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كرونا هم تغييرمان نداد!
در  صاحبنظــران  از  بســيارى   -1
پيش بينى ها و تحليل هاى خود جهان را به 
دو دوره پيشاكرونا و پساكرونا تقسيم بندى 

و براى هر دوره ويژگى هايى...

كم كم هالل ماه خدا مى رسد زراه                       اوقات ناب اهل بكاء مى رسد زراه كم كم هالل ماه خدا مى رسد زراه                       اوقات ناب اهل بكاء مى رسد زراه 
مهمان كند خدا همگان را به سفره اش               وقتى كه ماه جود و سخاء مى رسد زراهمهمان كند خدا همگان را به سفره اش               وقتى كه ماه جود و سخاء مى رسد زراه

به مناسبت ماه پربركت رمضان به مناسبت ماه پربركت رمضان 
و به منظور حمايت از توليد و به منظور حمايت از توليد 

درسال جهش اقتصادى درسال جهش اقتصادى 

09226404490شماره تماس: 38279011 و 09226404490 و 38279011 تماس: شماره

 در خدمت توليد كنندگان گرامى است در خدمت توليد كنندگان گرامى است

تبريك و تهنيت جناب آقاى مجيد مسلمى راد
انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان 

مديرعامل سازمان تعاون روستايى استان همدان 
تبريك عرض مى نماييم و توفيق خدمت  و موفقيت روز 

افزون شما را از خداوند بزرگ خداستاريم.
هيأت مديره و مدير عامل (فرشاد افراخته) 
شركت تعاونى توليد روستايى شيراوند نهاوند

تبريك و تهنيت جناب آقاى 
مجيد مسلمى راد

توانمندى  و  درايت  از  نشان  كه  جنابعالى  شايسته  انتصاب   
شما را را تبريك عرض نموده و موفقيت و سربلندى شما را از 

خداوند متعال خواستاريم.

تعاونى دامداران شهرستان نهاوند

تبريك و تهنيت جناب آقاى مجيد مسلمى راد 
ضمن عرض تبريك  انتصاب شايسته جنابعالى بعنوان
 مديرعامل تعاون روستايى استان همدان

كه نشان از توانمندى شما دارد ،موفيقت و توفيقات روزافزون 
شما را از درگاه خداوند بزرگ آرزومنديم.

تعاونى باغداران  شهرستان  نهاوند

تبريك و تهنيت جناب آقاى مجيد مسلمى راد
 انتصاب شايسته جنابعالى كه نشان از درايت و توانمندى 
شما را را تبريك عرض نموده و موفقيت و سربلندى شما 

را از خداوند بزرگ آرزومنديم.

مديرعامل و هيات مديره شركت تعاونى توليد روستايى 
زرين خوشه برزول نهاوند

آگهـي مـزايده 

شركت قند هكمتان ( سهامى عام )

شركت قند هكمتان (كارخانه قندهمدان)
درنظر دارد مازاد آهك هيدراته محصول كوره هاى 
آهك خود را به وزن تقريبى 1000 تن بصورت يكجا از 

طريق مزايده بفروش برساند .
و  دريافت  جهت  توانند  مى  محترم  متقاضيان   
تكميل برگ شرايط حداكثر تا تاريخ 1399/02/08 به 
آدرس :كارخانه قند همدان واقع در كيلومتر 20 جاده 
همدان تهران ، روبروى پليس راه شهيد خرمرودى  
شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  يا  و  مراجع 

تلفن 34553253-081 تماس حاصل فرمايند.

رئيس هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر رئيس هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر 
خدمات مسافرتى استان خبر دادخدمات مسافرتى استان خبر داد

خسارت 10 ميلياردى آژانس هاى 
مسافرتى همدان از كـرونا

تبريك و تهنيت

هيات مديره شركت تعاونى مصرف فرهنگيان 
شهرستان نهاوند

با سپاس و قدر دانى از انتخاب شايسته 
مدير كل محترم آموزش و پرورش استان همدان

انتصاب بجاى جناب آقاى 

محمد حسين دارايى 
نهاوند  پرورش  مدير آموزش  بعنوان  را 
انتخاب  اين  است  اميد  و  نموده  عرض  تبريك 
سرمنشا خير و بركت در حوزه تعليم و تربيت  

شهرستان نهاوند باشد

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

130 هزار 
دانش آموز ابتدايى 

در «سامانه شاد» 
ثبت نام كردند

كرونا هم مزيد علت شد
روزانه 

يك كيلو زباله
سهم هر همدانى 
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صنعت و كارآفرين محور توسعه در دنيا

صنعت همدان در گروكارآفرينان همدانـى
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كرونا هم تغييرمان نداد!
 1- بسيارى از صاحبنظران در پيش بينى ها و تحليل هاى خود جهان 
را به دو دوره پيشــاكرونا و پساكرونا تقســيم بندى و براى هر دوره 

ويژگى هايى را بر مى  شمارند. 
اين تحليل ها و پيش بينى ها بر اين باور استوار است كه كرونا بسيارى 
از مناســبات، رفتارها و ارتباطات را تغييــر خواهد داد و ويژگى هاى 
دنياى پساكرونا با دوران پيشاكرونا تفاوت هاى اساسى خواهد داشت. 
2- برخى مؤسسات پژوهشى حتى در ايران پژوهش هاى جديدى را 
در مقوله هاى گوناگون آغاز كرده اند تا مشخص كنند، شاخص هاى آن 

مقوله و تغييرات آن پس از كرونا چگونه خواهد بود. 
مقوالتى چون اقتصاد، ارتباطات، دين و معنويت از جمله اين عرصه ها 
و مقوالت هســتند كه پژوهش ها و اظهارنظرهــا در ارتباط با آنها و 

شرايطى كه پس از كرونا خواهند داشت، آغاز شده است. 
3- برخى سياســتمداران بر ايــن باورند كه كرونا مكاتب سياســى 
پرقدرت جهان را تغيير خواهد داد، زيرا اين مكاتب در شــيوع كرونا، 

ناكارآمدى خود را ثابت كرده اند. 
نظريه پايان ليبرال دموكراسى پس از كرونا اين روزها در اروپا به ويژه 
در كشورهاى درگير با شيوع كرونا مانند ايتاليا طرفداران زيادى دارد. 
4- در ايران نيز بســيارى از صاحبنظران درباره تغييراتى كه كرونا در 

زندگى مردم ايجاد خواهد كرد، سخن مى  گويند. 
از شــفافيتى كه كرونا در رفتارهاى دولتمردان ايجاد كرده تا درســتى 
اولويت دهــى بر ســالمت گرفته و افزايش معنويت فــردى، خانه و 
خانواده محورى مباحثى است كه در مباحث صاحبنظران ديده مى  شود. 
5- شــرايط جهان و مباحث مطرح شــده اميدواركننده پساكرونايى 
اميدوارى هاى بسيارى ايجاد كرده تا برخى شرايط در ايران هم تغيير 
كند و رفتارها به ســمت بهتر و عقاليى تــر حركت كند و روابط بين 
دولت و ملت با تغييرات شگرف مواجه شده و اين تغييرات بر مبناى 
اعتماد بيشتر به هم و تسهيل و تسامح ناشى از دوران سخت كرونايى 

شكل بگيرد. 
اما در عمل تاكنون چنين نشــده و رابطه همان رابطه سخت گيرى به 
هم و بى اعتمادى است كه نشان مى  دهد كرونا هم قادر به ايجاد تغيير 

در رفتارهاى ما نيست. 
6- صف كشيدن مردم در برابر پيشــخوان هاى دولت نمونه روشنى 
از تغييــر نكردن رابطه دولت با مردم و رفتارهاى ما ايرانيان در دوران 
كرونا اســت كه ثابت مى  كند ما در پســاكرونا هــم بى تغيير خواهيم 
مانــد، زيرا خودمان نمى خواهيم با تغييرات جهان همراه شــويم و از 

فرصت هاى تغيير بهره گيرى كنيم. 
دولت هنوز فراخــوان حضور براى ارائه خدمــات مى  دهد و ما هم 
بى اعتماد به دولت كه نكند پشــيمان شود، چنان حضورى را در دفاتر 

ثبت مى  كنيم كه شايد كرونا هم از آن تعجب كرده باشد. 
7- واقعيت آن اســت كه ما نمى خواهيم تغييــر كنيم و اين واقعيت 
مختص به ايران نيست در جهان هم اراده اى براى تغيير رفتارها نيست. 
تصور بر اين بود كه كرونا مى  تواند صلح و دوســتى را در دنيا حاكم 
كند، زيرا حيات بشريت را به خطر انداخته و دشمن مشترك بشريت 

فارغ از مليت، نژاد، جنسيت و ديگر تمايزات است. 
اما در عمل چنين نشــد و انســجام جهانى براى مقابله با اين دشمن 
نوظهور شكل نگرفت و رفتارها در عرصه بين الملل همچنان بر مبناى 

قدرت دولت ها شكل مى گيرد. 
با تمام اين تفاسير چه ما تغيير كنيم و چه نكنيم و چه دولتمردان جهان 
تغيير كنند يا نكنند، چه به تســاهل، انســان، محيط زيست، طبيعت و 
كره زمين بها بدهيم يا ندهيم، كرونا تأثير خود را بر تحوالت، ارتباطات، 
اقتصاد و ديگر حوزه ها گذاشته و فرا رسيدن دوران پساكرونا واقعيتى 

حتمى است و بايد آن را باور كنيم. 

