظ تعداد مبتاليان و آمار كشته ها، در 
دومين پله پس از چين ايستاده و ايران متأسفانه 
با آمار 9 هزار نفرى، روز گذشــته از جايگاه 

پيشين خود به جايگاه سوم رسيده است.
حاال با اينكه بارها اعالم شــده  اســت مردم 
محتاط تر عمل كنند و بيشــتر مراقب سالمتى 
خود باشــند به نظر مى رســد مصرف اشــتباه 
الكل هــا در بين مردم پرونده هــاى تازه اى از 
كرونا را باز كرده اند، تا جايى كه روز گذشــته 
3 همدانى در اثر مصرف اشتباه و خوردن الكل 
صنعتى بى رنگ شــده با تركيب وايتكس جان 

خود را از دست داده اند.
اين درحالى اســت كه در اســتان هايى چون 
مازنــدران 12 نفر با همين روش قربانى مرگ 
شــده اند، در البرز نيز 15 تن در اثر نوشــيدن 
الكل هاى تقلبى و يا صنعتى كشــته و ده ها تن 

ديگر مصدوم شده اند.
در اســتان اردبيل واقع در شرق آذربايجان نيز 
اوضاع مرگ هاى الكلى تبديل به بحران شــده 
تا جايى كه در اثر مصرف الكل 40 تن مسموم 
شــده اند و 3 تن از آنها فوت و حال چند تن 

ديگر وخيم گزارش شده است.
درحالى كه امكانات بهداشتى و درمانى همدان 
براى مقابله با كرونا بســيج شده اند حاال بايد 
با چالش ديگرى دســت و پنجه نــرم كنند. 
بيماران مسموم ناشى از مصرف الكل تقلبى از 
بيماران كرونايى پيشى گرفتند و دور نيست آن 
روزى كه چون خوزســتان مجبور شويم چند 
بيمارستان مهم شهر را براى درمان اين دسته از 

بيماران اختصاص دهيم.
در روز هــاى اخير شــايعه اى به ســرعت در 
اينترنت و فضاى مجازى منتشر مى شود مبنى 
بر اينكه خــوردن مشــروبات الكلى بهترين 
راهكار بــراى فرار از ويروس كرونا اســت. 
حاال مى گويند قربانيان الكل هاى سمى تصور 
كرده اند مصرف الكل براى پيشگيرى از ابتال به 

كرونا مفيد است.
البته اين ادعا بايد بررسى شود و هنوز نمى توان 
آن را كامال تأييد كرد زيــرا پيش تر نيز موارد 
مشابه در كشور وجود داشته كه عده اى قربانى 

مصرف مشروبات الكلى شده اند.
رئيــس روابط  عمومى علوم  پزشــكى همدان 
درباره  اشــتباهى كه از سوى مردم در مصرف 

الكل ســر مى زند به همدان پيام گفت: اتانول 
و متانــول به هيچ وجــه نبايد خورده شــوند، 
درصورت مصرف متانول فرد ممكن اســت 
نابينا يا نيازمند دياليز و دچار مرگ شــود، بر 
اين اساس افراد سودجو متانول را به نام اتانول 

به فروش مى رسانند.
دكتر محمــد طاهرى افــزود: الكل ها بر پايه 
اتانول 90 درجه، مشــكلى بــراى پاك كردن 
سطوح ندارند در كل هر الكلى كه داخل خود 
اتيليك يا اتانول داشته باشد، مى تواند خاصيت 

ضدعفونى كنندگى داشته باشد.
وى با اشــاره به عوارض مصرف و آشاميدن 
متانول تأكيد كرد: برخى افراد از روى ناآگاهى، 
براى پيشگيرى از كرونا، متانول خورده اند كه 

بايد توجه داشت، مصرف فرآورده هاى الكلى 
چه اتانول و چه متانول تأثيرى در پيشــگيرى 
از ابتال بــه كرونا ندارد، عالوه بر اينكه متانول 
در ضدعفونى كردن سطوح تأثير چندانى ندارد، 
عوارض اســتفاده خوراكى متانول، نابينايى و 

مرگ است.
وى همچنين شــمار مبتاليان اين ويروس در 
اســتان را تا روز گذشــته 84 نفر اعالم كرد و 
بهداشت  وزارت  گزارش هاى  براساس  گفت: 
تاكنون 9 هزار نفر در كشــور به اين ويروس 
مبتــال شــده اند و 354 نفر هم بــه كام مرگ 
كشانده شــده اند، بر اين اساس انتظار مى رود 
شــهروندان ماندن در منازل را جدى تر بگيرند 

و به هشدار ها توجه ويژه كنند.

 فرمانــدار ويژه مالير بــا تأكيد بر اينكه 
اسكان مسافر در اين شهرستان كامًال ممنوع 
است، از ايجاد 3 ايســت و بازرسى جديد 
در ورودى هــاى اين شهرســتان خبر داد و 
گفت: از امروز خودروهاى پالك استان هاى 
ديگر در 3 ورودى مالير به سمت خروجى 

هدايت مى شوند.
قدرت ا... ولدى در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: در حال حاضر در ورودى اراك به مالير 
كنترل 24 ســاعته مســافران و خودروهاى 
ورودى به شهرســتان توسط كادر بهداشتى 
ورودى  مســافران  و  مى گيــرد  صــورت 

تب سنجى و غربالگرى مى شوند.
وى با اشــاره به اينكه 3 ورودى شهرستان 

به شدت كنترل شده و خودروهاى غيربومى 
به كمربندى هدايت خواهند شــد، تصريح 
كرد: از پنجشنبه 22 اسفندماه خودروهايى با 
پالك غير از استان همدان كه از  3 ورودى 
همدان به مالير، بروجرد به مالير و اراك به 
مالير وارد شهرستان شوند، توسط اكيپ هاى 
ايست و بازرسى به سمت خروجى هدايت 

شده تا وارد شهرمالير نشوند.
وى با تأكيد بر اينكه امســال ســتاد اسكان 
ندارد، خاطرنشان كرد:  شهرستان وجود  در 
تمامى هتل ها، خانه مسافرها و مهمانپذيرهاى 
مالير تعطيل و حق پذيرش مسافر ندارند و 
به تمامى فعاالن حوزه گردشگرى ابالغ شده 

تا از پذيرش مسافر خوددارى كنند.

ولدى از تعطيلى روزبازارهاى اين شهرستان 
خبر داد و افزود: به منظور پيشگيرى از شيوع 
كروناويــروس در شهرســتان مالير تمامى 

روزبازارها تعطيل شدند.
وى با اشاره به برگزار نشدن مراسم پنجشنبه 
آخر سال در بهشــت هاجر اين شهرستان، 
ادامه داد: در تمامى آرامســتان ها و بهشــت 
هاجــر شهرســتان ماليــر اعالم شــده كه 
مراسمى در پنجشنبه آخر سال نداشته باشند 

و شــهردارى و نيروى انتظامى مســيرهاى 
منتهى به بهشــت هاجر را خواهد بســت 
بنابراين به شــهروندان توصيه مى شــود از 

مراجعه به اين آرامستان خوددارى كنند.
ولدى با تأكيد بر اينكه اجازه ورود به بهشت 
هاجر مالير داده نخواهد شــد، خاطرنشان 
كرد: همچنين در اماكنى كه هر ساله مراسم 
چهارشنبه ســورى برگزار مى شد نيز امسال 

منع ورود دارند.

خودروهاى غيربومى 
به خارج از مالير هدايت مى شوند
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خبر خبر

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظــر بــه اينكــه آقــاى غالمرضــا زيــورى كامــل فرزنــد على اكبــر بــا ارائــه 2 
بــرگ استشــهاديه محلــى مصــدق دفتــر اســناد رســمى 2 اســدآباد مدعــى 
ــاختمان  ــاب س ــك ب ــدانگ ي ــت شش ــند مالكي ــد س ــك جل ــه ي ــت ك اس
مســكونى تحــت پــالك 223 فرعــى از 48 اصلــى واقع در شهرســتان اســدآباد 
روســتاى مزرعبيــد بخــش شــش همــدان ذيــل ثبــت 20011 دفتــر 123 صفحــه 
103 بــه مســاحت ششــدانگ 409/95 مترمربــع بــه شــماره چاپــى 162401 بنام 
غالمرضــا زيــورى كامــل ســند مالكيــت اوليــه بــه دليــل جابه جايــى مفقــود 
ــتناد  ــه اس ــذا ب ــوده اســت. ل ــى را نم ــند المثن ــده تقاضــاى صــدور س گردي
تبصــره الحاقــى بــه مــاده 120 آيين نامــه قانــون ثبــت بديــن وســيله آگهــى 
مى شــود تــا هــر كــس مدعــى انجــام معاملــه بــا وجــود ســند مالكيــت نــزد 
خــود مى باشــد از تاريــخ نشــر ايــن آگهــى طــى مــدت ده روز بــه اداره ثبــت 
ــند  ــل س ــه اص ــن ارائ ــه و ضم ــدآباد مراجع ــتان اس ــالك شهرس ــناد و ام اس
مالكيــت و يــا ســند معاملــه اعتــراض كتبــى خــود را تســليم نمايــد، در صورت 
انقضــا مــدت واخواهــى و نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه 
اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود ســند مالكيــت المثنــى بــه نــام (غالمرضــا 

ــل) صــادر و تســليم خواهــد شــد.(م الف 567) ــورى كام زي
كامران متقى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظــر بــه اينكــه آقــاى غالمرضــا زيــورى كامــل بــا ارائــه 2 بــرگ استشــهاديه 
محلــى مصــدق دفتــر اســناد رســمى 2 اســدآباد مدعــى اســت كــه يــك جلد 
ســند مالكيــت ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت نهصــد و پنجــاه و 
يــك مترمربــع و ســى و نــه صــدم مترمربــع پــالك 230 فرعــى مجــزى شــده 
از  پــالك 48 اصلــى واقــع در شهرســتان اســدآباد روســتاى مزرعبيــد بخــش 
ــى  ــماره چاپ ــه ش ــر 123 صفحــه 100 ب ــت 20010 دفت ــل ثب ــدان ذي شــش هم
ــل  ــه دلي ــه ب ــت اولي ــند مالكي ــل س ــورى كام ــا زي ــام غالمرض 162402  بن
جابه جايــى مفقــود گرديــده تقاضــاى صــدور ســند المثنــى را نمــوده اســت. 
لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــى بــه مــاده 120 آيين نامــه قانــون ثبــت بديــن 
وســيله آگهــى مى شــود تــا هــر كــس مدعــى انجــام معاملــه بــا وجــود ســند 
مالكيــت نــزد خــود مى باشــد از تاريــخ نشــر ايــن آگهــى طــى مــدت ده روز 
بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان اســدآباد مراجعــه و ضمــن ارائــه 
ــى خــود را تســليم  ــراض كتب ــه اعت ــا ســند معامل اصــل ســند مالكيــت و ي
نمايــد، در صــورت انقضــا مــدت واخواهــى و نرســيدن اعتــراض و يــا در صورت 
اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود ســند مالكيــت المثنــى 
بــه نــام (غالمرضــا زيــورى كامــل) صــادر و تســليم خواهــد شــد.(م الف 568)

كامران متقى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

اجرائيه 
مشخصات محكوم عليه: شاپور مهرپرور فرزند قدرت ا...، مجهول المكان 

ــه آدرس:  ــى ب ــد يحي ــرو فرزن ــى س ــز عرش ــه: پروي ــوم ل ــخصات محك مش
ــان پ 47 ــه قصاب ــر كوچ باباطاه

محكوم به 
بــه موجــب رأى شــماره 950043 متولــد 95/1/30 حــوزه 142 شــوراى حــل 
ــه اســت،  ــه قطعيــت يافت ــخ شــعبه دادگاه) ك اختــالف (و رأى شــماره تاري
ــمى و  ــر رس ــى از دفات ــور در يك ــه: حض ــت ب ــوم اس ــه محك ــوم علي محك
ــماره 981ص21  ــه ش ــژو روآ ب ــوارى پ ــودرو و س ــند خ ــال س ــم و انتق تنظي
ــه  ــال هزين ــغ 520/000 ري ــت مبل ــان و پرداخ ــام خواه ــه ن ــران 29 ب اي
ــده  ــر عه ــررات ب ــق مق ــى طب ــر دولت ــى و نيم عش ــر آگه ــى و نش دادرس

ــد. ــه مى باش ــوم علي محك
ــالف مصــوب ســال 1387  ــوراهاى حــل اخت ــون ش ــاده 34 قان ــتناد م ــا اس ب
محكــوم عليــه مكلــف اســت پــس از ابــالغ ايــن اجرائيــه ظــرف ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و يــا ترتيبــى بــراى پرداخــت محكــوم بــه و يــا 
انجــام تعهــد و مفــاد رأى بدهــد و اال اقدامــات الزمــه قانونــى معمــول خواهــد 

گرديــد.
(م الف 1971)

رئيس حوزه 114 شوراى حل اختالف همدان 

آمادگى سپاه براى مقابله با كرونا
 فرمانده ســپاه ناحيه كبودراهنگ از آمادگى سپاه و بيش از 2 هزار 

بسيجى براى مشاركت در طرح مقابله با ويروس كرونا خبر داد.
فرمانده سپاه ناحيه كبودراهنگ در جلسه قرارگاه پدافند زيستى سپاه 
كبودراهنگ گفت: با توجه به ظرفيت باالى مجموعه مقدس بســيج 
در شهرســتان، مى توان از اين ظرفيت عظيم در مقابله و مهار ويروس 

كرونا بهره گرفت.
محمــود بداغى از اعالم آمادگى بيش از 2 هزار بســيجى در ســطح 
شهرســتان براى مشــاركت در طرح مقابله با ويروس كرونا خبر داد 
و گفت: انشاءا... سازماندهى، آموزش و به كارگيرى بسيجيان به زودى 
انجام خواهد شــد و با هماهنگى و همكارى شبكه بهداشت و درمان 
و اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان اقداماتى در راستاى پيشگيرى 
از جملــه ضدعفونى معابر، كمك به فرهنگ ســازى و ترويج نكات 
بهداشتى، تهيه و توزيع اقالم بهداشتى در بين خانواده هاى كم برخوردار 

و نيازمند توسط بسيجيان عزيز شهرستان انجام خواهد شد.
وى با اشاره به شــروع اقدامات خودجوش بسيجيان در برخى نقاط 
شهرســتان افزود: بسيجيان عزيز به صورت تيمى در سطح پايگاه هاى 
مقاومت بسيج در طرح مقابله و مهار ويروس كرونا مشاركت خواهند 

داشت.
فرمانده ســپاه ناحيــه كبودراهنگ در پايان ضمن تقدير و تشــكر از 
تالش هاى جهادى و شبانه روزى كادر پزشكى در شهرستان، خواستار 
نهايت همكارى مردم فهيم و واليى شهرستان با عزيزان حاضر در خط 
مقدم مقابله با ويروس كرونا تا مهار و ريشــه كنى كامل اين ويروس 

شد.

نانوايى متخلف در نهاوند به تعزيرات 
معرفى شدند

 12 واحد نانوايى در ســطح شــهر نهاوند به دليــل رعايت نكردن 
موازين بهداشتى به تعزيرات معرفى شدند. 

مدير شبكه بهداشت و درمان نهاوند گفت: به دنبال اجراى طرح نظارت 
بر واحدهاى صنفى و شناسايى واحدهاى متخلف، در بازديدهاى چند 
روز گذشته از نانوايى هاى شهرستان بازيد به عمل آمد كه 12 واحد از 
آنها به دليل نبود بهداشــت فردى و محيطى متخلف شناخته شده و به 

اداره تعزيرات حكومتى معرفى شدند. 
مؤمنعلى دارابى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: عمده ترين تخلفات 
صورت گرفته توســط اين واحدها رعايت نكردن بهداشــت فردى، 

نداشتن كارتخوان و وضعيت نامناسب محيطى بوده است. 
وى افزود: با توجه به شــيوع ويروس كرونا مراكز عرضه موادغذايى 
از مهمترين مراكزى هســتند كه با توجه به تأثير مستقيم آنها در انتقال 

ويروس ها مى بايست به شدت تحت كنترل قرار گيرند. 
دارابى افزود: در اين راستا به تمام واحدهاى نانوايى اعالم شده است 
كه در صورت رعايت نكردن موازين بهداشتى سهميه آرد آنها كاهش 

و يا قطع خواهد شد. 

روستاهاى گردشگرى اسدآباد تا اطالع 
ثانوى تعطيل است

 بخشــدار مركزى اســدآباد از تعطيلى روستاى هدف گردشگرى 
ملحمدره معروف به ماسوله غرب كشور تا اطالع ثانوى خبر داد. 

سليمان نظرى دوست در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در طول سال و 
در ايام نوروز روستاى گردشگرى ملحمدره داراى بيشترين گردشگر 
و مســافر بوده كه امسال به دليل شــيوع ويروس كرونا اين روستاى 
گردشــگرى به عالوه روستاى ترخين آباد در راستاى جذب ميهمان و 

گردشگر تعطيل بوده و مهمان پذير نخواهد بود. 
وى با بيان اينكه تمامى خانه هاى بومگردى روســتاهاى ترخين آباد و 
ملحمدره تا اطالع ثانوى تعطيل هســتند، افزود: از تمامى روستاهاى 
سطح بخش درخواست شــده از پذيرش ميهمانان نوروزى تا اطالع 

ثانوى خوددارى كرده و خود نيز از رفتن به ميهمانى پرهيز كنند. 
نظرى دوست با تأكيد بر اينكه روستائيان به پويش «درخانه مى مانيم» 
پيوســته و ديگر خانواده ها را هم به اين پويش ترغيب كنند، تصريح 
كرد: درحال حاضر تمامى مرخصى هاى دهياران لغو شده و به صورت 

آماده باش در روستاهاى محل خدمت خود حضور دارند. 
وى با اشــاره به ديگر اقدامات انجام شــده بخش مركزى در راستاى 
كروناستيزى يادآور شد: روستائيانى كه فضوالت حيوانى دام و احشام 
خود را در معابر و كوچه هاى روســتاها مى ريزنــد، دهياران موظف 
شده اند كه به آنها نسبت به جمع آورى سريع فضوالت براى پيشگيرى 

از شيوع بيمارى ها اخطار دهند. 
وى با اشاره به اينكه اماكن عمومى روستاها به صورت مرتب توسط 
دهيارى ها ضدعفونى و گندزدايى مى شود، گفت: خوددارى از حضور 
و شــركت در آرامستان ها و بهشت زهرا با توجه به فرارسيدن جمعه 
غريبان و جمعه آخر سال، پرهيز از سفرهاى غيرضرورى و ترددنكردن 
در اماكن شــلوغ، پرهيز از حضور در مساجد، حسينيه ها، امامزاده ها و 
مراكــز مذهبى پرتردد از جمله مواردى بوده كه به روســتائيان بخش 

درخواست و تأكيد شده است. 
بخشــدار پيرسلمان اسدآباد هم با اشاره به وجود 31 روستا در بخش 
پيرسلمان به ايسنا گفت: ستاد مقابله با ويروس كرونا در اين بخش با 
حضور دهياران و دستگاه ها تشكيل و دستورالعمل ها ابالغ شده است. 
محســن عزيزى با بيان اينكه به صورت يك روز در ميان روستاهاى 
ســطح بخــش گندزدايــى و ضدعفونى مى شــوند، تصريــح كرد: 
درحال حاضر تا اطالع ثانوى روســتاى هدف گردشــگرى حبشى از 
پذيرا بودن ميهمان معذور است و از اهالى روستاها درخواست كرديم 

از ورود افراد غيربومى به سطح روستا جلوگيرى كنند. 
وى با تأكيد بر همكارى و مشاركت بخش پيرسلمان در بحث كروناستيزى 
خاطرنشان كرد: از خانوارهاى روستايى درخواست داريم ضمن رعايت 
موارد بهداشتى در خانواده، براى تهيه مايحتاج خود فقط يك نفر را انتخاب 

كرده و از بيرون رفتن چند نفره براى خريد خوددارى كنند. 

فرماندار فامنين خبر داد
روستاهاى فامنين براى شكست كرونا هم پيمان شدند

 در پى شــيوع ويروس كرونا در فامنين روستاهاى قزل آباد، قوشجه، زرق، خماجين، 
قزلحصار، طمه چى، قلعه جوق و راستگويان كه در مجاور شهرستان فامنين هستند به منظور 
جلوگيرى از گســترش بيمارى مواردآموزشــى و بهداشتى را مطرح كرده و در اين راستا 

باهم هم پيمان شدند.
فرماندار فامنين با بيان اين مطلب و در جلسه اى كه با حضور اعضاى شوراهاى اسالمى، 
دهياران و امامان جماعت روســتاها برگزار شــد افزود: رعايت موارد بهداشتى و اصول 
ايمنى براى مقابله با ويروس كرونا يكى از مهمترين اصولى اســت كه بايد توســط مردم 

رعايت شود. جلوگيرى از ورود تمامى ماشين هاى دوره گرد به روستاها و نخريدن كاال از 
آنها توسط ساكنان روستاها تا زمان عادى شدن شرايط در اين جلسه به تصويب رسيد.

ســيد مجيد شماعى ضمن تأكيد بر راه اندازى مركز 16ساعته تشخيص كرونا در ورودى 
شــهر ادامه داد: پرهيز از دعوت و پذيرش نكردن ميهمان از شهرها و روستاهاى اطراف، 
پرهيز از رفت وآمد و معاشرت با اقوام و بستگان، حذف ديد و بازديدها براى جلوگيرى 

از شيوع بيمارى از ديگر مواردى است كه در اين جلسه مطرح شد.
شــماعى با بيان اينكه مردم موظف هستند در صورت حضور ميهمان به مراكز بهداشتى 
اطالع رســانى كنند، خاطرنشان كرد: پرهيز از مراجعات غيرضرورى به ادارات، بانك ها و 
مراكز قضايى و برگزارنكردن مراسمات جشن، عروسى، عزادارى و هرگونه  تجمعى  كه 

به شيوع بيمارى منجر شود در اين جلسه ممنوع اعالم شد.

فرماندار فامنين با اشــاره به شعار شهرستان در مقابله با كرونا "هر روستا يك ستاد مقابله 
با كرونا" اظهاركرد: هر يك از روســتاهاى شهرســتان تحت نظارت فرماندارى تبديل به 
يك ســتاد مقابله با كرونا شده است. به همت و همكارى امام جمعه، شهردارى و اهالى 
شــهر روزانه در 2 نوبت ظهر و شــب در سطح شهرستان و همچنين روستاها گندزدايى 
و ضدعفونى انجام مى شــود. روزانه معابر و حياط تمامى روســتاها با ماشين هاى ادوات 

كشاورزى سم پاشى مى شوند.
وى در پايان ضمن تأكيد بر اينكه 40 درصد بيماران در مراكز درمانى به اين ويروس مبتال 
شدند، گفت: مردم به دليل هر بيمارى كوچكى به مراكز درمانى مراجعه نكنند، آلودگى در 
پمپ  بنزين ها بســيار زياد است تا حد امكان از مراجعه به اين مراكز خوددارى كرده و از 

خريد آجيل و مواد خوراكى به صورت فّله خوددارى كنند.

روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا

آگهي تجديد مناقصه عمومى 

شهردارى مهاجران

،قير  خريد،پخت،حمل  عمليات  دارد  قصد  مهاجران  شهردارى  رساند  مى  شرايط   واجد  وپيمانكاران  وحقوقى  حقيقى  اشخاص  كليه  اطالع  به  بدينوسيله 
وقيرپاشى،اجرا بادستگاه فينيشر وپخش دستى آسفالت از محل منابع داخلى واستانى شهردارى مهاجران را به اشخاص حقيقى وحقوقى وپيمانكاران واجد 

شرايط واگذار نمايد . 
شرايط مناقصه : 

1-برآورد اوليه8ميليارد ريال(هشتصد ميليون تومان) وازمحل منابع داخلى( قير يارانه اى وساير منابع داخلى ) ومنابع استانى شهردارى (اوراق تسويه خزانه 
يا ساير منابع استانى شهردارى مهاجران)خواهد بود.

2-مدت قرارداد 6ماه مى باشد . 
شماره  حساب  به  مناقصه   در  شركت  سپرده  بابت  تومان  ميليون  چهل  معادل  400/000/000ريال  مبلغ  مناقصه  در  شركت  براى  بايست  مى  3-متقاضيان 
599819709 نزد بانك كشاورزى شعبه مهاجران يا ضمانتنامه بانكى معتبر جهت سپرده شركت در مناقصه به صورت حضورى ودر پاكت الف قرارداده و به 

شهردارى قبل از ساعت 14:00 روز چهارشنبه 99/01/11  ارايه ورسيد دريافت نمايند.
4-متقاضيان از تاريخ درج آگهى 98/12/22 حداكثر تا  تاريخ 98/12/28 فرصت دارند جهت دريافت اسنادمناقصه  به سامانه ستاد به نشانى اينترنتى

 www.setadiran.ir  به شماره 2098090419000005مراجعه نمايند .كليه شرايط ومفاد مناقصه در برگه هاى پيشنهاد قيمت وشرايط خصوصى پيوست 
درج گرديده است.

5-مهلت ارسال پاكت پيشنهادى روز چهارشنبه  مورخ 99/01/11 ساعت 14:00  مى باشد. 
6- تاريخ برگزارى كميسيون معامالت عمده شهردارى جهت گشايش پاكت ها روز شنبه مورخ 99/01/16 ساعت 10صبح مى باشد.

7- امتياز كارخانه آسفالت بايستى مورد تاييد شوراى فنى استان وسازمان مديريت وبرنامه ريزى استان همدان در سال 1398باشد.
8- به پيشنهاد فاقد سپرده ،گواهى تاييد صالحيت فاقد مدرك ثبت شركت مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

9- برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفرات دوم وسوم نيز به همين روال رفتار خواهد شد . 
10- سپرده افرادى كه در مناقصه برنده نشده اند به غير از نفرات اول تاسوم بعد از ده روز از تاريخ صورتجلسه  كميسيون معامالت مسترد خواهد شد.

11- كليه هزينه هاى چاپ تكثير ودرج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود . 
12- شهردارى مهاجران در رد يا قبول يك ياتمام پيشنهادات مختار است . 

13- كليه اطالعات و برگه ارائه پيشنهاد در اسناد مناقصه درج گرديده است . 
14- كليه متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به  واحد ادارى مالى شهردارى مهاجران واقع در خيابان شهردارى  -شهردارى مهاجران و يا با 

شماره 08134568022 تماس حاصل نمايند. 
تاريخ چاپ آگهى: 98/12/22

( م.الف524)

بيمه نامه آسيا خودرو پرايد شماره بيمه نامه 3124132/98/450 شماره پالك 
S 1412283260794 18-277 ب16 شماره موتور 00658435 شماره شاسى
به نام حسين چهاردولى عليجوقى فرزند على حسن به شماره شناسنامه 161 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
ً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

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

@

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

@

سحر يوسفى »
 در حالى رفته رفته به پايان سال پرفراز و 
نشيب 98 نزديك مى شويم كه سايه ويروس 
كرونا بر سر بيشــتر شهرهاى كشور سنگينى 
مى كنــد و حكايــت از برگــزارى نوروزى 
كامًال متفاوت با نوروزهــاى ديرينه ايرانيان 
دارد، نــوروزى كه مســؤالن از همين حاال 
فرهنگ ســازى مى كنند كه چون همديگر را 
دوســت داريم در خانه مى مانيم و امسال به 
عيد ديدنى نمى رويم و ســال نو را به صورت 
تلفنــى يــا تصويرى بــه همديگــر تبريك 

مى گوييم. 
ضرر و زيان كرونــا بر بدنه اقتصادى جامعه 
كامًال مشــهود اســت و بازار شــب عيد كه 
كاسبان چشم اميد به آن دوخته بودند از رونق 
افتاده اســت، اين رويداد امرى اجتناب ناپذير 
است كه نفعش از ضررش افزون تر است زيرا 
ســالمتى بزرگترين نعمت است و در طول 
تاريخ بشريت همواره شــرايطى اين چنينى 
پيش آمده كه با گذر زمان به فراموشى سپرده 
شده است، شــعر حافظ "دور گردون گر دو 
روزى بر مراد ما نرفت/ دائما يكســان نباشد 
حــال دوران غم مخور" يــادآور گذر از اين 

بحران است. 
 امــا در اين بيــن به رغم توصيه هــاى اكيد 
وزارت بهداشــت برخى افــراد جدى بودن 
مســأله را باور ندارند و فارغ از اينكه كرونا 
در كمين اســت به روال گذشته به ترددهاى 
غيرضــرورى و خريــد و فــروش نوروزى 

مى پردازند.  
ــال  ــوز ح ــهر هن ــطح ش ــذرى در س ــا گ ب
مى خــورد،  چشــم  بــه  عيــد  هــواى  و 
بســاط  خيابــان  كنــار  دســتفروش هايى 
ــين  ــفره هفت س ــى، س ــى گل ــروش ماه ف
ــال  ــى در ح ــد و مردم ــه و... چيده ان و ترق
ــرادى  ــردد، اف ــر ت ــازار پ ــا، ب ــد از آن ه خري
ــاله  ــم هرس ــه رس ــود را ب ــدان خ ــه فرزن ك
بــراى خريــد لبــاس نــو بــه بيــرون از 
ــه آن  ــازه ب ــن مغ ــد و از اي ــه آورده ان خان
بى مــورد  تجمع هــاى  مى رونــد،  مغــازه 
در خيابان هــا، پاســاژگردى ها، خريدهــاى 
غيرضــرورى ماننــد لــوازم جشــن تولــد و... 
ــراد  ــن اف ــت اي ــوع اس ــن موض ــاى اي گوي
ــا  ــروس كرون ــاالى وي ــرايت ب ــدرت س ق

را بــه شــوخى گرفته انــد و توصيه هــاى 
از  پرهيــز  بــر  مبنــى  بهداشــت  وزرات 
ــا  ــهر را ي ــطح ش ــرورى در س ــردد غيرض ت
ــه  ــا ب ــت ي ــد اس ــه بعي ــه البت ــنيده اند ك نش
جــدى بــودن مســأله هنــوز پــى نبرده انــد!!!! 
اين هــا همــه جزئــى از زندگــى عــادى 
ــا در  ــت ام ــر آن نيس ــى منك ــت و كس اس
شــرايط كنونــى ضرورتــى بــراى انجــام 
ــن  ــه خطــر انداخت ــا نيســت و ارزش ب آن ه

ــدارد.  ــران را ن ــود و ديگ ــان خ ج
قابل تأمل تر اينكه تعطيلى مدارس كه اقدامى 
پيشــگيرانه براى جلوگيرى از شيوع ويروس 
بود نيز جدى گرفته نشــده و در كوچه ها و 
خيابان ها، بچه ها مشغول بازى هستند يا اينكه 
خانواده ها از اين فرصت اســتفاده كرده و بار 
سفر را بسته و راهى شهرهاى ديگر شده اند. 
چين كه خاســتگاه كوويد 19 اســت نيز در 
شــرايطى مانند ما و در آستانه سال نو چينى 
درگير اين بيمارى شد اما مردم چين با اجراى 
تدابير الزم از جمله قرنطينه خانگى، رعايت 
بهداشــت فــردى، خروج از خانــه فقط در 
شرايط اضطرارى و رعايت فاصله يك متر با 
ديگران توانستند پس از گذشت حدوداً 2 ماه 
شــاهد فروكش كردن بيمارى در كشورشان 
باشــند موضوعى كه متأســفانه در كشور ما 

جدى گرفته نشده است!

آمارهــاى روزانه وزارت بهداشــت از روند 
پيشــرفت و شــيب صعودى بيمارى كرونا 
حكايــت دارد و روزانه بــر تعداد فوتى هاى 
ناشــى از ايــن ميهمــان ناخوانــده افزوده 
مى شــود، اين در حالى اســت كه اين آمار 
بيانگر تعداد افرادى اســت كه با عالئم حاد 
تنفسى به بيمارســتان ها مراجعه كرده اند و با 
احتســاب دوره كمون بيمارى كه از 2 تا 14
روز تخمين زده شده اســت مى توان فهميد 
آمــار واقعى افراد ناقل چنديــن برابر آمارى 
اســت كه وزارت بهداشت اعالم مى كند و با 
ســرعت باالى سرايت ويروس اگر بهداشت 
فردى را رعايــت نكنيم و از همه مهمتر اگر 
در خانه نمانيم ديرى نمى پايد كه در وضعيت 
بغرنجى قرار مى گيريم كه دود آن به چشــم 

همه خواهد رفت. 
 بسيارى از شهرها كه اكنون در وضعيت قرمز 
قرار گرفته اند نيز در ابتدا وضعيتى مانند استان 

ما داشــتند اما با جدى نگرفتن معضل اكنون 
در شرايط سختى به سر مى برند ."عالج واقعه 
پيش از وقوع بايد كرد/ دريغ سود ندارد چو 
رفت كار از دست" اگر مراعات نكنيم ما نيز 
به مرحله اى مى رســيم كه ديگر بيمارستان ها 
جا براى مبتاليان ندارند و كادر درمان كه از 
حاال براى تأمين تجهيزات ايمنى و محافظتى 
مشــكل دارند ديگر نمى توانند پاســخگوى 

بيماران باشند. 
حاال شكست ويروس كرونا بيش از هر چيز 
ديگرى نيازمند مشاركت همگانى است طبق 
گفته كارشناســان، خانه امن ترين مكان است 
پس بياييد با عزمى راســخ در شكست كرونا 
و با در خانه ماندن زنجيره انتقال ويروس را 
قطع كنيم و با پيوســتن بــه پويش "در خانه 
مى مانيــم" در مهار و كنتــرل بيمارى قدمى 
برداريم تا نوروز امسال را در كنار هم جشن 

بگيريم نه اينكه خداى ناكرده.... 

كرونا شوخى بردار نيست 
در خانه بمانيد

اصالحيه
  در مطلب منتشــر شده در روزنامه روز گذشته با عنوان " ابتالى 3 
كبودراهنگى به ويروس كرونا" «ابتال» به اشتباه «مرگ» منتشر شده بود 

كه ضمن پوزش بدينوسيله اصالح مى گردد.
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نگاه

توانســته  جوان  شــيخ 
را  وحــدت  محوريــت 
ولى فقيه  نماينده  به عنوان 
در استان حفظ كند و اجازه 
در  استان  در  وحدت  ندهد 
رويدادها و حوادث سياسى 
اين  و  شود  خدشه دار   ... و 
آرامش  بر  دليلــى  وحدت 
و امنيت بيشــتر در استان 
ســرعت  با  حركت  براى 
و  تعالى  به ســوى  بيشتر 

توسعه باشد

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ايران و جهان

نظام رتبه بندى فرهنگيان به طور كامل اجرايى شود
  عضو كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى با تأكيد بر ضرورت 
توجه و نگاه ويژه دولت به آموزش وپرورش به عنوان زيربنايى ترين دســتگاه آموزشى و 
فرهنگــى گفت: انتظار جامعه فرهنگيان از دولت، اجراى كامل نظام رتبه بندى فرهنگيان 
و اضافه شــدن فوق العاده شغل مثل بقيه كاركنان دولت چه در كادر ادارى و آموزشى و 

چه بازنشستگان است.
فريده اوالدقباد در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: زمانى كه دولت اليحه برنامه ششم را ارائه 
كرد، تنها بندى درباره خريد خدمات آموزشى در آن پيش بينى شده بود اما در كميسيون 
آموزش 24 بند ديگر در راســتاى احقاق حقوق فرهنگيان و حوزه آموزش وپرورش به 
آن اضافه شد كه يكى از آنها رتبه بندى معلمان بود. اين موضوع در ماده 63 قانون برنامه 

ششــم مورد تأكيد قرار گرفت اما متأســفانه دولت آن را به صورت ناقص اجرا مى كند 
درحالى كه پيشنهاد ما اين بود كه در راستاى ماده 63 قانون برنامه ششم كميسيون لوايح 

دولت اليحه اى را بدهد تا رتبه بندى معلمان اجرايى شود.
وى با بيان اينكه رتبه بندى معلمان تحت تأثير 50 درصد فوق العاده شغل كارمندان قرار 
مى گيرد، افزود: رتبه بندى به عنوان يــك ماده قانونى بايد تحولى در آموزش وپرورش 
ايجــاد مى كرد و در قالب يك اليحه به مجلس ارجاع مى شــد اما ايــن اتفاق نيفتاد. 
عالوه بر اين 50 درصد فوق العاده شــغل بايد مثــل بقيه كارمندان دولت به فرهنگيان 

نيز اضافه شود.
اوالدقباد با بيان اينكه بازنشســتگان به دليل اعمال نشــدن 50 درصد فوق العاده شغل در 
بدترين شــرايط نظاره گر اين تبعيض هســتند، ادامه داد: همچنين تفاوت دريافتى كادر 

آموزشــى و ادارى در افزايش 50 درصد بايد لحاظ شــود، آقاى اللهيارى معاون وزير 
آموزش وپرورش در صداوسيما گفت كه 50 درصد فوق العاده شغل معلمان اعمال شده 
درحالى كه اين اتفاق هنوز نيفتاده است، ايشان همچنين گفت كه بين يك ونيم تا 2 ميليون 
تومان به حقوق فرهنگيان اضافه مى شود درصورتى كه اين اتفاق نخواهد افتاد و عددش 

به اين ميزان نيست.
اوالدقبــاد ادامــه داد: جامعه فرهنگيان 2 انتظار از دولــت دارد؛ يكى اجراى كامل نظام 
رتبه بندى فرهنگيان و ديگرى اضافه شدن فوق العاده شغل مثل بقيه كاركنان دولت چه در 
كادر ادارى و آموزشى و چه بازنشستگان كه نبايد مورد بى توجهى قرار گيرند، حتى اگر 
شده اين اعتبار بايد از صندوق توسعه ملى براى اجراى رتبه بندى معلمان و همسان سازى 

حقوق شاغالن و بازنشستگان تأمين شود.

مجلس يازدهم و چشم انداز آراى 
سرنوشت ساز

 كاهش نقش مجلس در تصميم گيرى هاى كالن و سرنوشت ســاز 
كشــور يا به عبارت ديگر كنار رفتن اين نهاد از «رأس امور» انگاره و 
خط ويژه اى است كه خاصه از اعتراضات آبان ماه در طيف گسترده اى 
از محافل و رســانه هاى غالباً خارجى به چشــم مى آيد. با اين حال، 
مختصات سياســى و شرايط پيش روى كشــور خواه ناخواه مجلس 

يازدهم را گذرگاه تحوالتى مهم خواهد ساخت.
حدفاصل ميان اعتراضات آبان ماه تا امروز كه مهم ترين رخداد سياسى 
كشور در حدود 3 سال اخير رقم مى خورد، تالش مخالفان و دشمنان 
جمهورى اسالمى در راستاى كاهش مشاركت در جامعه و ضربه زدن 

به مشروعيت نظام سياسى كشور ما ابعادى تازه و گسترده تر يافت.
يكى از مهمترين اهداف و دستورالعمل هاى كارزار تقابل با جمهورى 
اســالمى حمله به مجلس و زير ســؤال بردن جايگاه و عملكرد آن 
در چارچوب نظام سياســى بود. تصميم سران 3 قوه براى تعيين نرخ 
جديد و ســهميه بندى براى بنزين كه به اعتراضات گسترده در هفته 
پايانى آبان ماه انجاميد و در نقاطى به خشــونت و جان باختن شمارى 
از هموطنان و نيز نيروهاى امنيتى كشيده  شد براى بسيارى اين پرسش 
را برانگيخــت كه نماينــدگان مجلس در بازتــاب مطالبات مردم و 

تصميم گيرى در زمينه هايى اينچنين چه نقشى دارند.
در شرايطى كه قواى سه گانه و ساير نهادهاى حاكميتى چه انتصابى و 
چه انتخابى با مطالبه جدى مردم براى رسيدگى به مشكالت كم سابقه 
معيشــتى، بيكارى، ركود اقتصادى و بروز انواع فســاد در عرصه هاى 
مختلف مواجهند و عملكرد دستگاه هاى تصميم گيرنده نتوانسته آنچنان 
كه بايد رضايت اقشار و گروه ها مختلف را تأمين كند، دست افزارهاى 
مخدوش ساختن چهره جمهورى اســالمى، زيرسؤال بردن كارآمدى 
نظام سياســى و در نهايت ضربه زدن به مشروعيت آن براى دشمنان 

خارجى و همگامان داخلى آن ها مهياتر به نظر مى رسد.
به گزارش ايرنا، نگاه به آخرين انتخاباتى كه در كشور برگزار شد يعنى 
انتخابات مجلس دهم در اســفندماه 94 و رياست جمهورى و شوراها 
كه ارديبهشت 96 به انجام رسيد، طيفى از شعارها و وعده هاى تحقق 

نيافته و اميدوارى هاى رنگ باخته را به تصوير مى كشد.
چشم انداز گسترش آزادى ها و توســعه سياسى، بهبود فضاى روابط 
خارجى، تقويت ســرمايه هاى مدنى، رسيدگى به چالش هاى فراينده 
اجتماعى-  اقتصادى نظير فقر، بيكارى، حاشيه نشينى و... و در نهايت 
رونق اقتصادى محرك هايى بود كه گروه گروه مردم را به مشــاركت 

چشمگير در انتخابات ياد شده برانگيخت.
اين در حالى بود كه وقايع مختلف طبيعى و غيرطبيعى، پيش بينى پذير 
و غيرقابل پيش بينى، مســتقيم و غيرمســتقيم شــرايط كشــور را از 
چشم اندازهاى يادشده دور ساخت و در يكى از سخت ترين برهه هاى 
پــس از انقالب قــرار داد. در اين ميان، تنها تحريم هاى بى ســابقه و 
مخاصمه بزرگترين قدرت جهانى با جمهورى اسالمى ايران كافى بود 
تا شرايط بســيار دشوار و پرفشــارى را براى مردم و مسئوالن اداره 

كشور پديد آورد.
مجموع اين شــرايط زمينه را فراهم ســاخت تا در روزهاى منتهى به 
انتخاباِت امروز پروسه انفكاك ميان مردم و نظام سياسى و زير سؤال 
بردن مشــروعيت آن به عنوان يك مردم ساالرى دينى، جدى تر از هر 

دوره ديگرى به اجرا درآيد.
يكى از مهمترين القائات كانون هاى سياســى، رســانه اى و تبليغاتى 
ضدايرانى تشــكيك در فلســفه حضور مردم پاى صندوق هاى رأى 
بــوده و در اين دوره هم بارها و در اشــكال و شــيوه ها و از طريق 
ابزارهاى گوناگون اين پرسش پيش روى  رأى دهندگان قرار گرفته كه 
آيا مشاركت سياسى آنان منشأ اثر يا بهبودى در اوضاع خواهد شد يا 

اساساً ارتباطى با سرنوشت آنان خواهد يافت يا خير؟
در پاسخ به اين پرسش برخى به وقايعى اشاره مى كنند كه با توجه به 
مختصات سياســى كشور مى تواند پيامدهاى اساسى را براى كشور و 

شهروندان به بار آورد.
درخواســت مراجعه به آراى عمومى براى برون رفت از بن بســت ها، 
چاره جويــى براى مقابله با فشــار حداكثرى دولــت آمريكا، تقويت 
توان مقاومت اقتصادى، بررســى تغيير ساختار سياسى-ادارى كشور 
و مباحثى چون تبديل ساختار رياستى به پارلمانى، اعمال نظر درباره 
پيوســتن ايران به كنوانســيون ها و معاهــدات بين المللى، حالجى و 
تصويب توافق نامه هاى مرتبط با روابط خارجى، بودجه هاى ســاالنه، 
برنامــه توســعه هفتم يا مصوبــات حقوقى كه زندگــى بخش ها و 
طيف هــاى مختلف در جامعه اعم از زنــان، كودكان، مهاجران و... را 
با تأثيراتى عميق مواجه مى ســازد، مى تواند مجلس يازدهم را آبستن 

حوادث و تصميماتى سرنوشت ساز سازد.
سال 1390 بود كه انتخابات مجلس نهم در ميانه قهر و آشتى نيروهاى 
سياســى از اردوگاه هاى مختلف و در فاصله كمتر از 3 سال از وقايع 
ســال 88 برگزار شد و تكليف 290 كرسى مجلس شوراى اسالمى را 

مشخص ساخت.
در شرايطى كه طيفى از ناظران، انتخابات نهم را عرصه اى تنگ و بسته 
براى مشاركت دانسته و بيرون ماندن جمع كثيرى از نيروهاى سياسى 
از دايــره رقابت را توجيهى براى مشاركت نداشــتن عنوان مى كردند، 
تحوالتى به وقوع پيوست كه نگاه بسيارى را به مباحث و تصميمات 

داغ بهارستان در دوره نهم دوخت.
تصميم گيرى درباره توافق هســته اى جمهورى اسالمى ايران و 5+1 
نقطــه عطف اين تحوالت بود و صرف نظر از فــراز و فرودهايى كه 
برجام در ســال هاى گذشته با آن مواجه شد، مجلس را در رأس امور 
و جايگاهى تعيين كننده در يكى از حساس ترين مقاطع سياسى كشور 
قــرار داد. از نــگاه صاحبنظران و به رغــم نگرانى هايى كه به صورت 
گســترده پيش از انتخابات و به داليلى چون بيرون ماندن بســيارى 
نامزدهاى جريانات اصالح طلب و اعتدالى از گردونه رقابت ها عنوان 

شده، نگرانى بزرگترى با تبعاتى مزمن و عميق به چشم مى آيد.
كاهش وزن نيروهاى عقالنيت گرا، تبديل مجلس به عرصه منازعات 
جناحى، بروز آســيب هاى ناشــى از تندروى هاى سياســى، جوالن 
عوام گرايان و پوپوليســت ها در مجلس و تقليل مباحث كارشناسانه 
به غوغاســاالرى و قربانى شدن منافع ملى تحت تأثير مطامع گروهى 
و محفلى در مجلســى كه تابستان سال آينده آغاز به كار خواهد كرد، 

مهمترين دغدغه ها است.