مشموالن سربازى در همدان 
زير چتر پروتكل هاى بهداشتى

ــا  ــربازى ب ــت س ــراى خدم ــى ب ــز آموزش ــه مراك ــتان ب ــموالن از اس ــزام مش  اع
رعايــت پروتكل هــاى بهداشــتى و تب ســنجى آنهــا انجــام شــد.

ــه  ــاز نيروهــاى مســلح ب ــه ني ــا توجــه ب ــده انتظامــى اســتان همــدان گفــت: ب فرمان
ــه  ــاز ب ــن ني ــور و همچني ــت كش ــن امني ــراى تأمي ــانى الزم ب ــروى انس ــن ني تأمي
ــراى  ــوان ب ــكى، فراخ ــكى و پيراپزش ــروه پزش ــته هاى گ ــص رش ــاى متخص نيروه
اعــزام دانش آموختــگان پزشــكى و پيراپزشــكى طبــق دســتورالعمل جديــد و 

ــد. ــام ش ــا انج ــا كرون ــه ب ــراى مقابل ــا ب ــوان آنه ــتفاده از ت ــور اس به منظ
ــتورالعمل از  ــن دس ــرد: اي ــان ك ــا بي ــا ايرن ــو ب ــح در گفت وگ ــعلى كامرانى صال بخش
ــه مســئوالن دانشــگاه هاى  ــه انتظامــى اســتان همــدان ب ســوى معاونــت نظــام وظيف
ــه دانشــجويان  ــا موضــوع را ب ــا آنه ــالغ شــد ت ــتان اب ــور اس ــام ن ــى و پي آزاد، دولت

اطــالع دهنــد.
كامرانى صالح افزود: بر اين اســاس اعزام 250 تن از دانش آموختگان رشته هاى پزشكى و 
غيرپزشكى در قالب جهادگران مقابله با ويروس كرونا به مراكز آموزشى با شعار «به مدد 

الهى كرونا را شكست مى دهيم» انجام شد.
ــم  ــهيد قاس ــرى ش ــزار نف ــالن 6 ه ــه س ــش از ورود مشــموالن ب ــرد: پي ــان ك وى بي

ــش در  ــنجى و پاي ــربازى، تب س ــدس س ــت مق ــه خدم ــزام ب ــراى اع ــليمانى ب س
ــم  ــط تي ــموالن توس ــالمت مش ــد س ــس از تأيي ــد و پ ــام ش ــگاه انج ورودى ورزش

ــت. ــورت گرف ــزام ص ــا، اع ــه كرون ــكوك ب ــم مش ــود عالئ ــكى و نب پزش
ــت  ــه خدم ــت ب ــش از عزيم ــموالن پي ــك از مش ــر ي ــه ه ــزود: ب ــح اف كامرانى صال
ســربازى يــك بســته بهداشــتى كامــل شــامل ژل ضدعفونــى كننده، ماســك، دســتكش 
و يــك بســته پذيرايــى بين راهــى بهداشــتى و داراى ارزش غذايــى الزم توزيــع شــد.
ــذارى  ــربازى فاصله گ ــت س ــه خدم ــموالن ب ــزام مش ــان اع ــرد: در جري ــان ك وى بي
اجتماعــى رعايــت شــده و آموزش هــاى الزم بــه آنهــا بــراى پيشــگيرى از ابتــال بــه 

كرونــا داده شــد.

130 هزار دانش آموز ابتدايى 
در «سامانه شاد» ثبت نام كردند

تعويض پالك در همدان زوج و فرد شد

 با تصميم ستاد مقابله با كرونا و به منظور پيشگيرى از شيوع اين بيمارى 
در مركز تعويض پالك، هنگام بازگشايى اين مراكز، خدمات رسانى به 
مراجعه كنندگان بر اساس شماره انتظامى زوج و فرد ارائه مى شود. رئيس 
پليس راهنمايى و رانندگى استان همدان گفت: مركز تعويض پالك يكى 
از پرخطرترين محل ها در زمينه بروز كرونا ارزيابى مى شود زيرا ازدحام 

و شمار مراجعه كنندگان به اين مركز بسيار زياد است.
على فكرى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: سال گذشته 24 هزار خدمت 
به دارندگان خودروهاى نوشماره و 90 هزار خدمت به افرادى كه براى 
نقــل و انتقال خودرو مراجعه كرده بودند در اين مركز ارائه شــد و در 

مجموع حدود 400 هزار نفر به اين مركز تردد داشتند.
وى افــزود: تالش پليس راهور همــدان جلوگيرى از حضور مردم در 
فضاى سربسته و تالش براى فراهم كردن امكان حضور مراجعه كنندگان 
در فضاى سرباز، كاهش بار مراجعه شهروندان به غرفه هاى پيش بينى شده 
و كم كردن زمان شماره گذارى است. وى بيان كرد: در اين راستا در گام 
نخســت طرح زوج و فرد پيش بينى شده اســت اما در صورت تداوم 
ازدحام شــهروندان در روزهاى نخست، شــماره گذارى بر اساس رقم 
نخســت پالك انجام مى شود؛ يعنى به ترتيب براى هر يك از شماره ها 

يك روز براى دريافت خدمات پيش بينى مى شود.

نكند از سوراخ كرونا 2 بار گزيده شويم
مهدى ناصرنژاد »

 حــدود 2 ماه پيش و روزهاى اول شــيوع ويــروس كرونا در 
كشــورمان، خبرنگاران و گزارشگران رســانه هاى گوناگون هر روز 
و شــايد هر لحظه با نگرانى و پريشانى هاى بســيار از اخبار ناگوار 
مربوط به اين بالى ناگهانى، مرتب از سير صعودى آمارهاى مربوط 

به گسترش كرونا مى گفتند و مى نوشتند. 
ســوژه هاى خبرى عواقب ناگوار هر حادثه به ويژه توقف و تعطيلى 
دامنه دار فعاليت هاى اجتماعى و حيات اقتصادى يك جامعه براى هر 
خبرنگارى تلخ و دشوار است و براى آن دسته از همكاران خبرنگار 
و گزارشــگر كه دوران پرفرار و نشــيب و 8 ســاله دفاع مقدس را 
در كشــورمان تجربه نكرده اند، درگير شــدن با اخبار ناگوار پاندمى 
ويروس كرونا در جهان در نوع خود شــايد يك كارگاه آموزشــى 

باشد!
خوشــبختانه پس از آن روزها و هفته هاى طاقت فرســاى همه گيرى 
كرونا در كشــورمان، اغلــب اخبار و اطالع رســانى هاى امروزمان 
پيرامون ســير نزولى همه گيرى كرونا اســت و البته كه در كنار همه 
آمــار و ارقام رو به كاهش كرونايى، شــنيدن و گفتن و نوشــتن از 
دستاوردهاى علمى در ارتباط با ويروس ناشناخته كوويد 19 توسط 
دانشــمندان و نوآوران كشــورمان نيز دلگرم كننده است خوشايند و 
بدون شــك هر خبرى از دســتاوردهاى علمى دنياى پر رمز و راز 
كرونا از ايران عزيزمان كه در اين ماه ها و ســال ها به شــدت درگير 
شــرايط دشوار اقتصادى است و از تحريم هاى همه جانبه دولتمردان 
پليد آمريكايــى رنج مى برد، براى جهانيان شــنيدنى و حيرت انگيز 

است.
حال در چنين اوضاع و احوال سايه روشن، آمارهاى نزولى از آسيب  
و زيان كرونا ما اهل رسانه را سر شوق مى آورد و اگر اغراق نباشد، 
خواب از چشــمانمان مى گيرد تا بلكه هرچه زودتر به خوش پايانى 
كرونا برسيم و مســلمًا خوش ترين و جهانى ترين خبر آن است كه 
درباره شناخت و ســاخت قطعى واكسن يا دارويى براى پيشگيرى 
و درمان مطمئن اين بيمارى باشــد و اعالم كنيم كه پاى كرونا براى 
هميشه در گل نشت و متوقف شد، در غير اين صورت اخبار مربوط 
به مديريت يا كنترل كرونا در يك كشور يا سطح جهانى، چيزى غير 

از بيم و اميد نمى تواند باشد.
اما شــرايط امروز كرونا در كشــورمان نتيجه تالش بى وقفه جامعه 
خستگى ناپذير و كم توقع پزشكى است و قطعًا وادار كردن ويروس 
منحوس كرونا به عقب نشــينى تدريجى، مولود همبســتگى جامعه 
پزشــكى با مردم و درك عمومى از خطر و شــيوه هاى ســرايت و 
گســترش ويروس محقق شده است و ادامه اين موفقيت و شكست 
دادن كرونا بستگى به آگاهى كامل مردم و احساس مسئوليت شديد 
آنــان در قبال زحمات جامعــه پزشــكى دارد، در غير اين صورت 
چنانچه جامعه پزشكى به هر دليلى و خداى ناكرده مأيوس شود، يا 
مردم شــل بگيرند و رها سازند، سيلى سختى از كرونا بر ما تحميل 
خواهد شــد كه نتيجه ســهل انگارى خودمان خواهد بود و التيام آن 

به راحتى ممكن نخواهد بود. 
در اين ارتبــاط نكته اميدواركننده اين اســت كه جامعه پزشــكى 
كشورمان با تعهد ذاتى و تالش بى وقفه به شناخت خوبى از ماهيت 
كرونا رســيده است و از ســويى نيز مردم غالبًا خطر ويروس كرونا 
را باور كرده اند و مى دانند چيزى به نام كرونا در كمين آنان اســت و 
اگر مراقب نباشند دچار مى شــوند و بايد تاوان سختى بپردازند. اما 
نكته نگران كننده و دلهره آور اين اســت كه بسيارى مردم چون اخبار 
مربوط به ســيرنزولى همه گيرى كرونا را مى شنوند، خوش باورانه به 
آن بى اعتنا شــوند و فكر كنند بازى خطرناك كرونا به پايان رسيده 

است!
در چنين صورتى اســت كه خداى ناكرده از سوراخ كرونا دوباره و 
بســيار كشــنده تر از بار اول گزيده خواهيم شد و گفته اند كه «خود 

كرده را تدبير نيست».

1- داوطلبان رياســت مجلس يازدهم در حال افزايش اســت، گويا 
فريدون عباســى نيز اعالم داوطلبى كرده است، گفتنى است با توجه 
به مديريت وى در زمــان احمدى نژاد وى را از داوطلبان اين طيف 

دسته بندى كرده اند.
2- بيشــتر مديران يك اســتان به كرونا مبتال شده اند. گويا استاندار 
مازندران گفته غير از او تمام مديران استان از جمله معاونان استاندار 
به كرونا مبتال شده و درمان شــده اند. گفتنى است از مردم خواسته 

شده همچنان به استان مازندران سفر نكنند.
3-  احتماال الريجانى ديگر در مجلس دهم حاضر نشود. گويا دوران 
درمان وى كه به كرونا مبتال شده هنوز پايان نيافته است. گفتنى است 
الريجانى با انصــراف از داوطلبى نمايندگى، در مجلس يازدهم هم 

حضور نخواهد داشت.
4- اســتعفا و عذرخواهى در حال ورود به فرهنگ مسئوالن است. 
گويا امام جمعه ايرانشــهر پس از عذرخواهى از مردم، اســتعفا نيز 
داده و اســتعفا وى پذيرفته شده است. گفتنى است انتشار كليپى از 
امام جمعه ايرانشهر درحالى كه در خودرو نشسته و به كارگران پول 
مى دهد با انتقادهاى فراوانى مواجه و به عذرخواهى و اســتعفاى او 

منجر شد. 
5- تقاضاى بازســازى شوراى عالى اصالح طلبان مطرح شده است. 
گويا اين درخواســت براى فعاليت در انتخابات رياست جمهورى 
1400 از ســوى نظريه پردازان اين جناح مطرح شــده است. گفتنى 
اســت بازسازى مطرح شده بيشــتر به لحاظ ساختارى و تشكيالتى 

است.

 درباره ســامانه آموزشــى كه اين روزها 
آموزش و پرورش بــراى جبران عقب افتادگى 
مى كنــد،  اســتفاده  دانش آمــوزان  درســى 

گاليه هاى مختلفى وجود دارد.
"ســامانه شــاد" راهكار جديدى اســت كه 
وزارت آموزش وپــرورش براى ســاماندهى 

مجازى كالس هاى درسى به كار برده است.
با اينكه قرار بود اين ســامانه در 15 فروردين 
قابل استفاده شــود، بنابر نقص هايى كه وزير 
آموزش و پرورش آن را به طور رســمى اعالم 
كرد، در 21 فروردين رونمايى "شــاد" انجام 
و راهنماى ورود كاربــران از جمله مديران، 

معلمان و دانش آموزان نيز اعالم شد.
در همين راستا استان همدان نيز توانست در 
مقاطع مختلف تحصيلــى كاربران زيادى را 
متوجه اســتفاده از اين فضاى آموزشى كند، 
به طورى كــه در مقطع ابتدايــى 100 درصد 
مديران عضو اين ســامانه هســتند و بيش از 
12 هزار كالس درســى مختلف پايه  ابتدايى 

در همدان تشكيل شده است.
آموزش وپرورش  ابتدايــى  آمــوزش  معاون 
همــدان در گفت وگو بــا همدان پيام گفت: 
به دنبال ايجاد فضايى مطمئن بوديم كه بتوان 
بر آن نظارت كرد كه خوشبختانه سامانه شاد 

اين فرصت را ايجاد كرده است.
ياسر نانكلى افزود: بر اســاس آخرين آمار، 
حدود 85 درصــد از كاربران در پايه ابتدايى 
كــه بايد در اين ســامانه ثبت نام كنند تاكنون 
موفق به استفاده و ورود به اين سامانه شده اند 
كــه به نظر مى رســد با مرتفع شــدن برخى 
اشكاالتى كه در روزهاى اخير داشت تا چند 
روز آينده ظرفيت 100 درصدى پايه ابتدايى 

موفق به نصب برنامه شاد شوند.
وى بــا بيــان اينكــه مهم تريــن مأموريت 
آموزش وپرورش در ايام كرونايى اين اســت 
كــه تعطيلى مــدارس به تعطيلــى آموزش 
منجر نشــود، خاطرنشــان كرد: تمام تالش 
آموزش وپرورش اين است كه سال تحصيلى 
را با كمترين آســيب و نقص در آموزش به 

پايان ببريم.
وى تصريــح كرد به منظــور كاهش نواقص 
در آمــوزش و جلوگيــرى از ايجاد وقفه در 
تحصيــل دانش آموزان، آمــوزش تلويزيونى 
درنظر گرفته شده است؛ همچنين آموزش در 
تلويزيون از 10 به 28 نوبت و از يك شــبكه 

به 3 شبكه افزايش يافته است.

نانكلى تأكيــد كرد: در مجمــوع 168 هزار 
دانش آموز در پايــه ابتدايى در حال تحصيل 
در استان همدان هستند كه از اين ميزان 130
هزار نفر در حال حاضر در شاد فعال و عضو 

هستند.
وى همچنيــن دربــاره گاليــه معلمــان از 
بارگذارى مطالب در اين ســامانه اظهار كرد: 
تمــام تــالش وزارت آموزش وپرورش رفع 
مشكالت پيش بينى نشده و احتمالى است كه 
ممكن است اين سامانه دارا باشد، با اين حال 
به توجه و جديت بيشــترى از جانب معلمان 
و دانش آموزان نيازاســت تا بتوانيم اين وقفه 
پيش آمــده در روند تحصيلى را به وســيله 

سامانه شاد برطرف كنيم.

وى همچنين به برخى نكات در اســتفاده از 
اين سامانه اشاره كرد و افزود: به نظر مى رسد 
در هنگام استفاده از اين سامانه فيلترشكن ها 
ايجاد مشــكل مى كند؛ بنابرايــن از كاربران 
تقاضامنديم هنگام كار با شاد، فيلترشكن خود 
را خاموش كنند و صفحه كليد گوشى خود را 

به روى حروف التين قرار دهند.
نانكلــى همچنين تأكيد كــرد: هر دانش آموز 
براى ثبت نام مشخصات خود در سامانه شاد 
5 دقيقه زمان در اختيار دارد و چنانچه نتواند 
در ايــن مدت زمان ثبت نــام را تكميل كند با 
خطاى 406 ســامانه مواجه مى شود كه براى 
رفع آن بايد دوبــاره مراحل ثبت نام را انجام 

دهد.

 از زمان اعالم شيوع ويروس كرونا 4 هزار 
و 700 گــروه رفع آلودگــى، 15 هزار اماكن 

استان را پاكسازى كردند.
انصارالحسين(ع)  ســپاه  زيستى  قرارگاه  دبير 
همدان گفت: قرارگاه زيســتى حدود يك سال 
است در سطح استان زيرنظر استاندار، فرمانده 
سپاه و شــوراى تأمين استان فعال شده است، 
البته در ســپاه اســتان قرارگاه فرعى زيستى 
نيز فعال اســت كه شــامل 7 كميته فرهنگى، 
رفــع آلودگــى، ســرمايه انســانى، امنيت و 
رصد كــه اقداماتى از جمله كشــف و ضبط 
كاالهاى احتكارشــده مانند دســتكش و مواد 
روابط  پيشــگيرى،  داشــته ،  ضدعفونى كننده 
عمومى و سازندگى و خدمات رسانى به اقشار 
است و به ويژه در اين ايام به صورت 48 ساله 

با ناجا، ارتش و ادارات تعامل تنگاتنگ دارند و 
دستورات مورد نياز براى تعامل ابالغ مى شود.

اصغر پارسامنش در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: از زمان اعالم شــيوع ويروس كرونا در 
كشور اين قرارگاه به فعاليت هاى مختلفى از 
جمله چاپ و انتشــار 4 هزار و 452 پوستر، 
رفع آلودگى توســط 4 هزار و 700 گروه در 
سطح اســتان، رفع آلودگى 15 هزار اماكن و 
به كارگيرى 54 هزار و 407 نيروى بســيجى 
و پاســدار براى ضدعفونى در اســتان اقدام 

كرده اند.
وى افزود: توليد يك ميليــون و 891 هزار و 
285 عدد ماســك و توزيع 952 هزار و 160

عدد، توليد و توزيع 315 هزار جفت دستكش 
و توزيع 70 هزار و 175 جفت و بازداشــت و 

شناسايى 20 محتكر از ديگر اقدامات قرارگاه 
زيستى در اين مدت بوده است.