تمام دولت و مسئوالن 
درگير مبارزه با كرونا هستند

 رئيس جمهورى با يادآورى اينكه در موضوع مبارزه با كرونا تمام 
دولت و مسئوالن درگير هستند و تالش مى كنند، گفت: زنجيره شيوع 
ويــروس كرونا را بايــد قطع كنيم و تردد چه درون اســتان ها و بين 

استان ها به حداقل برسد.
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى در جلسه هيأت دولت 
افزود: امســال در روزهاى پايان ســال مردم با مســائل و مشكالت 
جديدى مواجه هســتند كه اين مشكالت تقريبا در دهه هاى اخير در 
تاريخ كشور و بسيارى از كشورها بى سابقه بوده است. مسأله ويروس 
كرونا تقريبا اختصاص به كشور و منطقه اى ندارد و بيشتر كشورهاى 

جهان به اين ويروس مبتال شده اند. 
وى با بيان اينكه اين ويروس در ســبك زندگى، اقتصاد، رفت وآمد و 
مشاغل بسيارى از مردم تأثير گذاشته است، گفت: اين ويروس به نوعى 
در مســافرت و تردد تأثير دارد و فشارهاى فراوانى به اقتصاد جامعه 

وارد كرده است. بنابراين اين موضوع را بايد جدى بگيريم.
روحانى گفت: از مردم مى خواهم كه اين مسأله را جدى بگيرند. به اين 
ويروس به سادگى نگاه نكنيم و براى سالمت خود و خانواده خطرناك 
بدانيم. اگرچه از لحاظ علمى و پزشكى اين ويروس خيلى خطرناك تر 
از ويروس هاى شــبيه آنفوالنزا نيست اما به دليل مسأله واگيرى سريع 
و شيوع اين بيمارى جايگاه خاص خود را پيداكرده است و به همين 

دليل در همه كشورهاى دنيا تأثير گذاشته است.
رئيــس جمهورى افزود: اينكه در برابر بيمارى كرونا چه بايد بكنيم و 
چه اقداماتى انجام دهيم، تقريبا به يك نســخه واحدى رسيده ايم و بر 

آن تأكيد داريم.
به گزارش ايرنا،وى يكى از اين موارد را برداشت زنجيره شيوع كرونا 
عنوان و تصريح كرد: اين زنجيره شــيوع از يك فرد شروع مى شود و 
فرد وارد جمعى مى شــود و آن جمــع را آلوده مى كند و آن جمع هم 
به جمع ديگرى مى روند و آنان دچار مشكل مى شوند. اين زنجيره اى 
است كه از نقطه اى شــروع مى شود و از نقاط بين شهرى و حتى بين 
كشــورها هم عبور كند. وى تأكيد كرد: پس نخســتين مســأله قطع 
اين زنجيره اســت و اما چگونه زنجيره را قطع كنيم مهم ترين مسأله 
ضدعفونى اســت؛ اگر دســت ها را خوب بشوييم و ضدعفونى كنيم 
زنجيره از اين جا قطع مى شود و از دست ما به دست ديگرى نمى رود 

و اين براى قطع زنجيره تأثيرگذار است. 
 ترددهاى مردم بايد به حداقل برسد

روحانى با بيان اين كه تردد نكردن مســأله مهمى براى مبارزه با شيوع 
كرونا اســت، افزود: برخى فكر مى كنند تردد به معنى سفر از تهران به 
شــهر ديگرى است، ولى اگر از شمال تهران به جنوب و مناطق ديگر 

تهران رفتند به معنى تردد نيست و اشكال ندارد و داخل تهران است.
وى افزود: وقتى اعالم مى شود تردد مضر است سفر درون شهرى هم 
همــان اثر را در شــيوع بيمارى دارد و تفاوتــى نمى كند، برخى فكر 
مى كنند ســفر داخل استان با بيرون اســتان تفاوتى ندارد. سفر چه از 
استان به استان ديگر و حتى درون استان بين شهرهاى داخل استان و 
بين شهرســتان ها و روستاها چه از بخشى به بخش ديگر، توصيه اين 
اســت كه حتى االمكان ترددها بايد به حداقل ممكن كاهش يابد، مگر 

اين كه تردد ضرورى باشد.

كشورها تحت فشار آمريكا براى تحريم 
ايران قرار نگيرند

 انتظار مى رود كشــورها با خارج شدن از فشار آمريكا تحريم ها را 
عليــه ايران رفع كنند تا ايران بتواند با كرونا مبارزه كند وگرنه مقامات 
آمريكايــى در از بين رفتن جان هر انســان در دنيا به دليل ابتال به اين 

بيمارى سهيم خواهند بود.
يك عضو كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با اشاره 
به نامه رئيس مجلس شــوراى اسالمى به رئيس اتحاديه بين المجالس 
و رؤســاى مجالس كشورهاى مختلف براى مداخله جهانى براى لغو 
تحريم هاى ضد انســانى آمريكا عليه كشــورمان گفت: كرونا بحران 
جهانى اســت كه اگر همه كشــورها در اين عرصه ورود نكرده و به 
يكديگر كمك نكنند كل دنيا را فرا خواهد گرفت پس ضرورى است 
جبهه متحدى در برابر اين ويروس وحشــى تشكيل شود تا بتوان آن 

را مهار كرد.
عالءالدين بروجردى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به تحريم هاى 
آمريــكا عليه ايران گفت: آمريكا ايــران را تحريم كرده ولى ما تحت 
تحريم شــوراى امنيت نيستيم، بنابراين كشــورها الزامى به تبعيت از 
تحريم هــاى آمريكا ندارند. آن ها مختارند كه در شــرايط فعلى حتى 
به دليل حفظ خودشــان تحريم هاى عليه ايران را بردارند چون ما مبدأ 
انتقال ويروس كرونا نبوديم بلكه اين مهمانى ناخوانده در كشــورمان 
بود. كما اينكه برخى عناصر ضدانقالب مى خواهند موضوع را به نوع 

ديگرى جلوه دهند.

صحت انتخابات در حوزه انتخابيه 
همدان و فامنين تأييد شد

 فرماندار شهرســتان همدان از تأييد صحــت انتخابات يازدهمين 
دوره مجلس شوراى اسالمى توسط شوراى نگهبان در حوزه انتخابيه 
همــدان و فامنين خبر داد. بــه گزارش روابط عمومــى فرماندارى، 
حسين افشارى ضمن قدردانى از تالش همه دست اندركاران كه ستاد 
انتخابات شهرســتان همدان و فامنين را در برگزارى سالم و با شكوه 
اين انتخابات يارى كردند، گفت: همكارى هيأت نظارت در اين دوره 
از انتخابات بسيار قابل توجه بود و جاى قدردانى مضاعف دارد.وى با 
بيان اينكه رفتار نامزدهاى انتخابات در حوزه انتخابيه همدان و فامنين 
نيز بلوغ بيشترى داشت، تصريح كرد: مردم شريف و واليتمدار همدان 
نيز با حضور آگاهانــه در انتخابات پاى بندى خويش را به آرما ن هاى 

انقالب اسالمى به اثبات رساندند.

  ســال گذشته در 17 اســفندماه آيت ا... 
محمــدى آخرين نماز جمعــه را در جايگاه 
نماينــده ولى فقيــه در اســتان و امام جمعه 
همــدان خوانــد و در خطبه هــا از پذيرش 
خدمت  پايان  و  خود  كناره گيرى  درخواست 
در اين ســنگر خبر داد و با حالليت طلبى از 
مردم، حجت االســالم شــعبانى را به عنوان 

نماينده ولى فقيه در استان معرفى كرد.
در 22 اســفندماه رهبــر معظم انقالب حكم 
شيخ جوان را صادر و در 24 اسفندماه توديع 
و معارفه انجام و نخستين نمازجمعه همدان 
به امامت حجت االســالم شعبانى برگزار شد 
تا اســتان دوران جديدى را پس از 15 ســال 
خدمات آيت ا... محمدى در اين سنگر مهم، 

تجربه كند.
امروز به صورت رســمى يكســال از صدور 
حجت االســالم  فعاليــت  آغــاز  و  حكــم 
والمســلمين شــعبانى در جايــگاه نماينده 
ولى فقيه در اســتان گذشــته اســت و رصد 
فعاليت ها و عملكرد وى نشــان از سربلندى 
شــيخ جوان در آزمون يكساله و موفقيت در 

جوان گرايى اين مسئوليت دارد.
نبايد فراموش كرد كه در اين يكســال نقش 
آيت ا... محمدى پس از كنــاره گيرى از اين 
حجت االســالم  از  حمايت  در  مســئوليت، 
شــعبانى بســيار مهم و مؤثر بوده و وى در 
هر فرصتى ايــن حمايت را ابراز داشــته و 
با اين اقدامــات و رفتارهاى خاضعانه خود 
به تدريس اخالق عملى اســالمى در استان، 
همچنان كه از علما انتظار مى رود، ادامه داده 

است.
در يكسال گذشته حجت االسالم والمسلمين 
شعبانى نشــان داده اســت كه طرفدار نگاه 
علمى و مباحث علمى و كارشناســى است 
و ســخنان بى مبنا، احساسى و هيجانى براى 
وى ارزشى ندارد و براساس اصول علمى و 
عقالنيت، با اتكا به اصول شــرعى و اخالقى 

تصميم گيرى مى كند.
ايــن روش تصميم گيرى و نــگاه علمى در 
داســتان كرونا به خوبى مشهود است و وى 
از علمايى اســت كــه در تبعيــت از رهبر 
معظم انقالب و در اجراى دســتورالعمل ها و 
پروتكل هاى مقابله با شيوع كرونا، تجمعات 
مذهبــى را در همدان براى صيانت از جان و 

مال مردم لغو كرده است.
اين نگاه علمى بســيار ارزشــمند اســت و 
مباحــث وى در ديدارها و دروس اخالق را 
از بــار معنايى و محتوايى به روز برخوردار و 

براى نسل جوان قابل فهم تر مى كند.
توصيــه مقــام معظــم رهبــرى بــه نماينــدگان 
بــا  ســلوك  بــر  اســتان ها  در  ولى فقيــه 
همــگان توســط حجت االســالم شــعبانى 
بســيار خــوب و در ســطحى فراگيــر در ايــن 
يكســال اجــرا شــده اســت و وى توانســته 
بــا حضــور در بيــن مــردم بــا همــه قشــرها 
و گروه هــا به ويــژه مســتضعفان ارتبــاط 
ــود  ــا ش ــا را جوي ــكالت آنه ــه و مش گرفت
و پيگيــرى كنــد. تــا اكنــون ايــن ارتباطــات 
دليلــى بــر مراجعــه همــگان بــه دفتــر 
ــكالت  ــان مش ــراى بي ــه ب ــده ولى فقي نماين
و محــرم دانســتن نماينــده ولى فقيــه در 

ــد. ــگان باش ــراى هم ــتان، ب اس
شيخ جوان در سياست هم توانسته عملكردى 
فراجناحى داشته باشد تا امروز دفتر وى براى 
حضور همه ديدگاه هاى درون نظام باز باشد.
در كنــار ايــن، وى در مواضع سياســى در 
يكسال گذشــته ضمن حفظ ديدگاه انقالبى 
از تندروى و تن دادن به حاشيه پرهيز جدى 
داشــته و مواضعى منطقــى و عقالنى اتخاذ 

كرده است.
شــيخ جوان توانســته محوريت وحدت را 
به عنــوان نماينده ولى فقيه در اســتان حفظ 
كنــد و اجازه ندهد وحدت در اســتان در 
رويدادها و حوادث سياسى و ... خدشه دار 

شــود و ايــن وحدت دليلى بــر آرامش و 
امنيت بيشــتر در اســتان بــراى حركت با 
سرعت بيشتر به سوى تعالى و توسعه باشد.
وى در يكســال گذشــته از انصاف سياسى 
در رفتار ها و مواضع سياســى استانى و ملى 
خارج نشــده و همواره در مسائل سياسى از 

انصاف و منطق برخوردار بوده است.
اين نگاه سبب شــده تا اين نهاد همچنان در 

برابر مقدس مآبى در اســتان مقاومت داشته 
باشــد و در تشــكيالت نماينده ولى فقيه در 
اســتان جايگاهى براى تحجر و مقدس مآبان 

وجود نداشته باشد.
منطقى بودن شــيخ جــوان در رفتار و عمل 
و گرايش به ساده زيســتى و نزديك تر شدن 
بيشــتر به زندگى مردم جامعــه، نويدبخش 
آغازى نو با تجربه آموزى از گذشــته و حفظ 
احترام و دستاوردهاى پيشين، تأكيد بر دورى 
از تحجــر با مبنا قــرار دادن علم و اخالق و 
تالش براى حفظ وحدت با رويكرد بيشــتر 
به مردم، به عنــوان ضرورتى براى صيانت از 

انقالب است.
اين عملكرد امروز شــيخ جوان را سربلند از 
آزمون يكساله عملكردى قرار داده است كه 
قطعا تداوم اين عملكرد مــورد انتظار مردم 

خواهد بود.
 قطعا اگر شــرايط پيش آمــده حاكم نبود و 
امــكان تجمعات براى قدردانى ميســر بود، 
مردم قدرشــناس همدان، خدمات يكســاله 
حجت االسالم شعبانى را ارج نهاده و حمايت 
خود را از رهبر معظم انقالب با قدرشناســى 
از منصوب ايشــان در استان اعالم مى كردند 
هرچند بارها اين حمايت و قدرشناســى را 
داشــته و همواره حامى انقــالب بوده اند و 

هستند.

سربلندى 
شيخ جوان 
درآزمون يكساله

 اينك بعد جديدى از فشــار حداكثرى 
عليه ايران را با عنوان تروريســم پزشــكى 
شــاهديم و در شــرايطى كه ملــت ايران 
درحال مبــارزه با بيمــارى همه گير كرونا 
از هيچ  فرارى هم  اســت، خودفروختگان 
تالشــى براى ضربه زدن به كيان جمهورى 

اسالمى ايران فروگذار نمى كنند.
رضا رســالت كارشــناس روابط بين الملل 
در يادداشتى نوشــت: ظرف 4 دهه گذشته 
آمريكا براى مهار، كنتــرل و مقابله با ايران 
از گزينه هاى مختلفى استفاده كرده و يكى از 
مهم ترين آنهــا، گزينه تحريم در اشــكال 
مختلــف آن به ويژه تحريــم اقتصادى بوده 
اســت. براى تصويب تحريــم در كنگره، 
عوامل متعددى دخيــل و تأثيرگذارند. در 
اين ميــان نقش كانون هاى فكــرى به ويژه 
در جلســات استماع كنگره بسيار مشهود و 

تأثيرگذار بوده است. 
فهم و ادراك سياست خارجى مدرن بدون 
توجه به امور پژوهشــى و نقش كانون ها، 
كميته ها و مراكز فكرى، علمى و پژوهشــى 
ديگر به سختى امكان پذير است و نمى توان 
سياســت خارجــى را از امــر پژوهش و 

دانشورى جدا كرد. 
كانون هاى فكرى نقش حساس و مهمى در 
روند سياستگذارى بازى كرده اند و به عنوان 
ايده ها،   (catalyst) شــتاب دهنده  عامل 
ابتكارات و اقدامات خدمت كرده اند. آن ها 
خالء بيــن جهان آكادميك و حكومت ها را 

پر مى كنند.
ايران توقع داشت كه پس از توافق هسته اى 
و با پذيــرش محدوديت هايــى در برنامه 
هســته اى خود، تحريم هاى مربوط به اين 
برنامه برداشته شــود و شاهد افزايش رشد 

توسعه  و  خارجى  سرمايه گذارى  اقتصادى، 
تجارت با كشورهاى جهان باشد. اما نقض 
برجــام و قطعنامه 2231 شــوراى امنيت 
سازمان ملل توسط رژيم تروريستى آمريكا 
و اعمال مجدد تحريم هاى ثانويه، مشكالت 
اقتصادى فراوانــى را به مردم ايران تحميل 
كرد و كشــورهاى ديگر امضا كننده توافق 
هســته اى نتوانســتند به انتظارات منطقى و 
قانونى ايران پاســخ مناسب دهند. در واقع 
پس از ســال ها انتظار كه ايــران اميدوار به 
تجديد تجارت جهانى بود، سرمايه گذارى ها 
و رشد توليد ناخالص داخلى كاهش يافت. 
«رى تكيه» و «سوزان مالونى» كه از اعضا و 
كارشناســان معروف در زمينه مسائل ايران 
در شوراى روابط خارجى آمريكا هستند در 
مقاله مشتركى با عنوان «تحريم ها نمى تواند 
بلندپروازى هاى هسته اى ايران را مهار كند» 
مى نويســند؛ «درحالى كه وضــع تحريم ها 
عليه ايــران بر مشــكالت موجــود ايران 
افزوده اســت، اما اين تحريم ها فلج كننده، 
نبوده اســت. به دليل اينكه به طور مســتقيم 
شريان هاى حياتى ايران را هدف قرار نداده 
و مى بايست هدف گيرى تحريم ها دقيق تر و 

هوشمندانه تر شود.»
از طرف ديگر پاســخ اروپا در سال گذشته، 
حركات نمادين و حمايت كالمى بود. آنها 
بيشتر همســويى عملى با آمريكا و هم ذات 

پندارى كالمى با ايران داشته اند. 
بر همين اســاس اروپا، اينستكس را براى 
تســهيل تجارت با ايــران طراحى كرد، اما 
اين ســازوكار با گذشــت بيش از يك سال 
هنوز وارد فرايند معامالتى نشــده اســت. 
از ديگر ســو موضوعات دفاعى و امنيتى، 
اروپا را قانع ســاخته كه براى دفاع از خود 

وابســته به آمريكا باشد. درمجموع مى توان 
گفــت اتحاديه اروپا از انســجام الزم براى 
مقابله با بزرگترين متحد خود ناتوان است. 
اين ارزيابى ها تهــران را از ادامه همكارى 
بــا اروپا مأيوس كرد و وقتــى ايران به اين 
نتيجه رسيد كه سونامى تحريم هاى آمريكا 
شــديدتر از هميشــه و در برخى موارد رو 
به تزايد اســت، تصميم گرفت تعهداتش را 
وفق ســازوكارهاى تعبيه شده در خود سند 

برجام تقليل دهد.
عليه  آمريكا  اقتصادى  تروريسم  درحالى كه 
مردم كشــورمان تنگناهاى فراوان اقتصادى 
به بار آورده است، شيوع كرونا هم فشارها 
را دوچندان كرد. هرچند از رژيم تروريستى 
ولى  نمى رود،  كمك رســانى  انتظار  آمريكا 
كمترين توقع اين بود كه مقامات آمريكايى 
با درنظر داشــتن مقررات ســازمان جهانى 
بهداشــت و اصول بشر دوســتانه در مسير 
مانع تراشى  ديگر  كشــورهاى  كمك رسانى 

نكنند. 
با وجود اين پيام توئيترى اخير محمدجواد 
از  نشــان  خارجه،  امــور  وزيــر  ظريف 
شــرارت ديگرى از ســوى آمريكا دارد. 
وى در اين پيــام بيان مى كند: «درحالى كه 
شــهروندان ما درحال جــان باختن بر اثر 
كرونــا هســتند، دونالد ترامپ به شــكل 
تحريم هاى  تشــديد  درحال  شــريرانه اى 
غيرقانونى ايــاالت متحده با هدف از بين 
بردن منابع مورد نياز ايــران براى مبارزه 
با اين ويروس اســت. دنيــا نبايد بيش از 
اياالت  اقتصادى  تروريســم  برابر  در  اين 
متحده كه اكنون تروريســم پزشكى هم به 

آن اضافه شده، سكوت كند.»
با توجــه به موارد اشــاره شــده به خوبى 

مى توان دريافت كه اياالت متحده آمريكا و 
كميته هاى تصميم ساز در آن در نقش آتش 
تهيه جنــگ اقتصادى عليه ملت ايران عمل 
مى كنند، آنان با نــام متقلبانه «دفاع از ملت 
ايــران» آگاهانه و عامدانه از طريق اقداماتى 
از قبيــل توليد و انتشــار دروغ، البيگرى و 
كارزار تبليغاتــى منفى به نحــوى مؤثر در 
طراحى، اعمال و تشــديد اثرات تروريسم 
اقتصادى عليه كشورمان مشاركت داشته و 
دارند. از سوى ديگر «گروه اتحاد عليه ايران 
هســته اى» از شركت هاى بزرگ داروسازى 
مى خواهد «تجارت خود را با ايران  به پايان 

برسانند». 
ايــن گــروه فشــار تمركز خــود را روى 
شــركت هايى با مجوزهاى محــدود براى 
تجــارت اقالم حياتى با ايــران - كه اغلب 
تحت يك سرى فعاليت هاى كامًال تعريف 
شده قرار دارند، گذاشــته است. اين گروه 
رابطه نزديكى با رژيم تروريســتى ترامپ 

دارد. 
اينك بعد جديدى از اين فشــار حداكثرى 
را با عنوان تروريســم پزشــكى شاهديم و 
در شرايطى كه ملت ايران درحال مبارزه با 
بيمارى همه  گير كرونا است، خودفروختگان 
فرارى هم از هيچ تالشــى براى ضربه زدن 
به كيان جمهورى اســالمى ايران فروگذار 
نمى كنند و به شــكلى جــدى و فعال براى 
آســيب وارد كردن به امنيت و منافع حياتى 

مردم ايران تالش مى كنند. 
ملت ايران بارها نشــان داده اســت كه در 
مقابل تمامى فشارهاى ناجوانمردانه سربلند 
بيرون آمــده و در اين آزمــون هم به رغم 
شرارت هاى بى سابقه آمريكا، پيروز خواهد 

شد.

يادداشت 

كارزار فشار حداكثرى آمريكا با استفاده از ويروس تحريم
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بهداشتنكتهدانشگاه
زمان ثبت نام در رشته هاى بدون آزمون دانشگاه ها 

به تعويق افتاد
 ثبت نام براى پذيرش در رشته هاى تحصيلى صرفاً براساس سوابق تحصيلى سال 

99 به تعويق افتاد.
به گزارش ايسنا، سازمان ســنجش آموزش كشور در اطالعيه اى اعالم كرد: ثبت نام 
براى پذيرش در رشته هاى تحصيلى صرفاً براساس سوابق تحصيلى دوره هاى روزانه، 
نوبت دوم شــبانه، پيام نور، غيرانتفاعى، مجازى و پرديس خودگردان دانشــگاه ها و 
مؤسســات آموزش عالى در آزمون سراسرى ســال 1399 كه قرار بود از ديروز 20

اسفندماه جارى از طريق سايت اين سازمان آغاز شود، به تعويق افتاد.
براساس اعالم اين سازمان، جزئيات و زمان ثبت نام در رشته هاى فوق 18 فروردين ماه 
ســال 99 اعالم خواهد شــد. دفترچه راهنماى ثبت نام و جدول كدرشته محل هاى 
مربوط به پذيرش در رشــته هاى تحصيلى كه پذيرش در آنها صرفا براساس سوابق 
تحصيلى معدل كتبى و يا كل ديپلم طبق توضيحات مندرج در دفترچه راهنما است.