پارسامنش خاطرنشان كرد: براى تب سنجى در 
ورودى هاى شــهر و برخى مراكز بهدارى ها، 
204 نفر پزشك متخصص و بهداشت يار با ما 
همكارى داشته اند، اقشار مختلف بسيج مانند 
بسيج محالت، اساتيد، اصناف، جامعه پزشكى 
و هنرمندان و پيشكسوتان نيز همكارى خوبى 
داشتند كه در اين ميان بسيج طالب با 70 گروه 
و جامعه زنان با 980 گروه بيشترين فعاليت را 
داشته اند و مبلغ 200 ميليارد تومان براى تهيه 
بسته هاى معيشــتى و مواد مورد نياز از خيران 

جمع آورى شده است.
وى خاطرنشــان كرد: 28 كارگاه رســمى و 
چندين كارگاه توليد خانگى ماســك زيرنظر 

بهداشــت و درمان در حال فعاليت هستند كه 
البته بيشتر اين كارگاه ها از بسيجيان و خانواده  
سپاه بوده و ميانگين توليدات آنها بين 3 هزار 

تا 5 هزار ماسك بوده است.
پارســامنش افزود: از زمان اعالم رسمى ورود 
ويروس كرونا در كشور، برخى سودجويان به 
احتكار مايع ضدعفونى كننده، ماسك فيلتردار، 
دستكش يكبار مصرف و الكل اقدام كردند كه 

به سرعت شناسايى و دستگير شدند.
وى يادآور شــد: بيماران مبتال به كرونا پس از 
عبــور از مرحله ســخت بيمــارى بايد دوره 
نقاهت خــود را بگذارنند كــه در اين باره در 
سطح اســتان و مراكز شهرستان نقاهتگاه هايى 
درنظر گرفته و آماده شــد اما متأســفانه مورد 

استقبال قرار نگرفت.

آغاز طرح همدلى با 
خانواده متوفيان كرونا 

در همدان
 اجراى طرح همدلى بــا خانواده متوفيان 
ويروس كرونا در قالب طرح ملى «غمگساران 
جوان» توسط هالل احمر اين استان آغاز شد.

معــاون امــور جوانان جمعيت هــالل احمر 
اســتان همدان گفت: سوگوارى براى عزيزان 
از دست رفته و تجربه غم و اندوه فراوان پس از 
فوت آنها امرى طبيعى اســت اما در شــرايط 
كنونى به دليل پيشــگيرى از شيوع كرونا افراد 
نمى توانند مراحل سوگ را سپرى كنند و با غم 

از دست دادن عزيزانشان كنار بيايند.
به گزارش روابط عمومى هالل احمر اســتان 

همــدان، مريم پاك بين بيان كــرد: با توجه به 
اپيدمى ويروس كرونا در كشــور و اســتان و 
درگذشت تعدادى از هم استانى ها، نبود امكان 
برگزارى مراســم همدردى با اعضاى خانواده 
متوفيان موجب انباشــت فشــارهاى روانى و 
تنش درونــى خانواده هاى بازماندگان شــده 

است.
پاك بيــن ادامــه داد: به منظور تســكين آالم 
خانواده هاى داغــدار، طرح همدلى با خانواده 
متوفيــان ويروس كرونــا در قالب طرح ملى 
«غمگســاران جوان» در فضــاى مجازى و با 
همكارى اعضاى جوانان هالل احمر و خانواده 

متوفيان برگزار مى شود.
وى اظهار كرد: 9 شــعبه ايــن جمعيت در 9
شهرستان استان همدان مجرى برگزارى طرح 
ملى "غمگســاران جوان" هستند تا در بحران 

كرونا هــم، خانواده هاى مصيبــت زده را تنها 
نگذارند.

وى همدردى با خانواده متوفيان، پيشــگيرى 
از انزوا و تنهايى بســتگان درجه يك متوفيان 
كرونا، ايجاد فضاى معنوى ماه مبارك رمضان 
در همدلى با آنها و اســتفاده از ظرفيت فضاى 
مجازى در راســتاى معرفى اهداف و وظايف 
بشردوســتانه جمعيت هالل از ديگر اهداف 

اجراى اين طرح است.
پاك بين افزود: عــالوه بر همدردى با خانواده 
متوفيــان برنامه هاى اجرايى جانبى نظير ديدار 
با حاميان ســالمت و تجليل از خدمات آنها، 
ايجاد بوستان جاودانگى و كاشت نهال به ياد 
متوفيان با مشاركت بســتگان جانباختگان و 
پيگيرى مسائل و مشــكالت خانواده متوفيان 

كرونا مدنظر است.

فعاليت 4700 گروه رفع آلودگى در سطح استان همدان

مسابقه ادبى 
«با ادبيات در خانه 

مى مانيم» برگزار مى شود
 مسابقه «با ادبيات در خانه مى مانيم» به منظور 
جلوگيرى از شــيوع كرونا و ترغيب مردم به 
ماندن در خانه ها در همدان برگزار مى شود. به 
گزارش تســنيم، به همت حوزه هنرى استان 
همدان و با هدف ترغيب و تشــويق مردم به 
در خانه ماندن، مسابقه ادبى «با ادبيات در خانه 
مى مانيم» برگزار مى شود. «روزهاى قرنطينه»، 
اجتماعى»  «فاصله گــذارى  كرونا»،  «ويروس 
و «مدافعان ســالمت» موضوعات اصلى اين 
مسابقه ادبى را تشكيل مى دهند و عالقه مندان 
به شــركت در اين رويداد هنــرى مى توانند 
آثــار خود را در 3 بخش شــعر (بزرگســال، 
كودك و نوجوان)، داستان(بزرگســال، كودك 
و نوجــوان) و يادداشــت هاى روزانه با ذكر 
نام و نام خانوادگى و شــماره تماس به ايميل
info@arthamadan.ir بــا ذكر عنوان 
مســابقه «با ادبيات در خانه مى مانيم» ارسال 
كنند. اين مسابقه شرايط سنى ندارد و تمامى 
شاعران و نويسندگان استان همدان مى توانند 
تا 31 ارديبهشــت ماه امســال در اين مسابقه 

شركت كنند. 

اعتبار دفترچه هاى درمان 
تأمين اجتماعى تا پايان 

ارديبهشت 
 دفترچه هاى درمانــى تأمين اجتماعى تا 
پايان ارديبهشــت ماه معتبر است و نيازى به 
مراجعه حضورى بيمه شدگان و بازنشستگان 

براى تمديد دفترچه ها نيست.

به گــزارش روابط عمومى ســازمان تأمين 
اجتماعى، بر اساس دستور ادارى صادرشده 
از ســوى معاونت بيمه اى ســازمان تأمين 
اجتماعى، دفترچه درمانى تمامى بيمه شدگان، 
مســتمرى بگيران و افراد تبعى آنــان كه تا 
پايــان بهمن ســال 1398 داراى اعتبار بوده 
و اســتحقاق درمــان داشــته اند، صرف نظر 
از پرداخت يا پرداخت نشــدن حق بيمه تا 

ارديبهشت ســال 1399 معتبر تلقى شده و 
اســتفاده از مزاياى درمانى سازمان در مراكز 
ملكى و يــا طرف قرارداد بــراى آنها مجاز 

است.
اين تمهيــدات به منظور كاهــش مراجعات 
بيمه شدگان و جامعه مخاطبان سازمان تأمين 
اجتماعى بــه شــعب و كارگزارى هاى اين 
سازمان در ايام شيوع كرونا اتخاذ شده است.
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كارخانه هاى راكد اسدآباد را 
به چرخه توليد برمى گردانيم

 فرماندار شهرســتان اسدآباد با اشــاره به شعار سال جديد اعالم 
كرد: در سال «جهش توليد» در تالش هستيم تا كارخانه هاى راكد و 

نيمه فعال شهرستان را به چرخه توليد بازگردانيم.
مجيد درويشــى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: در حال حاضر 
شهرستان اسدآباد داراى چند سرمايه گذار خوب از جمله سرمايه گذار 
ساخت كارخانه فرآورى و بسته بندى قهوه و سرمايه گذاران ساخت 
2 گلخانه 100 و 40 هكتارى بوده كه اين پروژه ها در  دى ماه ســال 
گذشته كلنگ زنى شده و در سالجارى عمليات اجرايى اين طرح ها با 

توجه به شعار سال بايد آغاز شود و در برنامه قرار گيرد.
وى افزود: تحقق پروژه ساخت شــهرك گلخانه اى 40 هكتارى در 
بهــراز با اعتبار 300 ميليارد ريال با اشــتغالزايى 400 نفر، شــهرك 
گلخانــه اى 100 هكتارى چهاردولى با اعتبــار 750 ميليارد ريال و 
اشــتغالزايى 750 نفر و پروژه ساخت كارخانه بســته بندى قهوه با 
ظرفيت توليد 10 هزار تن و اعتبار 700 ميليارد ريال و اشــتغالزايى 
150 نفــر به طور قطع درصورت آغــاز عمليات اجرايى و تكميل و 
بهره بــردارى، شــتاب و جهش بزرگى در توليد، اشــتغال و اقتصاد 

شهرستان ايجاد خواهد كرد.
وى در ادامه ســخنانش با اشــاره به پروژه كنارگذر اسدآباد تصريح 
كرد: در حال حاضر بحث جاده اى و راه كنارگذر اســدآباد داراى 96

درصد و ابنيه پروژه داراى 90 درصد پيشرفت فيزيكى است.
درويشــى همچنين از اختصاص 15 ميليــارد تومان اعتبار به پروژه 
تعريض جاده اســدآباد به قروه(آقاجانبالغى) خبر داد و خاطرنشان 
كرد: تعريض مسير اســدآباد به قروه به عنوان يكى از پروژه هاى راه 
شهرســتان در حال حاضر داراى 30 درصد پيشرفت فيزيكى است و 