براى درمان بيمارى هاى ويروسى، خودسرانه 
آنتى بيوتيك مصرف نكنيد

 آنتى بيوتيك هايى كه به طور معمول براى عفونت هاى باكتريايى استفاده مى شوند 
روى ويروس ها تأثير ندارند. ويروس هايى داريم كه داروهاى ويژه دارند ولى خيلى 

از آنها داروى خاصى ندارند و درمان ها عالمتى يا ساپورتى است.
يــك متخصص بيمارى هاى عفونى گفت: مصرف بى مــورد آنتى بيوتيك در نهايت 
مى تواند منجر به عوارض شــود، بار مالى داشــته باشد و در دراز مدت سبب ايجاد 

مقاومت هاى دارويى ميكروبى شود.
به گزارش ايسنا، بهنام فرهودى بيان كرد: يكى از عوارض مصرف آنتى بيوتيك تغيير 
دادن ميكروب هاى بدن است. بخش بزرگى از وزن بدن ما ميكروب هايى هستند كه 
دارند با ما زندگى مى كنند و براى ما سودمندند. حتى ممكن است ميكروب مضر نيز 
به دليل مصرف آنتى بيوتيك مقاوم شده و به فرد ديگرى منتقل شود. يكى از عوارض 

مصرف آنتى بيوتيك تغيير دادن ميكروب هاى بدن است.

روغن زيتون 
ريسك بيمارى قلبى را كاهش مى دهد

 نتايج تحقيق جديد نشــان مى دهد مصرف روغن زيتون موجب كاهش ريسك 
ابتال به بيمارى قلبى مى شود.

به گزارش مهر، محققان دانشــگاه هاروارد در مطالعات خــود دريافتند افرادى كه 
روزانه بيش از نصف قاشق غذاخورى روغن زيتون مصرف مى كنند 21 درصد كمتر 

با ريسك ابتال به بيمارى قلبى مواجه هستند.
طبق نتايج اين مطالعه، اگر يك قاشــق چايخــورى روغن زيتون را جايگزين ميزان 
مشــابه از كره، مارگارين يا مايونز كنيد، ريســك بيمارى قلبى و سكته تا 5 درصد 

كاهش مى يابد.
روغن زيتون سرشار اســت از اسيداولئيك، اسيدچرب سالمى كه با كاهش ريسك 
بيمارى قلبى مرتبط اســت. همچنين روغن زيتون داراى ويژگى هاى سالم مرتبط با 

كاهش ميزان كلسترول و بروز التهاب كمتر است. 

مجوز خدمات پس از فروش و كنترل كيفى تجهيزات 
پزشكى تمديد شد

 رئيس اداره نظارت بر تأمين و نگهداشــت تجهيزات و ملزومات پزشكى وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى از تمديد 3 ماهه مجوز ثالث خدمات پس از فروش 

و كنترل كيفى تجهيزات پزشكى خبر داد.
به گزارش ايرنا، محمدمهدى عالءالدين گفت: با توجه به شرايط خاص به وجود آمده 
به دليل شيوع ويروس كرونا در كشــور و به منظور خدمت رسانى هرچه بهتر به مراكز 
درمانى و دانشگاه هاى علوم پزشكى سراسر كشور، مجوز ثالث خدمات پس از فروش 
و كنترل كيفى تجهيزات پزشكى شركت هايى كه مجوزشان منقضى شده است، تا پايان 

خردادماه سال 1399 تمديد شد.

حمايت صندوق بيمه روستاييان
 از خانواده هاى درگير كرونا

 صندوق بيمه روستاييان و عشــاير براى حمايت از بيمه شدگان خود در مقابل شيوع 
كرونا، كانال ارتباطى ويژه اى را براى اعضاى اين صندوق در قالب كمپين روســتاى بدون 
كرونا راه اندازى كرده است. به گزارش مهر، على شيركانى افزود: در اين كانال ارتباطى كه 
بر بستر پيامك طراحى شده، بيمه شدگان و مستمرى بگيرانى كه به صورت قطعى درگير اين 
بيمارى هستند يا متأسفانه يكى از اعضاى خود را از دست داده اند، مى توانند با ارسال عدد 5 
به 300027، به ما اطالع دهند. وى افزود: هدف ما از اجراى طرح اين است كه با شناسايى 
خانواده هاى عضو صندوق كه به صورت قطعى درگير اين بيمارى شده اند يا به دليل شيوع 

ويروس كرونا آسيب ديده اند، بتوانيم از آنها حمايت كنيم تا از اين چالش عبور كنند.

مردم در سامانه غربالگرى كرونا ثبت نام كنند
 معاون بهداشت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بر ضرورت ثبت نام آحاد 

مردم در سامانه غربالگرى الكترونيكى ويروس كرونا تأكيد كرد.
به گزارش وزارت بهداشــت، عليرضا رئيسى افزود: همه ايرانيان با مراجعه به سامانه 
salamat.gov.ir و تكميل اطالعات خواســته شــده گام بلندى در ارتقا سالمت 
جامعه و شكســت ويروس كرونا بردارند. با پيوســتن همه هموطنان به اين ســامانه، 
غربالگرى ويروس كرونا در بهترين شكل ممكن و در زمانى مناسب انجام خواهد شد.

معاون وزير بهداشــت گفت: مردم شريف ايران با ثبت نام در اين سامانه، نظام سالمت 
كشــور را در پيشگيرى، شناسايى و مراقبت افراد جامعه در مقابل بيمارى كرونا يارى 

خواهند كرد.

صحبت از كرونا در حضور كودكان ممنوع
 يك روانشــناس به مردم توصيه كرد در حضور كودكان درباره 
ويروس كرونا گفت وگو نكنند زيرا اين اتفاق ســبب اضطراب و 

آسيب روحى و روانى در آنها مى شود.
حســين ابراهيمى مقــدم در گفت وگو با ايرنا افــزود: بروز يك 
موضوع ناشــناخته و مبهم مانند كرونا در جامعه كه بدون راهكار 
قطعى به منظور كاهش و رفع آسيب باشد، به طور حتم سبب ايجاد 

رعب و وحشت در كشور مى شود.
وى افزود: در طول تاريخ نيز مواجهه بشر با يك موضوع ناشناخته 
كه ســبب ناتوانى در تجزيه و تحليل و پاسخ دهى مى شد؛ موجب 

بروز خرافات در جوامع شده است.
ابراهيمــى مقدم ادامــه داد: به عنوان مثال بــروز اوهام و خرافات 
در اساطير يونان ناشــى از رعب و وحشت و درگيرى هاى ذهنى 
بشــر به منظور دستيابى به يك راهكار براى رفع اتفاقات وهم انگيز 
بوده اســت كه گاه وى را به دليل وحدانيت و يكتاپرســتى يا كفر 

رهنمود مى كرد.
اين روانشــناس تأكيد كرد: ترس و وحشــت از بيمارى كرونا نيز 
اكنــون به دليل ابهــام و ناآگاهى و كم اطالعــى جامعه درباره اين 

ويروس است.
وى ادامه داد: اين رعب و وحشــت كه بى ترديد بر سيستم ايمنى 
بدن اثرگذار اســت؛ بــا افزايش اضطراب و تنش ســبب افزايش 
ميزان هورمون كورتيزول مى شود و سيستم ايمنى بدن را تضعيف 

مى كند.
به گفته اين متخصص، رشــد متعارف اين هورمون در بدن سبب 
افزايش هوشــيارى و آمادگى سيســتم ايمنى به منظــور مقابله در 
برابر ويروس مى شــود؛ اما ازدياد ايــن هورمون كورتيزول تمامى 
منابع مورد نياز و انرژى را تخليه و ســبب تضيعف سيستم ايمنى 

مى شود.
ابراهيمى مقــدم تصريح كرد: به گفته برخى متخصصان عوارض و 
مرگ ومير ناشى از ويروس كرونا كمتر از آنفوالنزا است اما شيوع 
اين ويروس (همه گيرى بيمارى) در مقايســه با ويروس آنفوالنزا 

سبب اضطراب و نگرانى جامعه مى شود.
وى افــزود: اين اضطراب ســازوكارهاى اجتماعى و اقتصادى را 
دچار اختالل و منابع اقتصادى را با خطر روبه رو مى كند و اين امر 

نيز بى شك بر بروز ترس و وحشت جامعه اثرگذار است.
ابراهيمى مقــدم ادامــه داد: حضور مكرر در منزل (به دليل شــيوع 
بيمــارى) و پيگيرى مداوم اخبار و اطالعــات نيز تمامى توجه و 
تمركــز را به بيمارى معطــوف و اين امر هم آدمــى را آزرده و 

پژمرده مى كند.
بــه گفته وى، اين حضور طوالنى مــدت در منزل براى برخى از 
حقوق بگيــران و روزمزدها از نظر روانى و اقتصادى دشــوارتر 

است.
اين كارشناس يادآور شد: از منظر روانشناختى ارتباطات اجتماعى 
درگيرى هاى ذهنى را كاهــش مى دهد؛ اما اين تعامالت اجتماعى 
نيــز كه به دليل شــيوع بيمارى كاهش مى يابــد، اضطراب و تنش 

جامعه را توسعه مى دهد.
وى افــزود: بى ترديــد جنبه هاى پزشــكى همچــون كاهش اين 
ارتباطــات بايد مورد توجه قرار گيرد؛ اما حضور در منزل نيز بايد 

با تجهيز امكانات رفاهى و سرگرمى و... همراه باشد.
به گفته ابراهيمى مقدم بهره گيرى از تغذيه مناســب مواد معدنى، 

پروتئين ها و... نيز در اين مدت بســيار حائز اهميت است.
اين روانشناس همچنين درباره تلقين بيمارى يادآور شد: اضطراب 
و نگرانــى درباره بيمارى گاه ســبب تلقين بيمارى نيز مى شــود؛ 
به عنوان مثال تمركز بر ســردرد گاه موجب بروز اين درد مى شود؛ 
زيرا درگيرى فكرى در رابطه با يك مســأله واكنش بدن نســبت 

بدان مسأله را در پى دارد.
به گفته ابراهيمى مقدم اين تنش و درگيرى ذهنى با تضعيف سيستم 

ايمنى بدن آسيب پذيرى در برابر بيمارى را افزايش مى دهد.
وى تأكيــد كرد: تفكر و همچنين دســتيابى به اطالعات در رابطه 
با بيمارى ضرورى اســت؛ اما بايد از شــايعات و خرافات فاصله 
گرفت و به منظور كســب دانش و آگاهى در باره بيمارى به منابع 

معتبر علمى و اطالعاتى رجوع كرد.
ابراهيمى مقدم گفت: راه اندازى يك شبكه اجتماعى توسط وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى براى كسب اطالعات صحيح 

و جامع مردم در باره ويروس كرونا بسيار مؤثر است.
وى ادامــه داد: شــوخ طبعى، بازى هاى متنــوع، درگيرى ذهن در 
معنويت، شعر و داستان و همچنين رعايت اصول پزشكى همچون 
خواب كافى، تغذيه مناسب، ورزش و رعايت اصول بهداشتى نيز 
براى تقويت سيستم ايمنى بدن و پيشگيرى از بيمارى مؤثر است.

همشهرى: نگاه تهرانى ها به كرونا
 با عينك طبى يا عينك آفتابى؟؟

همدان پيام: قرعه كشى براى مسكن ملى
 جايزه هم داره؟؟؟

ايرنا: استفاده از وزش باد براى روشنايى معبر
 نوبت ماليات گيرى از هوهو شد!!

آفتاب اقتصادى: كاهش قيمت خودروها در راه است
 راهش رو آسفالت كنيد زود برسه!!

همشهرى: سفره هاى هفت سين كوچك شد
 سفره، به سينى تبديل مى شود!!

همدان پيام: پيشهاد سيستم بانكى براى حذف پول كثيف
 نكنه مىخواد پولها رو با وايتكس بشوره؟؟!

ابتكار: چالش هاى روحانى با (نمايندگان) يازدهمى ها
 با افزايش كرونا همه اينا حل مىشه!!

صمت: امكان خريد توافقى گندم توسط بخش خصوصى
 گندم هاى سيلوهاى خودمان خوراكى نيست؟؟!!

همدان پيام: عزم جدى براى ثروت اندوزى در همدان وجود ندارد
 ثروت در گرانى هضم شد!!!

ابرار: بسيارى از مبتاليان كرونا به خاطر نبود تخت جان باختند 
 ولى اونا از زيادى عشق به كرونا جانشون رو فدا كردن

تجارت: نماينده وزير بهداشت: شرايط جنگى است 
 آره دكتر تفنگ ها زير ماسك مخفى شدن 

ايران: دست ها را بايد شست، تردد را بايد كاست 
 در آشپزخانه بايد ماند؟!! 

آفتاب اقتصادى: بيمارى بى پولى و آب رفتن سفره ها 
 پيشنهاد مى دهم ديگه سفره نخريد كه باعث بشه اين همه غصه 

بخوريد.
جام جم: بازيگران سقوط قيمت نفت 

 با روش تئاتر يا سينما؟؟
جوان: ابتالى نفت به كروناى سعودى

  احتماال هيكلشم درشته؟؟

استقبال از برنامه هاى آموزشى شبكه هاى 
تلويزيونى به دنبال تعطيلى مدارس

 معاون آموزش متوسطه وزير آموزش وپرورش با اعالم اينكه برخى 
برنامه هاى آموزشى قريب به100 هزار بار دانلود شده اند، خبر داد.

به گزارش ايسنا، عليرضا كمرئى در برنامه خبرى شبكه خبر با ارزيابى 
از فرايند آموزشــى در ايام تعطيلى مدارس، اظهار كرد: بازخوردهايى 
كه از سراسر كشور گرفته ايم و نيز سنجش ميزان دانلودهاى برنامه هاى 
آموزشى رسانه ملى نشــان مى دهد كه استقبال از برنامه هاى آموزشى 

شبكه آموزش و شبكه 4 بسيار چشم گير بود.
وى بــا بيان اينكه اگرچه اســتفاده مســتقيم از برنامه هاى آموزشــى 
تلويزيون به ســختى قابل سنجش اســت، گفت: ميزان استفاده از اين 
برنامه ها از طريق تلويبيون و دانلودها نشان از استقبال قابل توجه از اين 
برنامه ها دارد و بعضى از دروس قريب به100 هزار بار دانلود شده اند 

كه ممكن است اين ميزان بيشتر نيز شود.
معاون آموزش متوســطه وزير آموزش وپرورش با اشاره به بارگذارى 
برنامه هــاى آموزشــى تلويزيون، اذعــان كرد: بعضــى از فايل ها در 
پورتال هاى آموزش وپرورش اســتان ها نيز بارگذارى مى شوند و قابل 

استفاده هستند.
وى با اشاره به دعوت از معلمان و دبيران براى همكارى با برنامه هاى 
آمــوزش از راه دور، گفت: اين فراخــوان مربوط به معاونت آموزش 
ابتدايى بود كه از داوطلبان به امر آموزش دعوت به همكارى كرده بود؛ 

اما در معاونت متوسطه وضعيت متفاوت است.
وى در ادامه اضافه كرد: در اســتان هاى تهران، البرز و شهرســتان هاى 
استان تهران از سرگروه هاى درسى خواستيم دبيران برجسته هر رشته 

را براى اين منظور به ما معرفى كنند.
وى خاطرنشــان كرد: در حال حاضر شايســتگى هاى فنى در 5 رشته 
آموزش داده مى شود و به زودى بقيه رشته ها نيز به برنامه هاى آموزشى 

اضافه خواهد شد.

نكاتى براى شست وشوى ميوه و سبزى 
در پى شيوع كرونا

 از آنجايى كه ويروس كرونا داراى ابعاد ساختارى بزرگ ترى نسبت 
به ساير ويروس ها اســت، ماندگارى بيشترى بر روى سطوح خواهد 
داشت. از طرفى هم خريد كردن براى رفع نياز تغذيه روزانه موضوعى 
اجتناب ناپذير در روزهاى فعلى اســت؛ در اين ميان اما خريد ميوه و 

سبزى و دقت در شست وشوى آنها اهميتى دوچندان دارد.
به گزارش ايسنا، سعى كنيد ميوه و سبزيجاتى انتخاب كنيد كه ظاهرى 
ســالم و بدون پوسيدگى داشته باشند. پس از ورود به منزل كيسه هاى 
ميوه و ســبزى را در جايى مخصوص و دور از دسترس كودكان قرار 

دهيد؛ به گونه اى كه تماسى با ساير وسايل منزل نيز نداشته باشند.
پس از آنكه دست هايتان را به خوبى شستيد، ظروف مخصوص حاوى 
مواد ضدعفونى كننده را درون ســينك ظرف شويى قرار داده و ميوه و 
ســبزى را داخل آن بريزيد. با گذشــت زمان الزم بر حسب نوع ماده 
ضدعفونى كننده، ميوه و ســبزى را به خوبى آبكشــى كرده و در سبد 

مخصوص قرار دهيد.
با اتمام عمليات ضدعفونى كردن ميوه و سبزى، كيسه هاى پالستيكى 
را دور انداخته و ســينك و محل قرار دادن كيسه هاى خريد را شسته 

يا ضدعفونى كنيد.

نيلوفر بهرمندنژاد  »
 شــهادت از برتريــن واژه هــاى فرهنگ 
اسالمى و از مقدس ترين مفاهيم معارف الهى 
است. شــهادت اوج كمال انسان است، آنگاه 
كه انسان تمام هستى خود را يك جا نثار معبود 
مى كنــد و قطره وجودش بــه درياى بيكران 

هستى مطلق مى  پيوندد.
رســول خدا صلى ا... عليه و آله فرمود: فوق 
كّل ذى برٍّ برٌّ حتى يقتل فى سبيل ا...، فاذا ُقتَِل 
فى سبيل ا... فليس فوقه بّر، باالتر از هر خير و 
نيكى، خير و نيكى وجود دارد تا انسان در راه 
خدا كشته شود كه باالتر از كشته شدن در راه 

خدا، خير و نيكى يافت نشود.
22 اسفند سالروز تأســيس نهاد مقدس بنياد 
شــهيد و امور ايثارگران و روز شهيد، فرصت 
خوبى است تا يادى كنيم از آنانى كه مرزهاى 
ماديت را درنورديده و پا بر روى تمام عاليق 
و خواســته خود گــذارده و در امتداد مكتب 
ســرخ حسينى و در مســير پرافتخار نهضت 
پرفروغ خمينى كبير قدس ســره؛ به فرموده 
مقام عظماى واليت؛ شرافت، عزت، انسانيت 
و ايثار را به عصر پرتالطم بشرى هديه كردند.

معناى شهيد
شهيد در لغت به معنى گواه، حاضر، ناظر و... 
اســت و در اصطالح دينى به كســى اطالق 
مى شــود كه با انتخاب آگاهينه، و بر اســاس 
حجت شرعى، در راه خدا به شهادت مى  رسد 
و در قانون اســاس نامه بنياد شــهيد انقالب 
اســالمى اين گونه تعريف شده است، شهيد 
به كســى گفته مى شــود كه جان خود را در 
راه انقالب اســالمى و حفظ دستاوردهاى آن 
يا دفاع از كيان جمهورى اســالمى در مقابل 
تهديدات و تجاوزات دشــمن و عوامل ضد 

انقالب و اشرار نثار كرده يا مى كند.
پاداش شهيد

درباره اهميت مقام شهيدان،  سخن بسيار گفته 
شــده و هر قوم و ملتى براى شــهداى خود 
احترام خاصى قائل اســت ولى بدون اغراق،  
آن احترامى كه اســالم براى شهداى راه خدا 
قائل شــده است بى نظير اســت،  روايت نيز، 
نمونه روشنى از احترامى است كه اسالم براى 
شــهدا قائل شــده و در پرتو همين تعليمات 
بود كه يــك جمعيت محدود عقــب افتاده،  
آن چنان قدرت و نيرو گرفتند كه بزرگ ترين 

امپراتورى هاى جهان را به زانو درآوردند.
يكى از اســاتيد معتبر دانشگاه و حوزه علميه 

در گفت وگو با همدان پيــام بيان كرد: يكى از 
مسائلى كه درباره شهدا در قرآن كريم مطرح 
است، مقام شــهيد از توان و ظرفيت فهم ما 
خارج اســت و تنها منبع وحى الهى است كه 
شــمه اى از اين مقام را براى ما فرموده است: 
«وال تقولوا لَِمن يُقتَُل فى َســبيل ا... اَموات بل 
احياء ولكن التشعرون؛ براى كسانى كه در راه 
خدا كشته مى  شــوند نگوييد مردگانند، كلمه 
اموات را درباره شهدا به كار نبريد بلكه آن ها 

زنده اند، لكن شما درك نمى كنيد.
اين آيه ضمن آن كه بر زنده بودن شهدا تأكيد 
مــى  ورزد، درك اين مقام را از حيطه شــعور 
و فهم بشــر در اين دنيا خارج مى  شمارد. در 
حالى كه در آيه فوق از به كار بردن تعبير اموات 
درباره شــهدا نهى مى كند، در آيه اى ديگر از 
پندار مرده بودن آنان نيز نهى فرموده است كه 
نه فقط بــه زبان نگوييد آن ها مرده اند بلكه به 

دل نيز راه ندهيد. 
سيد مجتبى حسينى يمين در ادامه گفت:حال 
سؤالى كه در اين رابطه پيش مى آيد اين است 
كه چرا مى گوييم شــهدا زنده هستند؟ يا بهتر 
بگوييم آيا در اين دنيا يا آخرت زنده هستند؟ 
يا اين كه آثار مربوط به آنها باقى مانده است و 

آيا جسم آن ها زنده است يا روح آن ها؟
 درپاســخ اين ها بايد بگوييم كه قطعا جسم 

آن ها زنده نيست بلكه روح آن ها زنده است.
 زنده بودن شــهيد به معنــاى تأثيرگذار بودن 
است. مرده تأثيرگذار نيست اما زنده تأثيرگذار 

است. شهدا در حيات برزخى خود تأثيرگذار 
هســتند. اما حيات برزخى به وســيله حواس 
انســان قابل درك نيســت؛ روح ما انسان ها 
به دليل تعلق به اين عالم و در قيد بودن آن از 

ادراك عوالم ديگر عاجز است.
وى تأكيد كرد: روح همه انسان ها پس از مرگ 
زنده اســت اما اينكه قرآن مى  فرمايد شهدا را 
مرده نپنداريد بلكه آنان زنده هستند، اين زنده 
بودن به معناى تأثيرگــذارى آنها حتى پس از 
شــهادت اســت. زيرا هر موجودى كه مؤثر 
نباشد مرده اســت و تا زمانى كه مؤثر باشد، 

زنده شمرده مى  شود.
حسينى در پايان اين گونه خاطرنشان كرد: طبق 
آيه 111 ســوره توبه، دنيا بازار است و مردم 
در آن معامله گر. فروشنده، مردم اند و خريدار 
خداوند. متاِع معامله، مال و جان است و بهاى 
معامله بهشــت. اگر به خدا بفروشند، سراسر 
ســود و اگر به ديگرى بفروشــند، يك سره 

خسارت است.
 ابوذر طالبى كه يكى از اقوام شــهدا است در 
گفت وگو با خبرنگار ما اين گونه اظهار كرد: 
درمسأله شهدا چند موضوع قابل بحث است، 
يكى شخصيت خود شــهدا است و ديگرى 
مســيرى كه شــهدا انتخاب كرده اند، بحث 
شــهادت و مسأله شهدا هم در قرآن و هم در 
روايت نســبت به پاداش آن نتيجه  ثمره يك 
نوع سبك زندگى كردن است كه اگر كسى در 
مسير خدا تالش و جهاد كند، خداهم آن را به 

سمت خود هدايت خواهد كرد.
وى در ادامه گفت: شــهادت فقط در عرصه 
جنگ و جبهه نيســت و فقــط جنگيدن در 
مناطق خاكى مانند شــلمچه نيســت، بلكه 
خدمت رسانى به خلق خدا و نجات دادن جان 
انســان ها هم نمونه اى از شهادت به حساب 

مى آيد.
الزم است در اين فضا به ابعاد و معرفى كردن 
مختصات زندگى شــهدا پرداخته شود، مثال 
نحوه  مبارزه و رشــادت   آن ها، در صورتى كه 
هــر كدام از آنــان هم مانند ديگر انســان ها 
داراى خانواده و فرزند بوده اند و امرار معاش 
مى كردند و دوران خاصى در جامعه داشته اند 
همه  اين هــا بايد به جامعه معرفى شــوند تا 
بتوانيم رفتــار و كردار آنــان را براى تربيت 

جوانان الگوسازى كنيم. 
طالبى در وصف شــهيد ايوب اصالنى گفت: 
ايشان جزو كسانى بودند كه به مبانى انقالب 
اســالمى و رعايت حالل و حرام و مسأله امر 
به معــروف و نهى از منكــر پاى بند بودند و 
مسأله مهم و قابل توجه در زندگى او موضوع 
رشادت و شجاعت ايشــان بود كه در مقابل 
كج روى هاى جامعه بى تفاوت نبودند و ذره اى 
هم عقب نشــينى نكردند و جان و مال خود 
را براى رفاه و آســايش جوانان امروز در راه 
اسالم فدا كردند. سرانجام اين شهيد گران قدر 
در كربالى 5 در شلمچه به درجه شهادت نائل 

شدند.