منتظريم پيمانكار ادامه كار را هرچه سريع تر آغاز كند. 
وى با اشاره به بحث ســاخت تونل در گردنه اسدآباد تصريح كرد: 
ســاخت تونل در گردنه اسدآباد در دســتور كار دولت قرار دارد و 
درصورتى كه شرايط توپوگرافى منطقه جواب داده و طرح مطالعاتى 

بازگشايى مسير تونل پاسخ دهد، موضوع حتما عملياتى مى شود.
درويشى افزود: سطح اجراى ساخت تونل در گردنه اسدآباد بستگى 
به نظر كارشناسان امر داشته كه ببينند به لحاظ جنس سنگ هاى مسير 

و شيستى بودن گردنه اين موضوع قابليت اجرا دارد يا خير؟ 
وى در ادامه از بهره مندى تمام روســتاهاى باالى 20 خانوار اسدآباد 
از راه روســتايى آســفالته در ســالجارى خبر داد و اظهار كرد: در 
حال حاضر در شهرســتان اســدآباد 28 كيلومتر راه روســتايى شنى 
وجود دارد كه براساس قرارداد آســفالت و بهسازى 13 كيلومتر از 
اين ميزان راه شــنى در حال اجراســت و با اتمام اين پروژه تمامى 
روستاهاى باالى 20 خانوار اسدآباد از راه روستايى آسفالته بهره مند 

خواهند شد.
وى در پايان بيان كرد: با اتمام پروژه آسفالت و بهسازى 13 كيلومتر 
راه روســتايى، تنها 15 كيلومتر راه روستايى شنى در شهرستان باقى 

خواهد ماند كه اين روستاها نيز زير 10 خانوار جمعيت هستند.

مهلت پرداخت حق بيمه اسفندماه 
روستاييان و عشاير تمديد شد

 مدير صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روســتاييان و عشاير 
اســتان همدان از تمديد 2 ماهه مهلت پرداخت حق بيمه اســفندماه 

روستاييان و عشاير خبر داد.
مهدى سماواتى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: مهلت پرداخت 
حق بيمه افرادى كه در اســفندماه سال گذشته به دليل شيوع ويروس 

كرونا امكان پرداخت حق بيمه خود را نداشته اند، تمديد شد.
وى تصريح كرد: در راســتاى حمايت از مردم استان در مقابل شيوع 
ويروس كرونا، براى آن دســته از بيمه شــدگانى كه در اســفندماه 
نتوانســتند حق بيمه خود را بپردازند و دچار وقفه بيمه اى شده اند، 

مهلت 2 ماهه اى درنظر گرفته شده است.
وى افزود: اين افراد تا پايان ارديبهشــت ماه فرصت دارند نسبت به 
پرداخت حق بيمه اسفندماه خود با همان نرخ هاى سال گذشته اقدام 
كنند و درصورت واريز، وقفه اى در ســوابق بيمــه اى آنها به وجود 

نخواهد آمد و جريمه اى شامل حالشان نخواهد شد.
ســماواتى خاطرنشــان كرد: صنــدوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، 
روســتاييان و عشــاير، پيش از اين نيز اقدامات مؤثرى در راستاى 
حمايت از اعضاى خود در مقابل شــيوع ويروس كرونا انجام داده 

است.
وى تمديــد 3 ماهــه قــرارداد كارگزارى هاى صندوق، ارســال 
محتواى آموزشــى از طريق پيامك و شبكه هاى اجتماعى، توزيع 
مواد ضدعفونى كننده و لوازم پيشــگيرى از شيوع ويروس را از 
جمله اين اقدامات دانست و بيان كرد: عالوه بر اين، با راه اندازى 
كمپين روســتاى بدون كرونا، پل ارتباطى خوبى با بيمه شــدگان 
خود در سراســر اســتان ايجاد كرديم و از آنها خواســتيم كه در 
صــورت ابتالى قطعى خــود يا يكى از اعضاى خانواده شــان به 
بيمارى كوويد-19 از طريق ارســال عدد 5 به ســامانه 300027

به ما اطالع دهند.
وى با بيــان اينكه همكاران ما در صندوق، با تمام افرادى كه به اين 
ســامانه پيامك ارســال كرده اند، تماس خواهند گرفت، اظهار كرد: 
براى آن دســته از خانوارهايى كه ابتالى قطعــى آنها به كرونا تأييد 
شــود، در چارچوب قوانين و مقررات صندوق، تســهيالتى درنظر 

خواهيم گرفت.
ســماواتى تأكيد كرد: به دليل پيشگيرى از شــيوع ويروس كرونا و 
در عمل به دستورالعمل هاى فاصله گذارى، تمامى فرآيندهاى تمديد 
بيمــه اى صندوق از جملــه دريافت شناســه و پرداخت حق بيمه، 
به صورت الكترونيكى و با مراجعه به وب ســايت رسمى صندوق به 

نشانى roostaa.ir قابل انجام است.

 از بانك پيامى با اين عنوان آمده كه مهلت 3 ماهه پرداخت اقساط 
وام شامل حال شما نمى شود؛ من مغازه دارى هستم كه نزديك به 2 ماه 
است مغازه ام تعطيل است و اجازه شروع به كار به من داده نشده است، 
پس قانون مهلت پرداخت اقساط شامل چه قشرى مى شود؟ فقط شامل 
سرمايه دارهاســت؟ اگر قرار نيست قانونى اجرا شود چرا مسئوالن آن 

را رسانه اى مى كنند؟
* مغازه دارى در شهرستان كبودرآهنگ

 دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه آزاد هستم با توجه به شرايط 
كنونى، كالس ها آنالين و البته كم كيفيت برگزار مى شــود. غالبا هم 
خودمان صداى ضبط شده مان را كه در حال ارائه هستيم براى استاد 
ارســال مى كنيم. استاد فقط صدا را در كالس آنالين پخش مى كند و 
درنهايت مى پرســد سؤالى نيست؟ ما اين ترم حدود 4 ميليون تومان 
شهريه پرداخت كرديم. آيا اين هزينه اى كه ما بايد پرداخت  كنيم در 

قبال خدماتى كه مى گيريم عادالنه است؟ 
* دانشجويى از روستاى مبارك آباد كبودرآهنگ

فرماندار رزن:
نظارت بر بازار در ايام ماه مبارك رمضان 

تشديد مى شود
 با اشاره به پيش رو بودن ماه مبارك رمضان ، اقالم ضرورى و مورد 
نياز مردم از قبيل برنج، قند و شــكر، روغن و... با هدف تنظيم بازار 
به زودى در بين فروشگاه هاى شهرستان توزيع خواهد شد و نظارت بر 

بازار در ايام ماه مبارك رمضان تشديد مى شود.
فرماندار شهرستان رزن ضمن قدردانى از واحد هاى صنفى شهرستان 
به دليل بســته نگه داشتن واحدهاى صنفى خود در راستاى جلوگيرى 
و كنترل از شــيوع ويروس كرونا افزود: خوشبختانه با تعامل اصناف 
هيچ گونه كمبــودى براى تأمين اقالم و مايحتــاج ضرورى مردم در 

شهرستان وجود ندارد.
ســيد رضــا ســالمتى در ادامــه افــزود: دفاتــر پيشــخوان دولــت در 
شهرســتان، به دليــل مراجعــه انبــوه مــردم بــراى دريافــت ســيم كارت 
ــكات  ــت ن ــا رعاي ــد ب ــر باي ــن دفات ــه اي ــده ك ــلوغ ش به شــدت ش
ايمنــى و بهداشــتى و فاصله گــذارى اجتماعــى بــه مــردم خدمــات 

ارائــه كننــد.
وى خاطرنشــان كــرد: گشــت كنتــرل قيمــت اجنــاس در هفته هــاى 
جــارى به صــورت مشــترك توســط كارشناســان اداره صمــت، 
ــدارى اجــرا خواهــد شــد.  ــاف، شــبكه بهداشــت و فرمان اداره اصن
ــام  ــت تم ــاس رعاي ــگران براس ــدود آرايش ــت مح ــوع فعالي موض
ــا هماهنگــى 2 فرمانــدار رزن و درگزيــن  پروتكل هــاى بهداشــتى ب
ــى و  ــاى نانواي ــا واحده ــت؛ ب ــد گرف ــرار خواه ــى ق ــورد بررس م
ــت را  ــه بهداش ــول اولي ــوارد و اص ــه م ــزرگ ك ــگاه هاى ب فروش
رعايــت نكننــد قطعــا برخــورد جــدى خواهــد شــد .خوشــبختانه 
فضــاى رســانه اى رســمى شهرســتان رزن در جهــت اطالع رســانى 
دقيــق و به موقــع در بحــث كنتــرل و پيشــگيرى از شــيوع ويــروس 

ــا  عملكــرد خوبــى داشــته اســت. كرون

آغاز كشت چغندرقند در فامنين  

 كشت محصول چغندر قند در سطح 170هكتار از مزارع كشاورزى 
شهرستان فامنين آغاز شده است و پيش بينى مى شود در صورت تحقق 
برنامه كشت 500 هكتارى اين شهرستان حدود 25 هزار تن چغندرقند 

از مزارع شهرستان برداشت شود.
مدير جهاد كشــاورزى شهرستان فامنين گفت: قيمت خريد تضمينى 
هر كيلوگرم چغندرقند بهاره با عيار 16 درصد در سالجارى 6 هزار و 
240 ريال است، به ازاى هر تن چغندر قند 2 كيلو قند يا شكر به نرخ 
7 هزار و 500 ريال و 20 كيلوگرم تفاله خشــك به نرخ هزار و 200

ريال به عنوان جايزه تحويل كشاورزان مى شود .
جعفر كاويانى دلشــاد ادامه داد: درحال حاضر در 430 هكتار قرارداد 
كشــت از ســوى كارخانه قند همدان با كشــاورزان منعقد شــده و 
170 هكتار هم به زير كشــت رفته اســت. ازآنجاييكه در شهرستان 
با چالش كم آبى مواجه هســتيم و يكى از راهكارهاى ارائه شده براى 
باالبردن بهره ورى مصرف آب اجراى كشــت نشائى چغندرقند است 
و ازآنجاييكه داشتن علم، آگاهي و ادوات كاشت مناسب در باال بردن 
درصد موفقيت و توسعه اين روش كشت نقشى بسيار مهم و حياتى 

ايفا مى كند .
وى گفت: درحال حاضر برنامه ريزى هاى الزم براى تهيه به موقع نشاء و 
دستگاه نشاكار براى كشت 20 هكتار نشاء ريشه لخت درحال پيگيرى 
اســت و به كشــاورزان توصيه كردند از كشت با آبيارى نوار تيپ در 
اين مزارع اســتفاده كنند و جهاد كشــاورزى نيز براى اين كشاورزان 

تمهيدات تشويق در نظر گرفته است.

نام گذارى سالن باستانى تازه تأسيس نهاوند 
به نام شهيد سلگى

 شــهيد سلگى افتخار فرهنگى، اجتماعى و چهره مردمى شهرستان نهاوند است. جايگاه واالى اين شهيد 
موجب ابراز لطف و عنايت مقام معظم رهبرى به شهرستان نهاوند و خانواده وى شد و امروز همه ما وظيفه 
داريم با هر آنچه در توان داريم براى پاسداشــت اين شــهيد گرانقدر كه حق بزرگى بر گردن ما دارد قدم 

برداريم.
پيشــنهاد شده براى زنده نگهداشتن فرهنگ ايثار و شهادت، سالن باستانى شهرستان نهاوند به نام شهيد سلگى 

مزين شود.
حســن بهرام نيا خاطرنشان كرد: سالن باســتانى نهاوند با اعتبار بيش از يك ميليارد و 300 ميليون تومان اعتبار 

ساخته شد و در آستانه بهره بردارى قرار گرفته است.

شهردارى گيان، رتبه نخست استان در صدور 
پروانه ساختمانى

 بافت فرسوده و قديمى شهر گيان، بزرگترين تهديد براى مسكن اين شهر 
به سبب قرار گرفتن بر روى نوار زلزله، به شمار مى رود، بنابراين تسهيل كردن 
شــرايط و دادن امتيازهايى به عنوان مشوق براى استقبال اهالى در نوسازى و 
مقاوم سازى بافت هاى شــهرى گيان، اقدام قابل توجهى است كه شهردارى 
گيان در حال اجراى آن است. شهردار گيان گفت: با تعامل سازنده شهردارى 
و شــوراى شهر در تصويب درخواست تخفيف ها به ويژه در بافت فرسوده، 
معابر و بلوارهاى داراى تعريــض، صدور پروانه با تخفيف 30 و 40 و 60 

درصد و حتى رايگان براى مردم شهر گيان انجام شد.

على جاللى افزود: در تعريض معابر، بلوارها و نوســازى بافت هاى فرسوده 
چيزى حدود 40 هزار مترمربع پروانه صادر و 250 ميليون تومان تخفيف و 

مساعدت به مردم گيان داده شد.
 وى اعالم كرد: شهر گيان از تســهيالت حوادثى و يارانه دار براى نوسازى 
و ســاخت بافت هاى فرســوده در ســال 98و 99 براى بيش از 390 واحد 

مسكونى استفاده كرد.
جاللى همچنين اعالم كرد: به دليل مشكالت فنى عديده اى كه در نقشه شهر 
گيان است و تطابق نداشتن با وضع موجود و همچنين نبود استراتژى و افق با 
نگاه شهر گردشگرى گيان و پايان عمر ده ساله، نقشه شهر نيازمند بازنگرى 
جديد است كه اميدواريم با مكاتباتى كه صورت گرفته و قول مساعدى كه 

داده شده امسال نقشه شهر تحويل مشاور بازنگرى قرار گيرد.

  گروه شهرســتان: پس از اينكه نوروز 
كرونايــى را گذرانديم، حــال نوبت ماه 
رمضانى اســت كه قرار اســت در سايه 
كرونا از آن اســتقبال كنيم. گويا ببيشتر از 
هرســال ديگر اميدها به ماه خوب خداست 
و همه نيت ها اين است كه جهان از ويروس 
منحوس كرونا رهايى يابد. امســال با كرونا 

ميهمان خداييم و به استقبالش مى رويم.
در اين رابطه با ســازمان تبليغات اسالمى و 
امام جمعه شهرستان ها مصاحبه اى داشته ايم 

كه در ادامه مى خوانيد: 
 پويش «هر خانه يك مســجد» در 

كبودرآهنگ
امســال با توجه به شــرايط پيش آمده در ماه 
رمضــان اعزام مبلغ و مبلغه در شهرســتان از 
دفتــر تبليغاتى قم انجام نخواهد شــد و مردم 
كبودرآهنــگ شــاهد پويش «هــر خانه يك 
مسجد» خواهند بود، اما شهرستان اين آمادگى 
را دارد كه در هر زمانى از ماه مبارك رمضان كه 
شرايط تغيير كند اعزام مبلغ به شهر و روستا را 
در دستور كار خود قرار دهد. همانطور كه در 
فضاى مجازى و در اعياد شعبانيه و ميالد امام 
زمان (عج) نيز برنامه هاى متنوعى برگزار و با 
استقبال گرم مردم شهرستان كبودراهنگ مواجه 
شــد. يكى از مهمترين برنامه ها در ماه رمضان 
رزمايش مســاوات است كه همدلى، هميارى 
و كمك مؤمنانه به افراد مســتحق است كه در 
اين زمينه حداقل 20 هيأت و 5 كانون مؤمنات 
ورود پيدا كردند. با توجه به اينكه در ماه مبارك 
رمضان امكان حضور در مساجد وجود ندارد 
برنامه ريزى شده تا روحانيون به صورت چهره 
به چهره با مردم ارتباط بگيرند و با حضور در 
زمين هاى كشاورزى كه كشــاورزان در حال 
فعاليت هستند، مغازه ها و محل هاى كسب و كار 
و مكان هاى مختلف، اعتقادات، احكام، مسائل 
شرعى و دينى را بيان كنند. همچنين در فضاى 
مجازى شامل اينستاگرام، سروش، آى پك و... 
روحانيون فعاليت مى كنند. فعاليت هاى قرآنى 
نيز به صورت مجازى كه شامل قرائت هر روز 
يك جزء قرآن كريم، مسابقات مختلف تفسير 
قرآن و تفســير نهج البالغه، وصيت نامه شهيد 
حاج قاسم سليمانى و... مى شوند را در دستور 
كار خود قرار داده اند و در شــب هاى قدر نيز 
برنامه هاى ويژه اى داريم و با ايجاد پويش «هر 
خانه يك مســجد» مردم در خانه با پروردگار 
خود راز و نياز خواهند كرد. امسال 45 مبلغ و 
15 مبلغه در شهرستان كبودراهنگ در اين ايام 
فعاليت مى كنند، برنامه هاى ماه رمضان اوقاف 
كبودراهنگ نيز مجازى برگزار مى شود و تعداد 
بيش از 200 ســبد غذايــى از محل موقوفات 
شهرستان بين نيازمندان شــهر كبودراهنگ و 
روســتاى موقوفه به ارزش بيش از 40 ميليون 

تومان توزيع شده است. 
هر ســاله از محل موقوفات على محمد مرادى 
در روستاى طاسران براى نيازمندان اين روستا 
مراسم افطارى برگزار مى شد كه امسال به دليل 
شــرايط كرونايى اين مراســم برگزار نخواهد 
شد و با هزينه افطارى بسته هاى معيشتى براى 
خانواده هاى نيازمندان اين روستا تهيه و توزيع 
مى شود. در راستاى اجراى نيت واقف مرحوم 
اميرنظام با عنوان هديه دارو و درمان و همچنين 
مقابله با بيمارى كرونا بيش از 50 ميلون تومان 
از محل موقوفه اميرنظام هزينه شده است. در 
راستاى كمك به ايتام تحت پوشش كميته امداد 
نيز مبلغ 30 ميليون تومان به حساب كميته امداد 
اهدا و توسط كميته امداد به حساب 300 نفر از 

ايتام شهرستان كبودراهنگ واريز شد. 