 مســئوالن ادارات دولتى و شركت هاى 
خصوصــى دقت داشــته باشــند در زمان 
شــيوع ويروس كرونا با حداقل نيروهاى 
خود فعاليت كرده و از تجمع نيرو در محل 

كار خوددارى كنند.
رئيــس هيــأت مديــره جامعه پزشــكان 
داخلى ايران گفت: مســئوالن شركت هاى 
خصوصــى كه ايــن روزها شــاهديم از 
مى كنند،  خــوددارى  كاركنــان  دوركارى 
چناچه  حتمــا،  كه  باشــند  داشــته  توجه 
سرماخوردگى،  دچار  كاركنانشان  از  فردى 
آنفوالنزا و عالئمى مشــكوك به كرونا بود 

به هيچ عنوان در محل كار حاضر نشود.
ايــرج خســرونيا در گفت وگــو بــا ايرنا 
افزود: مسئوالن شــركت هاى خصوصى و 

ديگر محيط هاى كارى دقت كافى داشــته 
باشــند در اين زمان كه ميزان شيوع كرونا 
باالســت از تجمع نيروهــاى خود در يك 
محيط كوچك و اتاق خوددارى كنند و از 
حداقل نيرو با رعايــت فاصله چند مترى 

استفاده شود.
وى تأكيــد كرد: مســئوالن شــركت هاى 
خصوصى و ديگــر محيط هاى كارى دقت 
داشــته باشــند كه حضور افــراد كمتر در 
محل كار خطر كمتــرى را به دنبال دارد و 
مسئوالن هم توجه داشــته باشند كه شايد 
بيمــارى خود آن هــا را هــم درگير كند 
بنابراين رعايت اصول بهداشتى براى همه 
اســت و اين ويروس ممكن است همه را 

درگير كند.

خســرونيا افزود: متأســفانه به تازگى ثابت 
شــده اســت وجود اســترس و اضطراب 
افراد، توان بدنى و سيســتم ايمنى بدن را 
كاهــش مى دهد و يكى از اين اســترس ها 
مى توانــد اســترس حضــور در محل كار 
به دليل احتمال مبتال شــدن همكاران ديگر 
آنها باشــد، بنابراين در اين شرايط استفاده 
از دوركارى و اســتفاده از حداقل ممكن 
نيــروى كارى مى توانــد تا حــدى از اين 

استرس ها را كاهش دهد.
وى گفــت: از زمانى كه ايــن ويروس وارد 
كشور شــده اســت مرتب به مردم توصيه 
شــده اســت، اصول ايمنى و بهداشــتى را 
رعايت كنند و همچنان هم تأكيد مى شود كه 
شست وشــوى مرتب و دقيق دست ها با آب 

و صابون و مواد ضــد عفونى كننده بهترين 
روش براى مقابله با اين بيمارى است.

وى ادامــه داد: همه دقــت كنند كه رژيم 
غذايى مناست داشته باشند كه شامل ميوه، 
ســبزى و لبنيات است و همچنين به اندازه 
كافى هم از گوشــت اســتفاده شود و به 

اندازه كافى استراحت داشته باشند.
خســرونيا در پاسخ به ســؤال كه آيا رژيم 
غذايى خاصى مانند خــوردن غذاهايى با 
طبع ســردى يا گرمى مى تواند براى مقابله 
با كرونا مفيد باشــد گفت: سردى و گرمى 
تأثيــرى بر اين بيمارى نــدارد و اين گونه 
توصيه ها كه توسط افراد خاصى هم مطرح 
مى شــود، فقط مردم را سردرگم مى كند و 
به سوى مسائل غيربهداشتى سوق مى دهد.

نگاهى به حقيقت شهادت از ديدگاه اسالم

مقام شهيد و شهادت طلبى

ضرورت مالحظه كاركنان سازمان هاى خصوصى در روزهاى كرونايى
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براى جبران خسارات كرونا
 از كجا پول برداريم؟

 در حالى كه برخى خواسته اند كه نيازهاى بهداشتى مردم در شرايط 
شــيوع ويروس كرونا از طريق صندوق توسعه ملى تأمين شود، يك 
كارشناس اقتصادى معتقد است كه برداشت از صندوق توسعه ملى در 
اين زمينه الزم نيست و بايد بانك مركزى خط اعتبارى براى مقابله با 

كرونا و جبران تأثيرات منفى آن اختصاص دهد.
شــيوع ويروس كرونا نه تنها ســالمت و روان مردم را در كشور ما و 
ساير مناطق درگير اين ويروس تهديد مى كند، بلكه با كاهش مراجعات 
حضــورى در اماكن عمومى در ماه پايانى ســال كه عمدتا روزهاى 
پررونقى براى كسب وكارهاى خرد و كارگران فصلى است، به فعاالن 
تجارى، اصناف مختلف و كارگران آن ها هم آســيب هاى جدى وارد 

كرده است.
در پى اين موضوع نيز، به تازگــى ائتالف اصحاب زنان اصالح طلب 
در بيانيه اى خواســتار تأمين نيازهاى بهداشتى مردم از طريق صندوق 
توسعه ملى شده و اعالم كرده اند كه با توجه به شرايطى كه مردم براى 
جلوگيرى از انتشار ويروس كرونا در خانه هاى خود قرنطينه شده اند 
و درآمد روزانه آن ها كاهش يافته و به كسادى كسب وكارها در آستانه 
نوروز منتهى شده، الزم است فشارهاى موجود با برداشت از صندوق 

توسعه ملى اقداماتى را براى ترميم اين اوضاع انجام دهيم.
در حالى كه عملى شــدن اين پيشنهاد به دســتور مقام معظم رهبرى 
بستگى دارد و نيز تاكنون دولت و مجلس شوراى اسالمى پيشنهادى 
در اين رابطه به طور رسمى مطرح نكرده اند، يك اقتصاددان احتماالت 

و جزئيات عملياتى شدن اين پيشنهاد را تحليل كرد.
 حمايت هاى مالياتى، بانكى و بيمه اى از آسيب ديدگان 

كرونا
وحيد شــقاقى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه ويروس كرونا يك 
معضل چند وجهى اســت و بايد مســائل اقتصادى، امنيتى، بهداشتى 
و... آن را مورد بررســى و اهميت قرار دهيم، اظهار كرد: شــيوع اين 
ويروس در بدترين زمان در كشور اتفاق افتاد، زيرا در ايام پايانى سال 
كســب وكارها، اصناف و بنگاه هاى توليدى بيشترين ميزان فروش و 

تقاضاى مصرفى را دارند.
وى ادامه داد: بايد براى افراد آسيب ديده از اين ويروس، حمايت هاى 
مالياتــى، بيمه اى و بانكى و فرصتى صــورت بگيرد تا براى پرداخت 

مطالبات معوق خود فرصت و زمان داشته باشند.
 برداشت از صندوق توســعه ملى براى مقابله با كرونا 

لزومى ندارد
در ادامه اين كارشــناس اقتصادى درباره پيشنهاد برداشت از صندوق 
توسعه ملى براى تأمين تجهيزات بهداشتى و ساير موارد مورد نياز در 
اين زمينه، بيان كرد: اكنون برداشت از صندوق توسعه ملى موضوعيت 
ندارد و بهتر اســت بانك مركزى براى حمايــت از برخى صنوف و 
طبقات كم درآمد آسيب ديده از شيوع اين ويروس، يك خط اعتبارى 

اختصاص بدهد.
شــقاقى در پايان ســخنانش با بيان اينكه اكنون برداشت از صندوق 
توســعه ملى اولويت ندارد و تخصيص خط اعتبارى از ســوى بانك 
مركزى از اين اقدام بهتر اســت، تصريح كرد: اگر چه اختصاص خط 
اعتبارى توســط بانك مركزى به افزايش پايه پولى منجر مى شود، در 

اين شرايط حساس مشكلى ندارد.

مركز آمار اعالم كرد
افزايش 93 درصدى قيمت زمين

 طبق اعالم مركز آمار، متوســط قيمت فــروش هر مترمربع زمين 
يا زمين ســاختمان مســكونى كلنگى در پاييز امسال نسبت به فصل  
گذشته 11/7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 93/5 درصد 

افزايش داشته است.
به گزارش ايســنا، در فصل پاييز امســال متوســط قيمت فروش هر 
مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكونى كلنگى معامله شده از طريق 
بنگاه هاى معامالت ملكى در كشــور 40 هــزار و 587 هزار ريال با 

ميانگين مساحت 242 مترمربع بوده است.
با توجه بــه اين كه كاهش يــا افزايش حجم (تعــداد) معامالت در 
شــهرهاى بزرگ، سبب كاهش يا افزايش شــديد متوسط (حسابى) 
قيمت در سطح استان يا كشور مى شود، از متوسط تعديل شده (وزنى) 
اســتفاده شــده تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت، تغييرات واقعى 

قيمت را مشخص كرد.
همچنين وزن هاى مورد اســتفاده بر مبناى واحدهاى مسكونى داراى 
سكنه در سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1395 بهروز شده است.
بنگاه هاى معامالت ملكى كشــور موظف هســتند مشخصات تمامى 
معامالت خريد و فروشــى كه ســند آن ها از طريق دفتر ثبت اســناد 
انتقال پيدا مى كند را در ســامانه اطالعات مديريت معامالت امالك و 

مستغالت كشور ثبت كنند.

مدير سازمان تعاون روستايى همدان خبر داد:
حسابرسى و نظارت بر 196 تعاونى 

در استان همدان
 مدير سازمان تعاون روســتايى همدان از حسابرسى و نظارت بر 

196 تعاونى در سطح استان همدان خبر داد.
رضا عباســى در گفت وگو با مهر با اشــاره به نظارت و حسابرســى 
شركت ها و اتحاديه هاى تعاونى ها در طول سال اظهار كرد: اين اقدام 
در بين تعاونى هاى روستايى، كشاورزى، زنان، توليد و سهامى زراعى 

و صنوف انجام مى شود.
وى هدف از اين كار را بررســى نحوه فعاليت آنها و قانونمند كردن 
اقدامات دانســت و ادامه داد: به طور حتــم نظارت بر عملكرد، زمينه 
تــداوم فعاليت ها بر مبناى قانون و ممانعت از بروز تخلفات را در پى 
خواهد داشت.عباســى از فعاليت 117 هزار بهره بردار در سطح استان 
خبر داد و تصريــح كرد: برخى از اين بهره بــرداران در چند تعاونى 
عضويت دارند و فعاليت مى كنند.وى اظهار كرد: در راستاى نظارت بر 
تعاونى ها در سالجارى نظارت و حسابرسى بر فعاليت 196 تعاونى در 

سطح استان همدان انجام شده است.

بانك مركزى اعالم كرد
افزايش مشموالن بخشش سود و جرايم 

وام هاى زير 100 ميليون

 در حالى كه بانك مركزى تســهيالت تا سقف 100 ميليون تومان 
با سررســيد نهايى سال 1397 و پيش از آن را مشمول بخشش سود و 
جرايم دانسته بود، اكنون با اصالح اين بخشنامه، تسهيالت با سررسيد 

1397 را هم مشمول اين قانون اعالم كرد.
به گزارش ايسنا، براساس بخشنامه جديد بانك مركزى درصورتى كه 
حتى يك قسط تسهيالت گيرنده در سال 1397 يا پيش از آن سررسيد 

شده باشد، مشمول مزاياى اين بخشودگى قانونى خواهد بود.
سررســيد تسهيالت مشمول بخشش ســود و جرايم از محل اجراى 
بند (ل) تبصره 16 قانون بودجه ســال 1398 پيش از اين صرفا تا پايان 
سال 1395 اعالم شده بود كه در مرحله نخست به تسهيالت مشمول 
سررسيد شده تا سال 1397 و پيش از آن و اعم از تسهيالت جارى و 

غيرجارى تا سقف 100 ميليون تومان تعميم يافت.
اكنون و در مرحله دوم بانك مركزى سررسيد يك قسط در سال 1397

براى استفاده از مزاياى اين قانون را كافى اعالم كرده است.

توليد ماسك در ايران خودرو
 با دســتور مديرعامل ايران خودرو، شركت مهركام پارس به توليد 
روزانه 10 هزار ماســك و توزيع در شــبكه بهداشت و درمانى اقدام 

مى كند.
به گزارش ايسنا و به نقل از ايكوپرس، فرشاد مقيمى، مدير عامل گروه 
صنعتى ايران خودرو به شركت «مهركام پارس» مأموريت داد كه برنامه 
توليد روزانه 10 هزار ماســك بهداشتى براى كمك به شبكه سالمت 

كشور براى مبارزه با كرونا را در اين شركت اجرايى كند.
اين در شــرايطى است كه ويروس كرونا بسيارى از شهرهاى ايران و 
كشورهاى جهان را درگير كرده است و دسترسى به وسايل بهداشتى 
از جمله ماسك و دستكش از نيازهاى مبرم مردم و بخش هاى درمانى 
به شــمار مى رود. گفتنى اســت، «مهركام پارس» كه در حوزه طراحى 
و مهندســى قطعات پليمرى خودرو فعاليت مى كند از شــركت هاى 
زيرمجموعه ايران خودرو اســت. در همين رابطه سايپا نيز اعالم كرده 

كه توليد ماسك تنفسى در شركت آذين سايپا آغاز شده است.

آمادگى براى بازگرداندن ايرانى ها از 
كشورهاى همسايه

 درپى اظهارات رئيــس هيأت مديره انجمان صنفى دفاتر خدمات 
مســافرتى و هوايى ايران مبنى بر اينكه شــهروندان ايرانى در خارج 
از كشــور به دليل تعليق پروازهاى بين المللى ســرگردان و بالتكليف 
شــده اند، رئيس ســازمان راهدارى حمل ونقل جــاده اى اعالم كرد 
درصورتى كه اطالعات اين مسافران از سوى خودشان يا شركت هاى 
مسافرتى داخلى كه آن ها را در قالب تور به كشورهاى مختلف برده اند 

به ما داده شود، مى توانيم آن ها را به كشور برگردانيم.
حرمت ا... رفيعى به ايســنا گفت: تقريبا همه راه هاى ورودى و خروجى 
كشور قفل شــده اســت و پرواز بين المللى انجام نمى شود. پروازهاى 
محدود هواپيمايى جمهورى اســالمى ايران نيز به تازگى تعليق شده بود 
و آخرين پرواز آن هفته آينده انجام مى شــود. فقط هواپيمايى قطر يك 
پرواز بين تهران و دوحه دارد كه قيمت آن در اين شــرايط وحشتناك و 
ناجوانمردانه باال است و جاى خالى هم ندارد. ضرورت دارد متوليان در 
اين باره رايزنى كنند. البته گزارش هايى از سرگردانى شهروندان ايرانى در 
فرودگاه هاى كشورهاى تركيه، امارات و هندوستان وجود دارد كه وزارت 
خارجه در روزهاى گذشته براى بازگرداندن آن ها به كشور اقداماتى انجام 
داده اســت. اما تعدادى از شهروندان ايرانى در ساير كشورها هستند كه 
پيش از تأييد شــيوع كرونا در ايران، از كشور خارج شده و اينك قصد 
بازگشــت دارند و درحالى كه اعتبار ويزا و پولشان رو به پايان است و 

اين روزها را در سالن ترانزيت فرودگاه هاى بين المللى سپرى مى كنند.

ثبت نام مسكن ملي در همدان تمديد شد
■ شماره پيامك ثبت نام مسكن ملى اعالم شد

 معــاون وزير راه و شهرســازى بــا اعالم سرشــماره دريافت 
پيامــك ثبت نام براى طرح اقدام ملى مســكن، هدف از اين اقدام را 
جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا دانست و گفت: با توجه به تمديد 
زمان ثبت نام در 17 استان، نام نويســى در استان تهران به روز شنبه 

24 اسفند ماه موكول شد.
محمــود محمــودزاده در گفت وگو با ايســنا ضمن اعالم شــماره 

پيامك براى ثبت نام در طرح اقدام ملى مســكن اظهار كرد: با هدف 
جلوگيرى از شــيوع ويروس كرونا تصميم گرفتيم كه شرايط ثبت نام 
در طــرح اقدام ملى را به راحت ترين شــكل ممكن براى متقاضيان 
تســهيل كنيم. بــه همين منظور عالوه بر امكان نام نويســى از طريق 
ســايت، ســامانه پيامكى را درنظر گرفتيم كه از روز چهارشنبه 21 
اســفندماه فعال مى شود؛ بنابراين در 17 اســتان كه ثبت نام متقاضيان 
در روزهاى 19 و 20 اســفندماه بود يك روز ديگر مهلت نام نويسى 

را تمديد كرديم.
وى افزود: متقاضيان 17 اســتان همدان، ايــالم، چهارمحال و بختيارى، 

خراسان جنوبى، خراســان شــمالى، زنجان، قزوين، كرمان، كرمانشاه، 
كهگيلويه و بويراحمد، كردستان، يزد، لرستان، هرمزگان، مازندران، گيالن 
و گلســتان از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مى توانند با ارسال كد ملى 
خود از طريق پيامك به شــماره 300073640 درخواست خود را براى 
طرح اقدام ملى مســكن ثبت كنند كه همين اقدام به منزله ثبت نام اوليه 

آنها خواهد بود.
وى تصريح كرد: پس از دريافت كد ملى متقاضيان، پااليش انجام مى شود 
و پس از آنكه شــرايط به حالت عادى برگشت از متقاضيان داراى شرايط 

براى ثبت نام نهايى دعوت به عمل مى آيد.

غزل اسالمى »
 يك ماه مانده به عيد بعضي از كاســب ها 
با تغيير شغل به ســمت آجيل و شكالت رو 
مي آورند. اين اقدام آنها نه تنها غيرقانوني است 
كه بهداشــت را هم زير ســؤال مي برد، زيرا 
بسياري از اين فروشندگان اقالم بي كيفيت را 
براي فروش مي آورند. از آنجا كه آنها به دنبال 
سود يك ماهه هستند بسياري از آجيل هايشان 
كهنه و نم دار است و شــكالت هاي با تاريخ 

قديمي تر و بي كيفيت تر نيز عرضه مي كنند.
در چند سال اخير كه اين رويه روبه گسترش 
بوده بسياري از مسئوالن فقط در حد گفت وگو 
با رســانه ها اين مشاغل را تهديد كردند اما در 
عمــل هيچ واحــدي نه تنها پلمب نشــد كه 
جمع آوري هم نشده است. آن طور كه به تازگي 
دبير اجرايى اتاق اصناف اســتان همدان خبر 
داده است در 22 واحد، تغيير كاربري غيرمجاز 
صورت گرفته است. اغلب اين واحدها همان 
واحدهايي هستند كه در سال هاي گذشته نيز 
براي 45 روز اسفند و فروردين تغيير كاربري 
داده اند و اگر پيش از اين با آنها برخورد قانوني 
بازدارنده مي شــد، امســال كار خود را تكرار 
نمي كردنــد. اتحاديه مربوطــه و اتاق اصناف 
اگر برخــوردي آنچنان كه بايد با اين واحدها 
مي كردند امسال ديگر شــاهد اين نبوديم كه 
22 واحد، شــغل خود را جمع كنند و آجيل، 

شكالت و شيريني بسته بندي بفروشند.
ايــن برخوردها با تغيير كاربري غيرمجاز بايد 

برابــر با ماده 28 قانون نظــام صنفي صورت 
بگيــرد اما جرايم بايد به قدري باشــد كه اوال 
كسي جرأت نكند به سمت آن برود، دوم براي 
واحد متخلف به خاطر جريمه ســنگين صرفه 
اقتصادي نداشــته باشــد كه دوباره تخلف را 

تكرار كند. 
اما امســال دارابي، دبير اجرايــى جديد اتاق 
اصناف اســتان همدان به ايسنا گفته در شهر 
همــدان 18 واحــد در بازار ســبزه ميدان و 

4 واحد در محوطه ســرگذر اقــدام به تغيير 
كاربــرى كرده اند كه به ايــن واحدها مهلت 
10 روزه داده شــده تا به كاربرى پيشين خود 
بازگردند و درصورتى كه به قانون تمكين نكنند 

اين واحدها پلمب خواهند شد.
اين گفت وگو درســت زماني انجام شــده 
كه 10 روز بيشــتر به سال تحويل نمانده و 
پس از آن هم نوروز اســت و مراجع قانوني 
كه به تخلف اصناف رســيدگي مى كند در 

تعطيالت نوروزي به ســر مي برند و عمًال 
تهديــد دبيــر اصناف صرف قــرار گرفتن 
در تيتر اخبار بوده اســت. زيــرا اگر قرار 
بــود اتاق اصنــاف در برابر ايــن تخلفات 
برخوردي داشته باشد از همان ابتدا كه اين 
واحدها در حال تغيير كاربري بودند، اقدام 
مي كرد و اجازه فعاليت بــه آنها نمي داد و 
يا حداقــل در 10 روز مانده به نوروز اين 

مغازه ها را پلمب مي كرد.

حمله به كاربران 
با وعده اينترنت 

رايگان
 استفاده افراد از اينترنت اين روزها به دليل 
خانه نشــينى افزايش يافته و سودجويان از 
وعــده اينترنت رايگان اســتفاده مى كنند تا 
كاربران را با كليك كــردن روى لينك هاى 
آلوده، به سايت هاى فيشينگ هدايت كرده و 
اطالعات مرورگرها را ذخيره يا حساب هاى 

بانكى  را خالى كنند.
جعلى  سايت هاى  راه اندازى  با  كالهبرداران 
كه شبيه به سايت هاى اصلى است، به ربودن 
اطالعات افراد، اغلب براى سوءاستفاده هاى 
مالــى اقــدام مى كننــد؛ در اين شــيوه كه 
به اصطالح به فيشــينگ معروف اســت، از 
طريق اطالعات واردشده توسط كاربران در 
صفحات جعلى حساب هاى بانكى قربانيان 
خالى مى شود و البته روش هاى مختلفى هم 

براى فيشينگ وجود دارد.
فيشــينگ،  روش هاى  جديدترين  يكــى از 
رايگان  اينترنــت  وعده  فريب كاربران بــا 
اســت. درحالى كه اين روزها به دليل شيوع 
ويروس كرونا در كشــور و تــالش براى 

جلوگيرى از گسترش هرچه بيشتر آن، مردم 
تصميم به خانه نشينى گرفته اند، محمدجواد 
آذرى جهرمى -وزيــر ارتباطات و فناورى 
اطالعات- از اختصاص 100 گيگ اينترنت 
ثابــت رايگان خبــر داد تا افــراد بتوانند از 
منازل خود به فعاليت هاى ادارى، آموزشــى 

و تفريحى خود بپردازند.
ــردم  ــويق م ــل تش ــن، به دلي ــود اي ــا وج ب
بــه خانه نشــينى، ايــن اينترنــت رايــگان بــه 
كاربــران اپراتورهــاى همــراه تعلــق نگرفت. 
ايــن موضــوع البتــه واكنش هايــى را در 
ــه  ــت ك ــن جه ــژه از اي ــت، به وي ــى داش پ
ــت  ــران اينترن ــداد كارب ــر تع در حال حاض
همــراه از ثابــت بســيار بيشــتر اســت؛ 
كالهبــرداران  و  ســودجويان  مقابــل  در 
بــراى  راهــى  به دنبــال  همــواره  كــه 
ــتند،  ــراد هس ــى اف ــتفاده از ناآگاه سوءاس
اينترنــت  وعــده  بــا  گرفتنــد  تصميــم 
ــراى اپراتورهــاى تلفــن همــراه،  ــگان ب راي

ــد. ــب دهن ــران را فري كارب
در اين روش، پيامى در گروه ها و كانال هاى 
شــبكه هاى اجتماعى دست به دست مى شود 
كه بــراى دريافت اينترنــت رايگانى كه به 
مــدت 60 روز براى هر اپراتور تلفن همراه 
ارائه شده، مى توانيد روى لينكى كه در پيام 
هست، كليك كنيد؛ غافل از اينكه اين لينك 

تنها روشــى جديد براى فيشينگ محسوب 
مى شــود و درصورتى كــه اگــر از افزونه 
ضدفيشينگ اســتفاده كنيد، با وارد شدن به 
اين ســايت به شما اعالم مى كند كه احتمال 
فيشــينگ وجود دارد و بهتر اســت از وارد 

شدن به آن خوددارى شود.
در اين راستا، ابوالفضل عبداللهى،كارشناس 
فناورى اطالعات در گفت وگو با ايســنا، با 
بيان اينكه فيشــينگ هــر روز با يك ترفند 
جديد وارد مى شــود، گفت: يك روز با پيام 
برنده شــدن بانك، يك روز با اين پيام كه 
شما از طريق شــركت در برنامه تلويزيونى 
برنــده جايزه شــديد و روز ديگر از طريق 
خريد بســته اينترنتى ارزان يــا رايگان. اين 
ترفندها هر روز با توجه به ســواد عمومى 

رسانه اى تغيير مى كند.
وى بــا بيان اينكه عموما هدف اين حمالت 
فيشــينگ به سرقت بردن اطالعات بانكى و 
اطالعات شخصى است، افزود: حتى برخى 
از اين حمالت فيشينگ بدون دادن اطالعات 
شــخصى و كارت هاى بانكى، از طريق باگ 
مرورگر و تنهــا با باز كــردن لينك آلوده، 
اطالعات ذخيره شــده روى مرورگر شما را 
به  سرقت مى برد و از آنها سوءاستفاده كرده 

يا حساب ها را خالى مى كند.
عبداللهى با بيان اينكه حتى با داشــتن رمز 

يك بــار مصرف هم امكان حمله فيشــينگ 
وجود دارد، توضيح داد: رمز يك بار مصرف 
تــا حد زيادى جلوى حمالت فيشــينگ را 
گرفته اســت، اما نه كامال، زيرا رمز يك بار 
مصرف تا مــدت كوتاهى ولــو يك دقيقه 
يا بيشــتر از آن قابليت اســتفاده دارد. اگر 
حمالت توسط ربات و به صورت هوشمند 
باشد، در خالل زمانى كه شخص اطالعات 
را وارد مى كنــد و كــد يك بــار مصرف را 
مى زند، چون به سيســتم اصلى بانك وصل 
نيست كه كد باطل شــود، اين كد مى تواند 
در همان لحظه در اختيار ربات قرار گيرد و 

حساب را خالى كند.
اين كارشــناس فناورى اطالعــات درباره 
روش هــاى جلوگيــرى از اينگونه حمالت 
بيان كرد: اقدامات الزم شامل باال بردن سواد 
رســانه اى، عمل به توصيه هاى پليس فتا و 
باز نكردن لينك هاى مشــكوك اســت. در 
كل نســبت  به مواردى كه سعى دارد كاربر 
را به ســايت ديگرى هدايت كند، پيام هايى 
مانند اينكه گوشى شما ويروسى شده و اين 
برنامه را نصب كنيد تا ويروس كشى صورت  
بگيرد، يا مــواردى كه مانند اينترنت رايگان 
اغواكننده اســت، بايد بااحتياط بود و حتى 
از كليك روى لينك هاى داده شده خوددارى 

كرد.

 معــاون گمــرك ايــران اعالم كــرد كه 
درصــورت صدور مجوز وزارت بهداشــت، 
كاالهــاى بهداشــتى در كمتر از 24 ســاعت 

ترخيص مى شود.
مهرداد ارونقى سه شنبه شب با اشاره به وجود 
9 گمرك تخصصى براى ترخيص محصوالت 
آرايشى بهداشــتى، اظهار كرد: طبق بخشنامه 
اخير تمامى گمرك ها مجاز به انجام تشريفات 

گمركى اقالم بهداشتى شدند.
بــه گــزارش ايســنا، وى تصريح كــرد: در 
حال حاضــر بيش از 30 تن ماســك و 75 تن 
دســتكش در گمرك هاى مختلف وجود دارد 
كه به محــض اظهار و صدور مجوز ترخيص 
از سوى وزارت بهداشت، تشريفات ترخيص 
انجام مى شود و كمتر از 24 ساعت وارد كشور 

مى شود.
 ورود بيش از 100 شركت آرايشى 
محصوالت  توليد  حوزه  به  بهداشــتى 

ضدعفونى كننده
مديــركل نظــارت بر محصوالت بهداشــتى 
و  مصرف كننــدگان  حمايــت  ســازمان 

توليدكننــدگان نيز از فعاليت 27 شــركت در 
توليد الكل، 21 شــركت در زمينه ماسك هاى 
پزشكى، 11 شركت در زمينه لباس هاى يكسره 
بيمارستانى و جراحى و يك شركت هم درباره 

شير محافظ خبر داد.
اســماعيل مهدى پور، با بيان اينكه در گذشته 
واحدهاى شــوينده و ضدعفونى با كســب 
پروانه ســاخت از وزارت بهداشت به صورت 
تخصصى فعاليت مى كردند و عمدتا نياز مراكز 
درمانــى را تأمين مى كردند، اظهار كرد: پس از 
شــيوع ويروس كرونا بــراى افزايش ظرفيت 
توليد به برخى شــركت ها مجوز توليد موقت 
داده شــد و تعدادى از شــركت هاى آرايشى 
بهداشتى كه مى توانستند خط توليد خود را به 
توليد محصوالت بهداتشى و ضدعفونى كننده 
تغيير دهند در اين زمينه فعال شــدند كه براى 
سازماندهى آن ها كميته تأمين و توزيع تشكيل 
شــد كه در آن زنجيره تأمين و توزيع و نحوه 
نظــارت بر عملكــرد اين زنجيره مشــخص 

مى شود.
مهدى پــور با بيان اينكه تاكنــون مقدار توليد 

اين گونه مواد و اقالم بهداشــتى، نياز كشــور 
را تأميــن مى كرد، تصريح كرد: اما با شــيوع 
بيمارى كوويد 19 با كمبود مواجه شديم و از 
طرف ديگر همه گير شدن آن نيز واردات مواد 

بهداشتى را با مشكل مواجهه كرد.
سال  شهريور  تا  كسب وكار  پروانه   

99 تمديد مى شود
در ادامــه اين برنامه محمــود عليزاده، معاون 
ســازمان امور مالياتى نيز با بيان اينكه در اين 
ســازمان پيشــنهاد شــده براى تمديد پروانه 
كســب وكار تا 31 شهريور سال 1399 نياز به 
استعالم از ســازمان امور مالياتى نباشد، گفت 
كه اين مسأله هفته بعد در هيأت دولت نهايى 

و سپس ابالغ خواهد شد.
وى همچنين اعالم كرد كه تا 31 ارديبهشــت 
1399 هيچگونه عمليات اجرايى براى وصول 

انجام نمى شود.
همچنين به گفته عليزاده، پيشنهاد شده مهلت 
تســليم اظهارنامه مالياتى و سررسيد پرداخت 
كه پانزدهم فروردين ماه تعيين شده بود تا 31

ارديبهشت سال 1399 تمديد شود.

 كســانى كه در نانوايــى با نان در 
تماس هســتند نبايد به پول و دستگاه 

پز دست بزنند
نائب رئيس اتاق اصناف نيز در ادامه اين برنامه 
از تشديد نظارت بر نانوايى ها خبر داد و تأكيد 
كرد كــه واحدهاى صنفــى نانوايى ها داراى 
پروانه كســب، ملزم هستند موارد بهداشتى و 

امنيتى را رعايت كنند.
خســرو ابراهيم نيا، با بيان اينكــه طبق گفته 
پزشــكان متخصص، پخت نان در دماى باال 
عــارى از ويروس كروناســت، تصريح كرد: 
مردم در هنــگام گرفتن نان از نانوايى تا منزل 
بايد رعايت بيشــترى كنند. همچنين شاطر و 
همكاران او كه با نان در تماس هســتند تحت 
هيچ شــرايطى نبايد با پول و دســتگاه پز در 

ارتباط باشند.
وى همچنين با اشاره به شيوع ويروس كرونا، 
احتيــاط مردم در خريد نــان و مواد غذايى و 
كم شــدِن فعاليت نانوايى ها، از سازمان تأمين 
اجتماعى و شــهردارى ها خواست همكارى 

بيشترى با كسبه و اصناف داشته باشند.

آجيل فروشان غيرمجاز 
تعطيل مى شوند

ترخيص 105 تن ماسك و دستكش منتظر دستور وزارت بهداشت
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روى خط المپيك فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

يورو 2020 به تاخير نمى افتد
 اتحاديه فوتبال اروپا با وجود شــيوع كرونا در برخى كشــورهاى 
اروپايــى اصرار دارد كه رقابت هاى يورو 2020 در زمان مقرر برگزار 

شود. 
به گزارش ايسنا، با توجه به شيوع كرونا در بيشتر كشورهاى اروپايى، 
گمانه زنى هايى دربــاره احتمال به تعويق افتادن يورو 2020 به گوش 
مى رسيد. برخى رســانه ها نوشتند كه قرار است كه اين رقابت بزرگ 
به جاى سال 2020 در سال 2021 برگزار شود كه اتحاديه فوتبال اروپا 

چنين چيزى را رد كرد. 
خبرگزارى DPA آلمان به نقل از يوفا نوشت: رقابت هاى يورو 2020

در 12 ژوئن 2020 در رم آغاز خواهد شد. 
يورو 2020 به ميزبانى 12 كشــور برگزار خواهد شد و يوفا با وجود 
آنكه ويروس كرونا در بيشــتر كشورهاى اروپايى شناسايى و در حال 
رشــد است، اصرار دارد كه اين رقابت ها در زمان مقرر برگزار شود و 

فعال تأخير در آن را رد كرده است. 
اين درحالى اســت كه بســيارى از رقابت هاى بزرگ در اروپا يا لغو 

شده اند و يا بدون تماشاگر برگزار خواهند شد. 

اليپزيگ و آتاالنتا 
در جمع 8 تيم برتر ليگ قهرمانان اروپا

 اليپزيگ و آتاالنتا با پيروزى برابر تاتنهام و والنسيا براى نخستين 
بار توانستند به يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان اروپا صعود كنند. 

ديدارهاى برگشــت مرحله يك هشــتم نهايى ليگ قهرمانان اروپا در 
اســپانيا و آلمان برگزار شد و 2 تيم آتاالنتا و اليپزيگ در جمع 8 تيم 

برتر قرار گرفتند. 
اليپزيگ در ورزشگاه خود به مصاف تاتنهام ژوزه مورينيو رفت و با 3 
گل پيروز شد. مارسل سابيتزر در دقايق 10 و 21 گلزنى كرد. با وجود 
اينكه تاتنهام فرصت زيادى براى جبران داشت و مى توانست با نتيجه 
3 بر 2 به دور بعد صعود كند حتى يك گل هم به ثمر نرســاند. اميل 
فوسبرگ گل سوم تيمش را در دقيقه 87 به ثمر رساند و اليپزيگ براى 

نخستين بار به يك چهارم نهايى راه يافت. 
والنســيا و آتاالنتا در يك شرايط ويژه بازى خود را در مستايا برگزار 
كردند. اين ديدار براى پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا پشت درهاى 
بسته انجام شد. خفاش ها دوباره يك شكست تلخ را برابر تيم ايتاليايى 

تجربه كردند و با نتيجه 4 بر 3 مغلوب شدند. 
تنها 3 دقيقه از بازى گذشــته بود كه يوسيپ ايليچ از نقطه پنالتى يك 
بر صفر آتاالنتا را پيش انداخت اما ميزبان توســط كوين گاميرو بازى 
را يك بر يك كرد. با اين حال دوباره اشــتباه بازيكن والنسيا موجب 
شــد داور يك پنالتى ديگر به نفع آتاالنتا اعالم كند و ايليچ در دقيقه 

44 دبل كرد. 
با شروع نيمه دوم گاميرو باز هم بازى را به تساوى رساند. حمله هاى 
خفاش ها ادامه داشــت تا اين كه فران تورس گل سوم را وارد دروازه 
آتاالنتا كرد. با اين حال ايليچ با هت تريك خود كورسوى اميد والنسيا 
را از بين برد. او در دقيقه 82 گل ديگرى به ثمر رســاند تا يك پوكر 
در ليــگ قهرمانان به نام خود ثبت كند. آتاالنتا نيز مانند اليپزيگ براى 

نخستين بار به يك چهارم نهايى صعود كرد. 

بايرن و چلسى هم بدون تماشاگر شد
 باشگاه بايرن مونيخ اعالم كرد كه ديدار اين تيم برابر چلسى در دور 
برگشت يك هشــتم نهايى ليگ قهرمانان اروپا بدون تماشاگر برگزار 

خواهد شد. 
ويروس كرونا و شــيوع آن در قاره ســبز به مشكل و بحرانى بزرگ 

تبديل شده است. 
اين ويروس رقابت هاى ورزشــى را هم تحت تأثير قرار داده است و 

بسيارى از بازى ها بدون تماشاگر برگزار مى شوند. 
باشــگاه بايرن مونيخ اعالم كرد كه ديدار اين تيم برابر چلسى در دور 
برگشت يك هشــتم نهايى ليگ قهرمانان اروپا به دليل ترس از شيوع 

كرونا بدون تماشاگر برگزار خواهد شد. 
باشگاه بايرن تأكيد كرد كه هزينه هواداران براى خريد بليت را به آنها 

برخواهد گرداند. 
بايرن مونيخ در ديدار رفت برابر چلســى توانست با 3 گل به پيروزى 

برسد و شانس بااليى براى صعود به دور بعد دارد. 

رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپوليس شد
 با تصميم هيأت مديره تا زمان تعيين وضعيت مديرعامل، سرپرستى 

باشگاه را رئيس هيأت مديره برعهده خواهد داشت. 
رسول پناه درباره پذيرش استعفاى مديرعامل پرسپوليس گفت: مطابق 
قوانين، استعفاى انصارى فرد بايد در هيأت مديره مطرح و بررسى شود 

و تاكنون استعفايى از ايشان به دست ما نرسيده است.
وى گفت: با تصميــم هيأت مديره تا زمان تعيين وضعيت مديرعامل، 

سرپرست باشگاه پرسپوليس هستم. 

الليگا اسير كرونا
 الليگا اسپانيا تأييد كرد كه ديدارهاى فوتبال ليگ دسته يك و 2 اين 
كشور به دليل شيوع ويروس كرونا دست كم براى 2 هفته پشت درهاى 

بسته برگزار خواهد شد. 
اين اقدام به دنبال تصميم شوراى عالى ورزش اسپانيا مبنى بر برگزارى 
تمامى رويدادهاى ورزشــى داخلى و بين المللى در خاك اين كشور 

بدون حضور تماشاگر گرفته شد. 
بر اين اســاس ديدار رئال مادريد برابر ايبار، شــهرآورد تيم هاى 
والنســيا مقابــل لوانته و ســويا برابر رئال بتيــس بدون حضور 

بود.  خواهد  تماشگر 

مسابقات وزنه برداران گزينشى المپيك 
به تعويق افتاد

 مسابقات وزنه بردارى قاره هاى اروپا و آفريقا به دليل شيوع ويروس 
كرونا به تعويق افتاد اما هنوز برگزارى قهرمانى آســيا در بالتكليفى به 

سر مى برد. 
به گزارش ايسنا، مسابقات قهرمانى قاره ها، آخرين رقابت هاى گزينشى 
المپيك توكيو است اما اكنون اين رويدادها به دليل شيوع ويروس كرونا 

به تعويق افتاده است. 
مســابقات قهرمانى اروپا كه قرار بود اواخر فروردين در مسكو روسيه 

برگزار شود به 13 ژانويه ( 24 خرداد) موكول شد. 
همچنين برگزارى مسابقات قهرمانى قاره آفريقا هم از اواخر فروردين 

به15ژوئن (26 خرداد) در موريس موكول شد. 
در اين ميان مســابقات قهرمانى آسيا هم به تعويق افتاده است اما هنوز 

زمان و مكان دقيق آن مشخص نيست. 

تعويق المپيك بعيد نيست
 دبيركل كميته ملى المپيك با اشاره به پيش بينى وزير ورزش درباره 
تعويق بازى هاى المپيك توكيو گفت: كميته بين المللى المپيك در اين 

زمينه هيچ گونه اطالع رسانى نداشته است. 
برگزارى ســى و دومين دوره بازى هاى المپيك در موعد از پيش تعيين 
شــده (3 تا 19 مردادماه 99) از چند هفته پيش به دليل شيوع ويروس 
كرونا و گســتردگى آن در كشورهاى مختلف با ابهامات زيادى همراه 

شد. 
در هميــن زمينه كميته بين المللى المپيــك (IOC) اعالم كرد كه ماه 
مى  درباره برگزارى سِروقت المپيك 2020 يا تأخيِر آن تصميم نهايى 

گرفته خواهد شد. 
بــا اين حال وزير ورزش پيش بينى كرد كه اين دوره بازى هاى المپيك 
به دليل معضلى كه تقريباً جهان را دربر گرفته با تأخير چندماهه برگزار 
خواهد شــد. موضوعى كه دبيركل كميته ملــى المپيك هم آن را دور 
از ذهــن نمى داند اما تأكيد دارد كه تصميم IOC و اطالع رســانى آن 

مالك خواهد بود. 
كيكاووس سعيدى به مهر گفت: گستردگى ويروس كرونا تا به امروز 
برخى رويدادهاى گزينشى المپيك را تحت تأثير قرار داده است. مهمتر 
اينكه كشــور ژاپن كه ميزبان المپيك است نيز درگير اين مسأله شده 
اســت. به همين دليل تأخير در برگــزارى المپيك خيلى دور از ذهن 

نيست. 
وى تأكيد كــرد: البته تصميم گيرى در اين زمينــه با كميته بين المللى 

المپيك است. 

امكان تعويق يك يا 2 ساله المپيك توكيو
 يكــى از اعضاى كميتــه برگزاركننده بازى هــاى توكيو 2020 به 
اســپوتنيك وال استريت ژورنال گفت: در صورتى كه بازى هاى 2020
طبق برنامه ريزى پيش نرود، المپيك به دليل شــيوع ويروس كرونا به 

احتمال زياد يك يا 2 سال به تعويق مى افتد. 
هارويوكى تاكاشى، يكى از اعضاى 25 نفره كميته برگزارى بازى هاى 
المپيك توكيو 2020 به نشــريه وال اســتريت گفــت: درصورتى كه 
بازى هــاى 2020 طبق برنامه ريزى پيش نرود، المپيك به دليل شــيوع 

ويروس كرونا به احتمال زياد يك يا 2 سال به تعويق مى افتد. 
وى گزينه هــاى ديگرى را هــم عنوان كرد كه مى تــوان به برگزارى 

مسابقات بدون تماشاگر اشاره كرد. 
تاكاشــى افزود: فكر نمى كنم بازى ها لغو شــود بلكه ممكن است به 

تأخير بيفتد. 
كميته بين المللى المپيك و كميته برگزارى بازى هاى المپيك توكيو بارها 

اعالم كرده اند مسابقات طبق برنامه از 24 جوالى آغاز مى شود. 