 از برگــزارى منبرهــاى مجازى تا 
رزمايش ضيافت همدلى در مالير

امســال اعزام مبلغان در ماه مبارك رمضان لغو 
شده اســت اما براى دسترسى آسان به مبلغان 

و ارائه خدمــات دينى، منبر مجازى راه اندازى 
شده است. قرائت جزءخوانى قرآن در فضاى 
مجازى و برگزارى شــب هاى قــدر از طريق 
منبــر مجازى از جمله تمهيدات در نظر گرفته 
شــده در اين ايام است، از آنجايى كه گشودن 
مســيرهاى جديد براى ارتباط ميان مذهب و 
جوانان يكى از دســتاوردهاى فضاى مجازى 
اســت تبديل تهديدات اين فضــا به فرصت 
براى تعميــق باورهاى دينى و انقالبى يكى از 
مهمترين برنامه هاى شهرســتان است. در ماه 
مبارك رمضان با طراحــى يك برنامه تبليغى 
در راه ارتقــا باورهاى مذهبى بايد از همه ابزار 
استفاده شود و تالش بر تربيت و تبليغ دينى و 
انقالبى در اولويت است به طورى كه در فضاى 
مجازى با عنوان منبرها و مساجد مذهبى سعى 
در ايجاد زمينه استفاده از شبكه هاى اجتماعى 

براى ترويج مفاهيم اسالمى شود. 
بيــان احــكام، جزءخوانى، تفســير آيات و 
روايت ها از محورهاى منبرهاى مجازى طالب 
و نخبگان شهرستان است، همچنين مسابقات 
و برنامه هــاى متنوع در فضــاى مجازى و در 
قالب هيأت هاى آنالين مجازى از ماه رمضان 
با كمك رسانه ها در شهرستان برگزار خواهند 
شد. مساجد و هيأت ها كاركرد خود را مبنى بر 
قرارگاه مواسات و كمك مؤمنانه حفظ خواهند 

كرد.
برنامه هــاى اوقاف و امور خيريه مالير در ايام 
مبارك رمضان نيــز رزمايش ضيافت همدلى 
درباره ضرورت كمك مؤمنانه با هدف ترويج 
روحيه انفاق و نوع دوستى و تهيه اقالمى چون 
برنج، مرغ، روغن، ماكارونى، رب گوجه فرنگى، 

قند و شكر، كنسرو ماهى، خرما و پنير است.
همچنين از محــل درآمد موقــوف مرحوم 
سيف الدوله براى حمايت از اقشار آسيب پذير 
جامعه و ترويج روحيه انفاق و كمك در سايه 
همدلى، تهيه و توزيع اقالم بهداشــتى شامل 
ماســك، دســتكش، مايع ضدعفونى تهيه و 
در بين نيازمندان اســت. با محوريت و تأييد 
شبكه بهداشــت حدود 10 هزار پرس غذاى 
گرم با رعايت موازين بهداشتى تهيه و در ايام 
ماه رمضان در محالت مختلف شهر و برخى 
روستاها به صورت تبركى توزيع خواهد شد. 
بقــاع متبركه مجــدد غبارروبى و ضدعفونى 
مى شــوند و همزمان با ايام ماه مبارك رمضان 
برنامه مناجات خوانى و پخش ادعيه از آستان 
مقدس امامزاده عبدا...(ع) مالير انجام مى شود.

 تدارك گسترده براى ماه رمضان در 
رزن و درگزين

 فعاليت هــاى تبليغى- فرهنگــى در فضــاى 
مجازى با توجه به شــرايط بيمارى كرونا در 
شهرستان هاى رزن و درگزين تدارك ديده شده 
است، با همكارى مؤثر و بسيار خوب طالب 
جهادى فعال در رسانه، اصحاب رسانه و برخى 

بزرگان در ماه رمضان از طريق فضاى مجازى 
برنامه هــاى مذهبى كوتــاه و جذاب مختص 
علماى شهرســتان رزن، درگزين و ســردرود 
منتشر خواهد شــد. بيان احكام، جزءخوانى، 
تفســير آيات و روايت ها از برنامه هاى اصلى 
اين ماه با محوريت ارتقا دانش مذهبى اســت. 
تعطيل نشدن مراسمات مذهبى، تربيت و تبليغ 
دينى و انقالبى همچنين برگزارى مسابقات و 
برنامه هاى متنــوع در قالب فضاى مجازى در 
دستور كار است. مرحله نخست كمك مؤمنانه 
در رزن و درگزين نيز كه با كمك مردم نيكوكار 
همراه است، در 2 مرحله 2 هزار بسته غذايى به 
ارزش هر بسته 300 هزار تومان در ميان افراد 

شناسايى شده توزيع خواهد شد. 
وى با اشــاره به اينكه تاكنــون 4 هزار نفر در 
قالب افرادى كه به لحاظ اقتصادى از شــرايط 
بيمارى كرونا آسيب ديده اند، شناسايى شده اند، 
افــزود: در مرحله نخســت رزمايش مؤمنانه، 
پنجشــنبه هفته جارى و هفته آينده درمجموع 
2 هزار بســته معيشتى در بين اين افراد توزيع 

خواهد شد. 

در  دوار  طبيــب  طــرح  اجــراى   
شهرستان بهار

برگــزارى همايش هاى توجيهــى به صورت 
مســئوالن  مذهبى،  هيأت هاى  براى  منطقه اى 
هيأت امنا مساجد، مداحان مهاجران و اللجين 
با رعايــت اصــول بهداشــتى در دو بخش 
فضــاى مجازى و يا به صــورت حضورى و 
چهره به چهره در شهرستان بهار و صالح آباد و 

در ايام رمضان اجرا مى شود.
 تالوت جزءخوانى قرآن و مسابقات قرآنى كه 
هر روز يك ســؤال مطرح و همان روز هم به 
برندگان جايزه اهدا مى شــود. كليپ هاى يك 
دقيقه اى فقهى، اخالقى و مسائل دينى، كليپ 
5دقيقه اى تفسير احاديث توسط اساتيد، قرائت 
نهج البالغه، توزيع بسته هاى فرهنگى و اجراى 
برنامه همدلى به منظور نزديكى بيشتر افراد به 
يكديگر، اجراى طرح حبيب به منظور كمك به 
ســال خورده ها، برگزارى مراسم غيرحضورى 
كرونا و شهداى راه ســالمت، طرح مواسات 
وصل افراد مســتحق به افراد توانمند و اجراى 
منويات و توزيع بســته هاى معيشتى بين فقرا 
از برنامه هايى اســت كه در اين شهرستان اجرا 
خواهد شــد. مراسم شــب احيا نيز با رعايت 
فاصلــه اجتماعى در فضاى بــاز و برنامه هاى 
دورخوانــى قرآن نيز از محوريت اين برنامه ها 
است. نخستين بسته معيشتى در روز پنجشنبه 
آغاز و دومين بســته نيمه ماه رمضان در روز 
والدت امام حسن مجتبى در بين مردم توزيع 

خواهد شد. 

روز  فامنين  رمضان  ماه  مناسبت  به   
خودرا جشن مى گيرد

پانزدهميــن روز از ماه رمضــان روز فامنين 
نام گذارى شده است، به همين مناسبت امسال 
جشــن اين روز به صورت مجازى و با كمك 
به مردم انجام مى شــود. در اين روز بسته هاى 
غذايى گرم براى اقشارى كه شغل هاى فصلى 
دارند و يا تحت پوشــش كميته امداد هستند 
و درآمدهــاى خيلى جزئى دارند، اهدا خواهد 
شد. فعال كردن فضاى مجازى و سخنرانى به 
صورت زنده با محوريت معارف دينى توسط 
روحانيون، قرائت هاى جزءخوانى و اهدا جوايز 
به برترين جزءخوانان قرآن كريم، اجراى طرح 
«هر روســتا يك پويش مردمى» براى كمك به 
نيازمندان و برگزارى رزمايش كمك مؤمنانه در 
3 مرحله از ديگر برنامه هايى اســت كه در اين 

ماه در شهرستان فامنين اجرا خواهد شد. 

 برگزارى خيمه معرفتى در تويسركان
به منظور پاسخگويى به شبهات و سؤاالت مردم 
روحانيونى كه مى توانند ارتباط خوبى با مردم 
داشــته باشند از ساعت 9 صبح تا اذان ظهر در 
ميدان اصلى شهرســتان تويســركان با برپايى 
چادرها به ســؤاالت فقهى مردم پاســخ داده 
مى شود. سخنرانى مجازى، برنامه چهره به چهره 
در فضاى باز، مســابقه كتابخوانى با محوريت 
نهج البالغــه، برگزارى پويش «بخشــش در 
راه خدا» براى كســانى كــه از كرونا متضرر 
شدند در روز وفات حضرت خديجه، توزيع 
بســته هاى افطارى بين نيازمندان در نيمه ماه 
مبارك رمضان، راه اندازى ســامانه پاسخگويى 
به شــبهات در حــوزه خواهران و بــرادران، 
برگــزارى برنامه هاى قرآنــى در فضاى باز به 
نيابت از اموات كرونايى در پارك ها با رعايت 
فاصله اجتماعى، از جمله برنامه هاى شهرستان 

تويسركان براى استقبال از رمضان است. 

 ادامــه رزمايــش كمك مؤمنانه در 
نهاوند

تاكنون 4 هــزار و 100 خانــوار نيازمند در 
ليست  اســت،  شده  شناســايى  شهرســتان 
خانوارهــا اولويت بندى خواهد شــد و هر 
نهاد و مؤسســه جامعه هدف مورد نظر خود 
را طبق ليســت، پوشــش خواهد داد. طرح 
رزمايــش كمك مؤمنانه اســتفاده از ظرفيت 
مــردم براى خود مردم اســت. اين طرح در 
قالب قرارگاه رزمايش كمك مؤمنانه در توزيع 
بين همه ى نيازمندان اســت . رزمايش در ماه 
مبــارك رمضان در 2 مرحلــه انجام خواهد 
گرفت كه پنجشــنبه در صورت فراهم شدن 
شــرايط نخستين مرحله آن و توزيع كمك ها 
اجرا خواهد شــد. ميانگين ارزش هر ســبد 
غذايى 300 تا 350  هزارتومان تعيين شــده 
است. قرار است اين طرح به صورت ماندگار 
و مداوم در شهرســتان نهاوند در تمام طول 

سال انجام شود.