ايرانى ها بدون اسپانسر در المپيك توكيو
 كاروان ايران درحالى قرار اســت در المپيك 2020 حضور داشته 
باشــد كه به نظر مى رســد در اين دوره و به مانند ادوار گذشته، بدون 

اسپانسر در توكيو حاضر خواهد شد. 
به گزارش تسنيم، كميته ملى المپيك در ماه هاى گذشته به منظور جذب 
اسپانســر براى كاروان ايران براى حضور در المپيك 2020 گروهى را 
تشكيل تا پيگير اين موضوع باشند. در همين راستا مزايده اى نيز برگزار 
شــد و چندين هولدينگ و بخش هاى خصوصــى و نيمه خصوصى 
پاكت هاى خود را تحويل دادند كه در اين بين، نام يكى دو هولدينگ 
بيش از ســايرين به عنوان گزينه هاى نهايى مطرح و قرار شد مذاكرات 
نهايى و روند امضاى قرارداد طى شــود اما شــنيده مى شود كه پس از 
برگزارى مذاكرات نهايى دو طرف به تفاهم نرسيدند و در اين دوره نيز 

احتماال كاروان ايران اسپانسر جدى نخواهد داشت. 

راموس و پيكه در تيم المپيك اسپانيا؟
 دو مدافع باتجربه رئال مادريد و بارســلونا از شــانس بااليى براى 

حضور در المپيك 2020 برخوردار هستند. 
در فاصله چند ماه تا آغاز المپيك 2020، نام سرخيو راموس و جرارد 
پيكه دو مدافع باتجربه تيم ملى اسپانيا در ليست تيم فوتبال المپيك اين 

كشور براى حضور در توكيو ديده مى شود. 
در رقابت هاى المپيك هر تيمى مى تواند از 3 بازيكن باالى 23 ســال 
اســتفاده كند و گفته مى شود اسپانيا مى خواهد از 2 سهميه خود به اين 
شكل استفاده كند. البته ســرخيو راموس در تابستان رقابت هاى يورو 
2020 را نيــز در پيش دارد و به همين دليل ممكن اســت در المپيك 
حاضر نباشــد و بايد ديد چه تصميمى در نهايت گرفته خواهد شــد. 
جرارد پيكه پس از جام جهانى روسيه از تيم ملى اسپانيا خداحافظى كرد 

و احتماال مشكلى براى حضور در المپيك نداشته باشد. 

با توجه به ادامه ليگ در ماه مبارك رمضان
استاندارى سازى نور ورزشگاه هاى كشور الزامى شد

 كميته مسابقات سازمان ليگ با ارسال نامه اى به باشگاه هاى حاضر در رقابت هاى ليگ 
دسته دوم به استانداردسازى نور ورزشگاه ها تأكيد كرد. 

كميته مسابقات سازمان ليگ با توجه به تعويق مسابقات تا اطالع ثانوى كه همين امر سبب 
خواهد شد تا تغييراتى در برنامه مسابقات ايجاد شود و بازى هاى هفته هاى پايانى در ماه 
مبارك رمضان برگزار شود با ارسال نامه اى به باشگاه هاى حاضر در رقابت هاى ليگ دسته 
دوم به استانداردســازى نور ورزشگاه ها تأكيد كرد و اين امر را الزامى دانست و صراحتا 
اعالم كرد درصورتى كه نور ورزشگاه ها استانداردسازى نشود و يا ورزشگاهى استاندارد از 
لحاظ نور چه در مركز استان مربوطه به كميته مسابقات سازمان ليگ معرفى نگردد سازمان 

ليگ راسا نسبت به انتخاب محل برگزارى مسابقات اقدام كرده و ورزشگاه استانداردى را 
براى برگزارى مسابقه انتخاب خواهد كرد. 

*متن نامه ارسالى سازمان ليگ به باشگاه ها به شرح زير است:
با توجه به تعويق در برنامه فعلى مسابقات به دليل شيوع بيمارى كرونا و برگزارى قطعى 
هفته هاى پايانى مســابقات ليگ دسته دوم و نيز ديدارهاى پلى آف اين سرى از مسابقات 
در ماه مبارك رمضان و الزام برگزارى اين مســابقات پس از اذان مغرب و در زير نور در 
اين ايام مبارك، مجددا تأكيد دارد با عنايت به بند 11 از ماده 6 آئين نامه برگزارى مسابقات 
ليگ دسته دوم خواهشمند است دستور فرماييد پيش بينى ها و اقدامات الزم درباره تجهيز 
و استانداردسازى نور محل ميزبانى مسابقات خود به عمل آيد و ورزشگاه استاندارد مورد 
نظر را تا روز شــنبه مورخ 24 اســفندماه 98 براى بررسى و تأييد نهايى به سازمان ليگ 

معرفى كنند.  بديهى اســت همانگونه كه پيش از اين اعالم شد در صورت احراز نشدن 
شــرايط برگزارى مسابقات در زير نور اســتاندارد، سازمان ليگ «راسا» نسبت به انتخاب 
ورزشــگاه محل برگزارى مسابقات مربوطه در مركز استان اقدام خواهد كرد و باشگاه ها 

حق اعتراض در اين باره را نخواهند داشت. 
ضمنــا ميزان لوكس مورد نظر براى برگزارى مســابقات ليگ دســته دوم (800 ) اعالم 
مى شــود.  ورزشگاه حاج بابايى مريانج با توجه به اينكه در شهريور ماه امسال مسابقات 
منطقه اى آســيا را ميزبانى كرده است سيســتم نور ورزشگاه با پيگيرى هاى انجام شده از 
ســوى دستگاه ورزش اســتان و هيأت فوتبال به هزار و 600 لوكس نور رسيده و مجوز 
برگزارى مسابقات بين المللى براى اين ورزشگاه صادر شده است و مشكلى براى ميزبانى 

مسابقات پاس در ماه رمضان نخواهد داشت.

سليمان رحيمى»
 رقابت ليگ دسته دوم فوتبال كشور از روز 

19 فروردين ماه 99 دنبال خواهد شد. 
به دنبال شــيوع ويروس كرونا و به درخواست 
مسابقات  بهداشت،  وزارت  پيشــگيرى  ستاد 
فوتبال كشــورمان در رده هاى مختلف تعطيل 
شد و فدراسيون فوتبال شروع مجدد رقابت ها 
را در صــورت عادى شــدن اوضاع به پس از 

تعطيالت نوروز موكول كرد. 
به دنبال تعطيلى رقابت هاى ليگ تمرين تيم هاى 
باشگاهى نيز تعطيل شد و بازيكنان به مرخصى 

اجبارى رفتند. 
با آنكه اعالم مى شــود كه شدت اين بيمارى 
از اوايل ســال جديد شدت خواهد گرفت اما 
فدراســيون فوتبال برنامه شروع اين رقابت ها 
را اعالم كرده اســت و اين در شرايطى است 
كه مشــخص نيست ستاد پيشــگيرى وزارت 
بهداشــت مجوز برگزارى ايــن رقابت ها را 

خواهد داد يا نه. 
با اين حال براى آنكه تيم ها از بالتكليفى خارج 
شوند ســازمان ليگ شروع رقابت هاى فوتبال 
در دســته هاى مختلف را اعالم كرد تا تيم ها با 
توجه به زمان شروع مسابقات نسبت به تمرين 

و برنامه آماده سازى خود برنامه ريزى كنند. 
حال كه رقابت هــاى ليگ قهرمانان آســيا و 
انتخابى جام جهانى قطر به تعويق افتاده است 
فدراســيون فوتبال زمان كافى براى برگزارى 

رقابت هاى داخلى دارد. 
رقابت هاى ليگ برتر از 15 فروردين ماه كليد 
مى خــورد و رقابت هاى ليگ دســته يك نيز 

همزمان با ليگ برتر آغاز خواهد شد. 
ســازمان ليگ زمان شــروع رقابت هاى ليگ 
دســته دوم را 19 فروردين ماه اعالم داشته و 
روز گذشته برنامه هفته بيست ودوم تا بيست 
وچهارم اين مســابقات را اعالم كرد و بدين 
ترتيب 2 تيم نماينده اســتان همدان تيم هاى 
شهردارى و پاس 19 و20 فروردين ماه مقابل 

حريفان خود به ميدان مى روند. 

تيــم شــهردارى كه حساســيتى نســبت به 
ديدارهاى باقى مانده خود ندارد از همان اوايل 
شــيوع بيمارى تمرينات خــود را تعطيل كرد 
و احتماالً از 3 فروردين ماه نســبت به شروع 

تمرينات اقدام خواهد كرد. 
امــا تيم فوتبال پاس كه رقابت ســختى براى 
صعود به ليگ دســته يك با تيــم چوكا دارد 
به رغم تعطيلى مسابقات و تمرين همه تيم ها، 
برخالف جريــان آب تمرينات خود را دنبال 
كــرد و در روزهايى كه همه فريــاد در خانه 
بمانيد را ســر مى دادند اين تيم بدون توجه به 
اين حرف ها تمرينات آماده سازى خود را دنبال 
كرد تا آنكه به دستور مدير كل اداره ورزش و 
جوانان استان تمرينات اين تيم نيز تعطيل شد 
و بازيكنان به خانه هاى خود بازگشــتند تا هم 
استراحت كنند و هم در كنار خانواده روزهاى 

دورى را جبران كنند. 
البته على قربانى ســرمربى پاس بيكار ننشسته 
و برنامه تمرينى بازيكنــان را داده تا در منزل 

نسبت به حفظ آمادگى خود اقدام كنند. 

تيم پاس 5 ديدار حســاس و سرنوشت ساز را 
پيش رو دارد و كسب امتياز از اين ديدارها براى 
پاس حياتى است. ملى حفارى اهواز، نفت و 
گاز گچساران، مس شهر بابك، چوكاى تالش 
و سردار بوكان حريفان پاس در ديدارهاى باقى 
مانده است كه بيشــتر اين ديدارها 6 امتيازى 
اســت و پاس در اين ديدارها محكوم به برد 

است. 
در هفته بيست و دوم روز سه شنبه 19 فروردين 
ماه تيم شــهردارى همدان در ورزشگاه قدس 
ميزبان خيبر خرم آباد است و روز چهارشنبه 20

فروردين ماه در ورزشگاه اختصاصى حفارى 
اهواز ميهمان ملى حفارى است. 

در هفته بيست وســوم يكشنبه 24 فروردين 
شــهردارى همدان در ورزشگاه عطر سيب 
باقر شــهر به مصاف ميالد تهران مى رود و 
پاس همدان روز چهارشنبه 27 فروردين ماه 
پاس همدان در ورزشگاه شهيد حاجى بابايى 
مريانج از تيم نفت و گاز گچساران پذيرايى 

مى كند. 

در هفته بيســت و چهارم سه شنبه 2 ارديبهشت 
ماه پاس همدان راهى شــهر بابك مى شود تا 
با مس اين شــهر ديدار كند و تيم شــهردارى 
بايد با اروند خرمشــهر ديدار كند كه اين تيم 
كنار كشــيده و 3 امتياز اين بازى به حســاب 

شهردارى واريز شده است. 
فدراســيون فوتبال برنامه 2 هفته باقى مانده را 
پس از شروع اين رقابت ها اعالم خواهد كرد. 
2 هفتــه پايانى در ماه مبــارك رمضان و زير 
نور برگزار خواهد شــد و فدراسيون تيم ها را 
مكلف كرده تا نســبت به استاندارد سازى نور 

ورزشگاه ها اقدام كنند. 
با توجه به اينكه ورزشگاه شهيد حاجى بابايى 
مريانج در زمان برگزارى مســابقات مقدماتى 
نوجوانان آســيا از نظر نور استانداردســازى 
شد نمايندگان اســتان مشكلى درباره ميزبانى 
در آخرين بازى هاى خانگــى خود نخواهند 
داشت و هردو تيم شهردارى و پاس ديدارهاى 
خانگى خود را در اين ورزشگاه و زير نور پس 

از افطار برگزار خواهند كرد. 

 شــيوع ويروس كرونا موجب شــد تا با 
دستور مسئوالن تمرين آماده سازى تيم فوتبال 

پاس همدان تعطيل شود. 
بــا وجود اينكه پيش از اين اعالم شــده بود 
كه تمامى فعاليت هاى ورزشى در سطح استان 
همدان تعطيل است، اما تيم پاس همچنان در 

هفته هاى گذشته به تمرين پرداخت. 
شــيوع ويروس كرونا در همدان موجب شد 
تا دستگاه ورزش اين استان براساس دستور 

صادره از ستاد پيشــگيرى و مبارزه با كرونا، 
تمرين تيم پاس را تعطيل كند. 

ســرمربى تيم پاس در اين بــاره گفت: روز 
گذشته مديركل ورزش و جوانان همدان از ما 

خواست كه تمرين تيم را تعطيل كنيم. 
على قربانــى افزود: پاس تنها تيم ليگ دويى 
بود كه تمرين داشت و البته اين به دليل حفظ 
آمادگى تيم و اعالم نشــدن ادامه برنامه ليگ 

دسته 2 فوتبال كشور بود. 

وى افــزود: براين اســاس برنامــه فردى را 
براى بازيكنان ارائه داديم تا هر يك در منزل 
شــخصى به حفظ آماده ســازى بدنى خود 

بپردازد. 
قربانى با اشــاره به اينكه مسئوالن قول تأمين 
اعتبار مالى براى پرداخت بخشــى از مطالبه 
اعضاى تيم تا پيش از پايان ســال را داده اند، 
گفــت: دور جديــد تمرين تيــم را پس از 
تعطيــالت روزهاى آغازيــن عيد نوروز 99

شروع خواهيم كرد. 
مديركل ورزش و جوانان همدان نيز تعطيلى 
تمرين تيم پاس را براســاس دستور صادره 
اعالم كرد و گفت: نمى توانيم با ادامه تمرين ها 
سالمت بازيكنان را به خطر بيندازيم.  محسن 
جهانشير افزود: تعطيلى تمرين تيم به صالح 
بازيكنان و مربيان بود ضمن اينكه دور جديد 
مسابقات از بيستم فروردين ماه سال آينده از 

سر گرفته مى  شود. 

9 باشگاه ورزشى 
در همدان پلمب شد
9 باشگاه ورزشى در سطح استان به دليل 
از  پيشگيرى  دســتورالعمل  نكردن  رعايت 

ويروس كرونا پلمب شدند. 
مديركل ورزش و جوانان اســتان در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: اين باشگاه ها به دنبال 
بازديد بازرسان دستگاه ورزش با همكارى 
اداره اماكن نيروى انتظامى و براساس دستور 

دادستانى پلمب شدند. 
محســن جهانشــير افزود: فعاليت در اين 
باشــگاه ها به صورت غيرســازمان يافته و 
انفــرادى صورت گرفته بود كه با تشــكيل 
پرونده تخلــف، اقدام بــه پلمب صورت 

گرفت. 
وى خاطرنشــان كرد: در مرحله نخســت 
شــدت برخورد با اين باشگاه هاى متخلف 
پلمب يك ماه اســت اما در صورت تكرار 

به طور قطع جرايم سنگين اعمال مى  شود. 
جهانشــير بــا تأكيد بــر اينكــه تمامى 
باشــگاه ها و فضاهــاى ورزشــى اعم از 
دولتــى و خصوصى تا پايان ســال حق 
بازگشايى ندارند، گفت: براى تمديد اين 
شــرايط منتظر تصميم ســتاد پيشگيرى و 

مبارزه با ويروس كرونا هستيم. 
وى حفــظ ســالمت مــردم را در اولويت 
فعاليت باشگاه ها دانست و گفت: بازرسى ها 
همچنان ادامه خواهد داشت و گزارش هاى 

مردمى را نيز لحاظ مى  كنيم. 

 نظارت ويژه اى
 بر ليگ دسته دوم 
خواهيم داشت

 مســئول برگزارى ليگ دسته دوم از 
نظارت ويژه بر بازى هاى ليگ دسته دوم 

فوتبال كشور خبر داد. 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــفيعى گف ــرداد ش مه
ســالمتى  آمــده  به وجــود  مشــكالت 
ــا  ــراى م ــا ب ــل تيم ه ــان و عوام بازيكن
ــن  ــه همي ــوده اســت و ب ــم ب ــيار مه بس
ــته  ــگ دس ــابقات لي ــئوالن مس ــل مس دلي

ــد.  ــو كردن دوم را لغ
اعالم  كــه  طبــق برنامه اى  افــزود:  وى 
فرورديــن   19 از  مســابقات  كرده ايــم 

شــروع خواهد شــد و درباره حضور يا 
حضورنداشــتن هواداران در ورزشگاه ها 

گرفت.  خواهند  تصميم  مسئوالن 
شــفيعى در ادامــه بيان كــرد: باتوجه به 
رمضان  مبارك  ماه  در  مسابقات  برگزارى 
تيم هــا بايد به فكر ورزشــگاه هاى خود 
باشند و اگر مشكلى براى برگزارى بازى 
زير نــور دارند بايد اين مشــكل را رفع 

كنند. 
مهــرداد شــفيعى در پايــان گفــت: در 
بازى هايى كه حساسيت بااليى دارد قطعا 
همانند  و  داشت  خواهيم  ويژه اى  نظارت 
تأثير گذار  بازى هاى  در  گذشته  فصل هاى 
ناظر ويژه اى از سوى سازمان ليگ حاضر 

شد.  خواهد 

كرونا ورزش ايتاليا را معلق كرد
 مقامات كميته ملى المپيك ايتاليا در پى شيوع ويروس 
كرونا تمامى رويدادهاى ورزشــى و مســابقات سرى 
آ ليگ برتــر فوتبال را معلق كردنــد.  مقامات كميته ملى 
المپيك ايتاليا اين برنامه ها را تا سوم آوريل (14 فروردين 

99) لغو كردند. 
در نشست اين نهاد ملى ورزشى ايتاليا با فدراسيون هاى 
ورزشــى رقابت هاى برون مــرزى بين المللى و تيم هاى 
بين المللى از اين تيم مستثنى شدند. آنها دليل اين استثنا 

را داخلى نبودن مديريت امور آنها عنوان كردند. 

كرونا؛ آخرين بازمانده فعال در ورزش همدان را تعطيل كرد

ليگ 2 از 19 فروردين دنبال مى شود

5 بازى فينال پيش روى پاس همدان

اعالم برنامه 
هفته بيست ودوم 

ليگ دسته 2
 برنامه بازى هاى هفته بيســت ودوم ليگ دسته دوم باشگاه هاى 

كشور اعالم شد. 
*سه شنبه 19 فروردين 99 ساعت 16:30

كاسپين قزوين.......شهيدقندى يزد: ورزشگاه سردار آزادگان قزوين
شهردارى همدان................... خيبر خرم آباد: ورزشگاه قدس همدان
استقالل مالثانى................. شهردارى فومن: ورزشگاه شهدا مالثانى

......... اترك خراسان شمالى: ورزشگاه  فوالد اهواز فوالد نوين اهواز
............... ميالدمهر تهران: ورزشگاه وحدت آستارا شهردارى آستارا

*چهارشنبه 20 فروردين 99
مس نوين كرمان........................... اميد گناوه: ورزشگاه باهنر كرمان
شهدا رزكان كرج....... شهردارى بندرعباس: ورزشگاه انقالب كرج
.......... نفت و گاز گچساران: ورزشگاه شهدانفت اميديه نفت اميديه
مس شهربابك......... بعثت كرمانشاه: ورزشگاه شهدا مس شهربابك
سردار بوكان...................... شهدا بابلسر: ورزشگاه خاتم االنبيا بوكان
شهردارى ماهشهر.................... چوكا تالش: ورزشگاه شهدا ماهشهر
ملى حفارى اهواز. پاس همدان: ورزشگاه اختصاصى حفارى اهواز
ايرانجوان بوشهر.................... شهردارى بم: ورزشگاه بهشتى بوشهر
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باباطاهر

معرفى ويژه برنامه هاى نوروزى 
شبكه هاى راديويى

شــبكه هاى راديويى در مجموع بــا 3 هزار و 330 
برنامه به موضوع نوروز 1399 مى پردازند. 

شــبكه هاى راديويى در مجموع بــا 3 هزار و 330 
برنامه، 236 عنوان و به مدت هزار و 981 ســاعت 

به موضوع نوروز 1399 مى پردازند. 
 راديو ايران و «صبح عيد با شما»

برنامه «صبح عيد با شــما» در ايام نــوروز از راديو 
ايران، ساعت 9:30 روى آنتن مى رود. ايجاد فضايى 
شاد و نقد مســائل اجتماعى توسط هنرمندان صبح 
جمعه با شــما به زبان طنز از محورهاى اين برنامه 
است. «فرش بنفشــه» از ديگر برنامه هاى اين شبكه 
اســت كه از شــنبه تا جمعه و از ســاعت 17:00 
بــا موضوع ترويج مهربانى و نوع دوســتى و ايجاد 
فضايى با نشــاط و اميد بخش در ايام نورز و توجه 
به حفظ محيط زيســت ضمن يادآورى برخى نكات 

اخالقى و اجتماعى روى آنتن مى رود. 
 راديو جوان با «تازه شو»

«راهيان نور» مستندى درباره يادمان هاى دفاع مقدس 
كه بــه بازخوانــى و روايت 8 ســال دفاع مقدس 
مى پردازد. اين مســتند هرروز ســاعت 19 به سمع 
مخاطبان مى رســد. «موج جونى» اين برنامه، سفير 
راديو جوان است كه ساعت 20 روى آنتن مى رود. 

در «تازه شــو» به خانواده هاى ايرانى پيشــنهادهايى 
ارائه مى شود تا بتوانند در كنار هم و در خانه بهترين 
لحظات را ساخته و تجربه كنند و در ايام نوروز هر 

روز ساعت 15 روى آنتن مى رود. 
 راديو گفت وگو در «سلسله موى دوست»

مجلــه صبحگاهى «شــو پنجــره بگشــا» با هدف 
ايجاد فضاى شــاد و مفرح، توليد و پخش مى شود. 
در اين برنامــه آيتم هاى متنوعى مثل مســابقه هاى 
تلفنى با حضور دانشــجويان و تهيه گزارش هايى با 
دانشجويان، طراحى شده است. اين برنامه هر روز از 

ساعت 10 تا 12 به سمع مخاطبان مى رسد. 
برنامه «سلسله موى دوست» مستندى است بر محور 
حديث «سلسله الذهب» با هدف تبيين «قول سديد» و 
گام برداشتن در مسير توجه به معارف اهل بيت(ع). 
اين برنامه هر شب ساعت 20 از روزهاى پايانى ماه 
رجب شروع و تا نيمه شعبان براى مخاطبان توليد و 

پخش مى شود. 
 راديو پيام و «104 ثانيه با بهار»

در نــوروز 99 براى نخســتين بار يــك بخش 10 
دقيقه اى با عنوان «ايران من» در ساعت 10:30 پخش 
مى شــود كه روزانه با يكى از مراكز صداى استان ها 
ارتباط استوديو به استوديو برقرار مى شود. اين برنامه 
با هدف تعامل بيشتر با استان ها و اطالع از برنامه ها 
و مراســم هاى آنان خواهد بود. فضــاى مجازى و 
راديونماى شبكه هم در آن ساعت مبادرت به پخش 

عكس هاى آن استان خواهد كرد. 
 راديو آوا و «ترانه هاى نوروزى»

راديو آوا ويژه برنامه تحويل سال را متناسب با حال 
و هواى شــهادت امام موسى كاظم(ع) و آغاز سال 
پخش خواهد كرد. ســاير بخش هاى راديو آوا نيز با 
پخش ترانه هاى نوروزى و مناســبتى در ايام نوروز 
به وظيفه انتقال پيام خود از طريق موســيقى خواهد 

پرداخت. 
 راديو ورزش در «خيابان بهار/پالك 92»

«خيابان بهار/ پالك 92» برنامه اى اســت كه در ايام 
نوروز از ســاعت 9 از راديو ورزش پخش مى شود. 
ايــن برنامه بــا چهره هاى ورزشــى، نمايش و طنز 
گفت وگــو مى كنــد و به معرفى اماكــن تاريخى و 

جاذبه هاى گردشگرى مى پردازد. 
 راديو سالمت و «كافه 30»

برنامه «بهارســتان» هر روز ساعت 10 صبح به سمع 
مخاطبان مى رسد. 

«كافه 30» ديگر برنامه اى است كه از اين شبكه براى 
تبيين مهارت هاى ارتباطى و يا مهارت هاى زندگى در 

شرايط مختلف از ساعت 17 پخش مى شود. 
 راديو فرهنگ و «هفت سين ايرانى»

«ســاز نوروز» مجله اى ادبى است كه هر روز در ايام 
نوروز از ســاعت 6:30 به ســمع هموطنان خواهد 
رسيد. اين برنامه با اســتفاده از فضاى نمايشى يك 
شــهر فرهنگ راديويى را به همراه پخش آيتم هاى 

نوروزى، ايجاد خواهد كرد. 
 راديو تهران در «پارك شهر»

«تهران من» برنامه اى اســت كه از ساعت 10 روى 
آنتــن مى رود. در ايــن برنامه با تأكيد بر نشــاط و 
دورهمى هاى خانوادگــى، بخش هايى از برنامه هاى 
طنز ســاليان گذشــته راديو و تلويزيون، مسابقه و 
همچنيــن بررســى مهم ترين تحوالت ســال براى 
مخاطبان پخش مى شــود. «پارك شــهر» نيز قالب 
مســابقه به منظور ايجاد ســرگرمى، گفت وگوهاى 
شنيدنى، برقرارى ارتباط با هنرمندان و ديد و بازديد 
راديويى 2 خانواده به صورت تلفنى براى شنوندگان 

نوروزى پخش خواهد كرد. 
 راديو معارف و «سالم بهار»

«عطــر صبح» در ايام نوروز اعمال و فضايل ماه رجب 
و شــعبان را با نگاهى به ضرورت اســتفاده بهينه از 
فرصت هاى ايجاد شده در بهار را بيان و اعمال و فضايل 
ماه رجب و شعبان را بازگو مى كند. اين برنامه هر روز 

ساعت 6:45 روى آنتن اين شبكه مى رود.

تعطيلى تمام بيمارستان هاى موقت
در ووهان چين

 كاركنان خدمات درمانى در دهم مارس سال 2020 تعطيلى همه 
بيمارستان هاى موقت را در شهر ووهان در استان هوبى در مركز چين 
جشــن گرفتند. اخبار مرتبط با شــيوع ويروس كرونا در كشور هاى 

مختلف جهان به شرح ذيل است: 
*آسيا

 همه 16 بيمارستان موقت در ووهان چين تعطيل شدند
بــه گزارش خبرگزارى شــينهوا، كاركنان خدمــات درمانى در دهم 
مارس ســال 2020 تعطيلى همه بيمارســتان هاى موقت را در شهر 

ووهان در استان هوبى در مركز چين جشن گرفتند. 
2 مركز موقت آخر كه براى نگهــدارى افراد مبتال به ويروس كرونا 
ايجاد شده بودند، روز سه شــنبه تعطيل شدند. با تعطيل شدن اين 2 
مركز، همه 16 بيمارستان موقت ايجاد شده در ووهان تعطيل شدند. 
روز سه شــنبه در ســاعت 3:30 دقيقه بعدازظهر آخرين گروه از 43 
بيمار از بيمارســتان موقت ووچانگ مرخص شدند. اين مركز موقت 
كه پيشــتر يك ورزشــگاه بود در پنجم فوريه تغيير كابرى يافت و 
به بيمارســتانى با 784 تخت تبديل شــد كه در مجموع هزار و 124 
بيمار به آن منتقل شــدند. يك بيمارســتان موقت ديگر كه 14 فوريه 
در همان نزديكى ايجاد شــده بود نيز روز سه شــنبه پس از 26 روز 

فعاليت، تعطيل شد. 
مقامــات ووهــان بــراى درمــان بيمــاران مبتــال بــه كرونــا بــا عالئــم 
ــى از  ــن دولت ــارى، اماك ــن بيم ــل اي ــراد ناق ــردن اف ــم و جــدا ك ك
ــتان  ــه 16 بيمارس ــگاه ها را ب ــگاهى و ورزش ــز نمايش ــه مراك جمل
موقــت تبديــل كــرده بودنــد. وانــگ چــن، معــاون رئيــس آكادمــى 
ــن  ــت اي ــن گف ــكى چي ــوم پزش ــى عل ــس آكادم ــى و رئي مهندس
ــعه  ــور توس ــه و به منظ ــن هزين ــا كمتري ــت ب ــتان هاى موق بيمارس
ظرفيــت درمانــى و پذيــرش تعــداد بيمــاران بيشــتر در كوتاه مــدت 
ايجــاد شــدند. شــانگ بولــى از اعضــاى آكادمــى مهندســى چيــن 
ــان  ــت در ووه ــتان هاى موق ــن بيمارس ــه اي ــى هم ــت تعطيل گف
ــود را  ــى خ ــف تاريخ ــتان ها وظاي ــن بيمارس ــد اي ــان مى ده نش
ــرى در  ــش مؤث ــرش و نق ــار را پذي ــزار بيم ــام داده و 13 ه انج

ــد.  ــا كرده ان ــا ايف ــروس كرون ــا وي ــه ب مقابل
 تداوم اجراى ممنوعيت هاى ســختگيرانه حمل و نقل در 

شهر كيانجيانگ استان هوبى چين
خبرگزارى رويترز گزارش داد: مقامات شــهر كيانجيانگ در اســتان 
هوبى چين گفتند به اجراى ممنوعيت هاى سختگيرانه حمل و نقل در 
اين شــهر ادامه خواهند داد. آن ها پيشــتر گفته بودند سختگيرى در 

مقررات حمل ونقل را كاهش مى دهند. 
 افزايش شمار جان باختگان چين به 3 هزار و 158 نفر

با ثبت 22 مــورد جديد فوت بر اثر كرونا شــمار جان باختگان اين 
ويروس در چين به 3 هزار و 158 نفر افزايش يافت. 

آمار كلى ابتال به ويروس كرونا در چين تا پايان روز سه شنبه به 80 
هزار و 778 مورد رسيد. 

 ثبت موارد جديد ابتال به كرونا در چين در ميان مسافران 
ايتاليايى و آمريكايى

مقامات شــهر پكن در روز سه شنبه 6 مورد جديد از ابتال به ويروس 
كرونــا را گزارش دادند كه مبتاليان از ايتاليا و آمريكا به اين كشــور 

آمده بودند. 
 242 مورد تــازه از ابتال به بيمارى كرونا در كره جنوبى؛ 

آمار كلى 7 هزار و 755 نفر
خبرگــزارى رويترز گزارش داد: كره جنوبى 242 مورد تازه از ابتال به 
بيمارى كرونا در اين كشور را گزارش كرد و به اين ترتيب آمار كلى 

ابتال به كرونا در كره جنوبى به 7 هزار و 755 نفر رسيد. 
  اهداى كمك نقدى بنياد ايدهى پاكســتان به مبارزه با 

كرونا در ايران
«فيصل ايدهى» رئيس بنياد خيريه ايدهى و فرزند «عبدالستار ايدهى» 
بنيان گذار اين مؤسسه روز سه شنبه با حضور در محل سركنسولگرى 
ايران در شــهر «كراچى» ضمن ديدار با احمد محمدى سركنســول 
كشــورمان، با ملت و دولت جمهورى اســالمى ايران به دليل شيوع 

ويروس كرونا ابراز همدردى كرد. 
به گزارش خبرگزارى صدا و ســيما از اســالم آباد، در اين ديدار رئيس 
مؤسسه خيريه ايدهى پاكستان كمك نقدى 31 ميليارد و 657 ميليون و 
500 هزار روپيه را از طرف اين مؤسسه به سركنسول ايران تقديم كرد. 
مؤسســه خيريــه ايدهــى پاكســتان كــه يكــى از بزرگ تريــن 
ــه امــور پزشــكى در ايــن كشــور اســت، بيــش از  بنياد هــاى خيري
هــزار و 800 آمبوالنــس 20 فرونــد آمبوالنــس هوايــى و 3 هــزار و 
500 شــعبه در سراســر پاكســتان دارد و بيــش از 36 هــزار نفــر در 

ــه كار هســتند.  ــاد مشــغول ب ايــن بني
اين بنياد در حال ســاخت بيمارســتان 100 تخته خوابى در كراچى 

است كه در آينده نزديك به بهره بردارى مى رسد. 

■ دوبيتى باباطاهر 
صفابخش جمال گلرخان بى خدايى كه مكانش المكان بى  
كه بر هر بنده او روزى رسان پديد آرنده ى روز و شب و خلق  

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

خداوند متعال به نمازى كه براى شما از شتران سرخ  موى نيكوتر است ، ياريتان فرمود و آن، 
نماز وتر است كه ميان عشا و دميدن صبح قرارش داده است.    
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 كرونا مدتى اســت كه به ايران ما هم رسيده و 
جا خوش كرده است و با شوق هم قربانى مى گيرد. 
چرا شوق نداشته باشــد وقتى همه آن را كوچك 
شمرده اند؟ اين موارد به نقل از محمدمهدى تفرج؛ 
كه يك پزشك است در فرارو منعكس شده است. 
وى در ادامه چنين مى گويد: اين كوچك منحوس، 
به دموكراسى هم بسيار پاى بند است. پير و جوان، 
فقير و غنى، مســئول و غيرمســئول را هم به يك 
ميزان گرفتار مى كند و به خطر مى اندازد. ترسناك تر 
از ويروس، ساده انگارى و دست كم گرفتن قدرت 
ســرايت آن از ســوى بخش هاى عمده اى از مردم 

است. 
اما، تو گويى بسيارى از مســئوالن و به ويژه مردم 
عادى، هنوز هــم آن را جــدى نگرفته اند. دنيا را 
بى خيــال، نمى دانم آينــدگان درباره مــا چگونه 
قضاوت خواهند كرد. به مــا خواهند خنديد يا با 
عصبانيت، از رفتار هاى امروز ما افســوس خواهند 
خــورد؟ اما، يقينــا مى دانم كــه هيچ كس نخواهد 
پذيرفــت كه امــروز به دليل كم كارى عــده اى يا 
همــكارى نكردن بخش هــاى ديگر، مســئول يا 
غيرمســئولى به وظيفه ى فــردى و اجتماعى خود 
عمل نكند. ما را چه كار به اين كه كســى همكارى 
مى كند يا نه، وظيفه اش را انجام مى دهد يا نه؟ كاش 
هــر كس با نهايت توان و انــرژى، هر آنچه را كه 

مى داند و مى تواند به كار گيرد. 
امروز، حتى پايين ترين اقشــار جامعه هم به اندازه  
باالترين رده هاى حاكميت مســئوليت دارند. بياييد 
حتى براى دشمنمان هم دل بسوزانيم، چه رسد به 
عزيزانمان، كه اگر دشــمن هم مبتال شد،  اى بسا ما 
و عزيزانمان هم درگير شويم. به چهره ى عزيزانمان 
يــك بار ديگر خوب نگاه كنيم. تصور اينكه در اثر 
اهمال و بى مباالتى ما، در آينده يكى از آن ها گرفتار 
اين بال شــوند و خداى ناكرده كســى را از دست 

دهيم، چقدر ممكن است دردناك باشد؟
 معلوم است كه معيشت بخش زيادى از جامعه هم 
در اين وانفسا به مشــكل خورده است، اما، امروز 
مى توان كمتر خورد و پوشــيد و گشت، جان ها را 

دريابيد. 
 در كنار ساير اقدامات درســتى كه انجام آن ها بر 
عهده ى مســئوالن است، هر نوع برخورد قهرى از 
سوى دولت و كل مجموعه  حاكميت با مردمى كه 
در نهايت بى مالحظگى تمامى ارگان هاى كشور و 
جان ســاير هموطنان را به خطر مى اندازند، در اين 
روز ها پذيرفتنى است و آيندگان نيز قطعا از آن به 
نيكــى ياد خواهند كرد؛  اى بســا ظلم اين گروه از 

افراد، از ظلم محتكران ماسك و دستكش و الكل، 
كمتر كه نباشد هيچ، بيشتر هم باشد. 

هرچــه زودتــر كســب و كار هايــى كــه ضــرورت 
ــل شــوند.  ــد تعطي ــاال نيســت باي ــى ب ــا خيل آن ه
ــاك كــه چنــد  اگــر جــان در امــان باشــد، چــه ب
روزى پوشــاك، اســباب بازى، طــال و جواهــر، 
آن هــا  جانبــى  لــوازم  و  لپ تــاپ  موبايــل، 
خريدوفــروش نشــود يــا اين كــه نهايتــا بــه 
خريدوفــروش اينترنتــى آن هــا بســنده شــود؟ 
ــا  ــه و... موقت ــاى بيم ــر نمايندگى ه ــاك اگ ــه ب چ
تعطيــل شــوند و ســازمان هاى مربــوط تمهيداتــى 
بينديشــند كــه مــردم از راه دور مســائل مرتبــط بــا 

ايــن كســب و كار هــا را پيگيــرى و حــل كننــد؟
 ســخنى هم با صاحبان تمام كسب وكار ها به ويژه 
فروشــندگان موادغذايى و بهداشتى داريم، امروز 
روزى اســت كه مرز بين خوبى و زشــتى روشن 
خواهد شــد. امروز، مشــخص خواهد شــد آيا 
همانطور كه اغلب ما هر روز مى ناليم، مشــكالت 
كشــور فقط ناشــى از عملكــرد نامطلوب برخى 
مســئوالن است، يا اين كه مســأله  اصلى (خوب يا 
بد)، رفتار ها و هنجار هاى ريشــه دوانده در وجود 
تك تك ما مردم اســت. از خون هموطنان ارتزاق 
نكنيم. ايــن روز ها يقينــا با هر مشــقتى خواهد 

گذشت، كاش همه روسفيد بمانيم. 

 نوع هشدار دادن رسانه ها به جامعه 
دربــاره ويروس كرونا بايــد از الگوى 

دردسرساز به مدل كار ساز تغيير كند. 
محمدصالح محسنى، روانشناس و استاد 
دانشــگاه با عنوان ايــن مطلب گفت: 
درحال حاضر نوع هشدار و اطالع رسانى 
دردسرساز  شكل  كرونا  ويروس  درباره 
دارد به طورى كه نمى توان ميزان استرس، 
نگرانى و فشــار روانى اين پديده را در 
جامعه انكار كرد و اين درحالى است كه 
اين ميزان تنــش و اضطراب روز به روز 
افزايش مى يابد و هر اطالعاتى شــكل 

«نگرانى دردسرساز» به خود مى گيرد. 
وى تصريــح كرد: هم اكنون برخى افراد 
جامعــه روند زندگى خــود را متوقف 
كرده اند و هر لحظه آخرين اخبار واقعى 

و حتى شايعات را در فضاى مجازى دنبال مى كنند 
كه البته همين امر موجب شده هيچ اقدام و عملى 
نداشته باشند و پيوسته به كرونا مبتال شدن خود و 
خانواده فكر كنند و حتى خود و يا عزيزانشان را 
در شرايط مرگ ناشى از اين ويروس تصور كنند 
موضوعى كه در علم روانشناســى به آن «نگرانى 

دردسرساز» مى گويند. 
و  كارشناســان  برخــى  البتــه  داد:  ادامــه  وى 
صاحب نظران نيز تــالش مى كنند با عباراتى نظير 
«نگران نباشيد» و «موضوع خاصى نيست» به قولى 
ســطح اضطراب عمومى را كاهش دهند ولى به 
جاى انكار و يا كوچك شمردن كرونا، بايد الگوى 
نگرانى را به ســمت نگرانى هاى كارساز تغيير داد 

يعنى به جاى القا افــكار منفى و يا انكار واقعيت، 
جامعه را مجاب كرد تا در اين كارزار دســت به 
اقــدام و عمل بزنند و فعاليت هاى پيشــگيرانه و 

تغيير سبك زندگى را جدى بگيرند. 
اين استاد دانشگاه افزود: برخالف تصور بسيارى، 
نگرانــى و بدبينى نه تنها چيز بدى نيســت بلكه 
اندازه آن براى دوام و بقاى زندگى الزم اســت، 
درواقع اين خوشــبينى مطلق است كه بايد از آن 

ترسيد. 
محسنى گفت: نگرانى هاى كارساز از ويژگى هاى 
مهم ذهنى انسان است كه از بدو تاريخ و هوشمند 
شــدن ذهن آدمى، در آن شــكل گرفته و تأثيرى 
شــگرف و مهم در تداوم نسل بشــر، پيش بينى 

خطرات و البتــه ارتقاى دانش و آگاهى انســان 
نســبت به تهديدات محيطى داشته و ما را وادار 
كرد از مسير تجربه اندوزى، علم آموزى و ارتقاى 
مهارت هــا و قابليت هاى خود، به تدريج محيط و 

شرايط امن تر را براى خود بسازيم. 
به گزارش مهر، اين روانشــناس تأكيد كرد: يك 
انسان اوليه، وقتى متوجه شد كه يك بوته يا گياه 
در حال حركت كردن است اين واقعيت محيطى را 
انكار نمى كرد، چون دريافته بود كه اين بى اعتنايى 
و بى توجهى به جزئيات و نشانه هاى خطر، ممكن 
است جان او را تهديد كند. چه بسا پشت بوته اى 
كه در حال تكان خوردن بــود، حيوانى درنده و 
گرســنه انتظار او را مى كشيد، به همين دليل ذهن 

انســان در طول هزاران ســال تكامل 
دريافت كه بايــد به نگرانى هاى خود 

اهميت دهد. 
وى افــزود: اگــر «نگرانى كارســاز» 
خطرات،  ديدن  براى  آمادگى  شــكل 
كمبودها و مشــكالت را نداشــت و 
ذهن ما به صورت جدى از روش هاى 
مختلــف مثــل ايجاد حــس ترس، 
نگرانى و هــراس، وادارمان نمى كرد 
كه نشــانه هاى خطر را جدى بگيريم، 
بى شــك بشــر به امنيتى كه امروز در 
دســت  دارد  وجود  مدرن  تمدن هاى 

نمى يافت. 
محســنى گفت: ويژگى ديگر «نگرانى 
كارساز» آن است كه به سرعت هيجان، 
لــذت و رضايت ما از يــك پديده يا 
شــرايط جديد و مطلوب را كاهش مى دهد و ما را 
وادار مى كنــد كه براى بهبود آن يا شــرايط خود و 
پيشــرفت تالش كنيم و اين مؤلفه هاى بالينى ذهن 
بشر است كه در شرايط كنونى كه ويروس كرونا دنيا 
را در معرض تهديد جهانى برده مى تواند به اشكال 

روانشناسانه كمك كند. 
وى در پايــان تأكيد كرد: متأســفانه 80 درصد از 
نگرانى هاى ما در زندگى دردسرســاز اســت و 
همين موضوع سبب مى شــود به دنبال اطالعات 
مخــرب درباره موضوع نگرانــى برويم ولى اگر 
نگرانى ما كارساز باشد اطالعاتى را كه جمع آورى 
مى كنيم نه تنها مخرب نيســت بلكه كمك مى كند 

بحران را به راحتى پشت سر بگذاريم. 

بايد ها و نبايد هاى اين روز هاى كرونايى

ضرورت اطالع رسانى كارساز به جامعه درباره ويروس كرونا

پلمب يك خانه مسافر ديگر در همدان
 در ادامه مراجعه به مالكان منازل اســتيجارى و خانه مسافرها، 25 
مورد اخطار كتبى مبنى بر ممنوعيت پذيرش مسافر صادر و يك خانه 

مسافر پلمب شد. 
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان همدان 
در پى شيوع ويروس كرونا با عنوان اين مطلب گفت: بازرسى هاى 
ميدانى به منظور شناسايى منازل اســتيجارى و خانه مسافرهايى كه 
با وجود هشــدارها و اطالع رســانى هاى صــورت گرفته همچنان 
به پذيرش مســافر اقدام مى كنند، توســط كارشناسان گردشگرى 
به همراه عوامــل انتظامى مربوطه و مجرى طرح خانه مســافرهاى 

استان همچنان ادامه دارد. 

على مالمير با بيان اينكه تمامى پيام هاى تبليغاتى و اطالعيه هاى اسكان 
مسافر در ســايت هاى ديوار، شيپور و ديگر شبكه هاى فروش آنالين 
حذف شــدند، اظهار كرد: بنابر دستور اســتاندار و رئيس ستاد مقابله 
بــا بيمارى كرونا مبنى بر ممنوعيت ســفر به همدان و پذيرش نكردن 
و اســكان در خانه مسافرها و منازل استيجارى اســتان، در پى رصد 
سايت ها و فضاى مجازى توسط كارشناسان گردشگرى، گزارش هاى 
مردمى و با دستور مقام قضايى و اقدام پليس فتا به مديران سايت ها و 

كانال هاى مذكور تذكر داده شد. 
مالمير ضمن تشكر و قدردانى از دســتورهاى ويژه دادستان همدان، 
همكارى نيروهاى انتطامى و مردم همدان كه با احســاس مسئوليت 
نسبت به حفظ سالمت خود و خانواده هاى همدانى پيگير اين موضوع 

هستند، افزود: گزارش هاى موردى بستر برخورد مناسب با سودجويان 
و فعاالن غيرمجاز اســكان مسافر را فراهم مى كند و ما همچنان منتظر 
مشــاركت و همكارى گزارش فعاليت ها در زمينه اسكان مسافرها در 

منازل استيجارى، خانه مسافر ها و... هستيم. 
وى در پايان از همشهريان و هم استانى ها خواست با احساس مسئوليت 
نســبت به حفظ سالمتى خود و ديگر شهروندان از پذيرش مهمان و 
مســافر خوددارى و درصورت مشاهده موارد اسكان غيرمجاز مراتب 
را به شماره 38274946 معاونت گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى 

گزارش دهند. 
چندى پيش نيز معاون اجتماعى فرمانده انتظامى استان همدان از پلمب 
6 خانه مسافر متخلف و ارجاع متخلفان به مراجع قضايى خبر داده بود. 