دعا براى رفع بالى كرونا

كرونا ميهمانى خدا را تعطيل نمى كند
■ سازمان تبليغات اسالمى: مجازى به خانه هايتان مى آييم

بخشدار مركزى مالير: 
توزيع بسته هاى معيشتى 

همچنان ادامه دارد
 شــيوع كرونا همبســتگى و ابتكارعمل 
مردم و مســئوالن را افزايش داد و در بخش 
جوكار نيز ستاد تيم مقابله با كرونا با مديريت 
مردم پيش مى رود و توزيع بسته هاى معيشتى 

همچنان ادامه دارد.

بخشــدار مركزى مالير با بيــان اين مطلب 
گفت: بخشــداران اســتان به عنوان مديران 
بحران، راهكارها و ابتكارات سازنده اى براى 
پيشگيرى از شيوع بيمارى كرونا و حمايت از 
افراد آســيب پذير ناشى از كرونا انديشيده اند 
و وجود مشكالت كنونى سبب همبستگى و 
ابراز محبت بيشتر بين مردم و مسئوالن شده 

است. 

محمدرضا بشــرى با تشــريح فعاليت هاى 
انجام شــده در اين بخش ادامه داد: از همان 
ابتداى شيوع بيمارى كرونا دهياران عالوه بر 
كنترل ورودى هاى روستا ها به كمك مديران 
بحــران بخش و همكارى اعضاى شــورا و 
بهورزان با نصب بنر و توزيع تراكت تجمع ها 

را ممنوع كردند.
 بشــرى يكى از ابتكارات مسئوالن و مردم 

بخــش مركزى ماليــر را اختصــاص دادن 
هزينه هــاى مراســم ها براى خريــد لوازم 
ضدعفونى و تأمين معيشت افراد آسيب ديده 
از كرونا برشــمرد و گفت: تهيه بســته هاى 
معيشتى در سطح روســتاها با كمك خيران 
و توزيــع آن بين افراد نيازمنــد ادامه دارد و 
اقدامات خوبى براى تهيه ماسك و البسه در 

كارگاه ها در دست اقدام است.
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سفر ظريف به دمشق
 از نگاه يك تحليلگر عرب

 يك تحليلگر و عضو پيشــين هيأت سوريه در مذاكرات ژنو به 
تحليل سفر ظريف به دمشق و ديدار با مسئوالن سورى پرداخت.

به گزارش ايســنا، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان 
روز دوشنبه در سفرى به دمشق با بشار اسد، رئيس جمهور سوريه و 

وليد المعلم، وزير خارجه اين كشور ديدار و گفت وگو كرد.
در اين راستا تحليلگر مسائل سياسى و راهبردى سورى گفت: نقش 
ايران به عنوان يكى از 3 كشور ضامن روند آستانه در چندين محور، 

كليدى است.
اســامه دنوره گفت: ايران روابط اقتصادى و سياســى مستحكمى با 
تركيه دارد و در بسيارى از مواقع تركيه راه هاى تنفس بسيارى براى 
ايران ايجاد كرده اســت و اين كشــور توانست از اين طريق شدت 
تحريم هاى اقتصادى را كاهش دهد. از ســوى ديگر ايران شــريك 

راهبردى سوريه و روسيه در جنگ با تروريسم است.
عضو پيشــين هيأت سورى در مذاكرات آستانه در ادامه گفت: ايران 
به رغم مشاركت در جنگ با تروريســم مى تواند ميان تمام طرف ها 
نقش ميانجى گر ايفا كند، به ويژه اينكه با بسيارى از كشورهاى منطقه 
با خطرى مشــترك مواجه اســت كه امنيت داخلى و اتحاد آن ها را 

تهديد مى كند.
وى خاطرنشــان كرد: مســئوالن وزارت خارجه ايران پيش از اين 
چندين بار خواستار ميانجى گرى ميان سوريه و تركيه شدند و خود 
شخص محمدجواد ظريف نيز آخرين بار در ماه فوريه خواستار اين 

ميانجى گرى شد.
اين تحليلگر ســورى در ادامه با اشــاره به اينكه نقش ايران در اين 
مرحله منطقى و مطلوب است، تأكيد كرد: تالش ايران چه در زمينه 
ميانجى گرى باشــد يا غير آن، مورد استقبال ضمنى تركيه و سوريه 
قرار دارد؛ زيرا اين دو كشــور، از هر تالشى براى از بين بردن ركود 

در عرصه سياسى و راهبردى، استقبال مى كنند.
وى تأكيد كرد: از ســوى ديگر، احتمــال فعاليت مجدد روند كميته 
قانون اساســى يك تغيير مثبت اســت كه در راســتاى كاهش تنش 
نظامى است. كاهش تنش نيز مى تواند تأثير مثبتى بر وضعيت ميدانى 
داشته باشد و به پيشروى منجر شود كه نقطه آغاز توافق كشورهاى 
ضامن آستانه به عنوان مقدمه اى براى حركت به سمت راه حل بحران 

سوريه باشد.

بدون ثبت نام براى دريافت سيم كارت
 وام يك ميليون تومانى پرداخت شود

 بهترين كار براى پرداخت وام اين اســت كه بدون انجام ثبت نام 
براى دريافت ســيم كارت، اين وام يك ميليون تومانى را به حساب 

سرپرستان خانوار بريزند و سپس از حساب خانوارها كم كنند.
عضو كميســيون بهداشــت و درمان مجلس در گفت وگو با ايســنا 
اظهار كرد: مســئول اجراى اين طرح اعالم كرد ما ســيم كارت را به 
سرپرســتان خانوار مى دهيم تا خودشان به نحوى اعالم كرده باشند 
اين وام را الزم داريم تا اگر فردا خواســتيم از حســاب آنان كســر 
كنيم اين افراد اعتراض نكنند. اين صحبت قابل قبول نيســت، زيرا 
بــر فرض وقتى يك كارمند در مــاه 2 ميليون تومان حقوق مى گيرد 
و شــما مى خواهيد يك ميليون از اين حقوق را يك جا به او بدهيد، 
مسلم است كه كارمند ناراحت نمى شــود و نمى گويد من اين پول 

را نمى خواهم.
حيدرعلى عابــدى افزود: بنابراين بهترين كار اين اســت كه بدون 
انجام ثبت نام براى دريافت سيم كارت اين وام يك ميليون تومانى را 
به حساب سرپرستان خانوار واريز كنند و سپس از حساب خانوارها 
كم كنند. اگر اين كار را انجام دهند كســى نمى تواند از نظر عقلى و 

قانونى اعتراض كند.

سپاه پابرجا مى ماند
 سخنگوى شــوراى نگهبان نوشت كه ســپاه پاسداران براى 
ادامه نقش خود در نگهبانى از انقالب و دستاوردهاى آن پابرجا 

مى ماند.
به گزارش ايسنا، عباسعلى كدخدايى در توييتر نوشت: "وقتى پاسدار 
انقالب متولد شــد، اصل يكصد و پنجاهم: ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمى كه در نخســتين روزهاى پيروزى اين انقالب تشكيل شد، 
براى ادامه نقش خود در نگهبانى از انقالب و دستاوردهاى آن پابرجا 

مى ماند..."

قطع بودجه سازمان بهداشت جهانى توسط 
آمريكا اقدامى ضدانسانى است

 قطع بودجه ســازمان بهداشت جهانى از سوى آمريكا مانند ساير 
اقدامات رئيس جمهور اين كشــور اقدامى غيرخردمندانه اســت. اين 

رفتار ترامپ يك رفتار غيرانسانى و غيربشردوستانه است.
نايــب رئيس كميســيون قضايى و حقوقى مجلــس در گفت وگو با 
ايسنا، درباره تصميم ضد بشــرى رئيس جمهور آمريكا مبنى بر قطع 
بودجه سازمان بهداشت جهانى در اين شرايط گفت: ترامپ از ابتداى 
دوران رياست جمهورى خود عملكرد عاقالنه و سياستمدارانه نداشته 
اســت، رفتارهاى وى عمدتا رفتارهــاى غيرمعمول و برخالف تمام 

آئين نامه هاى بين المللى بوده است.
محمد كاظمى افــرود: ترامپ در موضوع ويروس كرونا در كشــور 
خود عملكرد بســيار منفى داشت چنان كه شــاهد هستيم در كنترل 
اين ويروس بدترين شــرايط را نيويورك آمريــكا دارد. اقدامات وى 
در عرصه بين الملل نيز به همين شــكل است، به گونه اى كه صندوق 
بين المللى پول را تهديد كرده اســت كه به ايران وام ندهد و تقاضاى 

ايران را در اين باره رد كند.

تالش ترامپ براى جلوگيرى از 
مهاجرت به آمريكا

 رئيس جمهور آمريكا با انتشــار يك پيــام توييترى اعالم كرد كه 
درصدد اســت به منظور جلوگيرى از شــيوع ويروس كرونا، فرمان 
اجرايى تعليق موقت مهاجرت بــه اياالت متحده آمريكا را به امضا 

درآورد.
به گزارش فــارس، دونالد ترامپ در پيام توييترى خود توضيح داد: 
«با توجه به حمله دشــمن نامرئى (ويروس كرونا) و همچنين لزوم 
حفاظت از مشاغل شهروندان بزرگ آمريكا، من فرمان اجرايى تعليق 

موقت مهاجرت به اياالت متحده آمريكا را به امضا درمى آورم».

مجلس يازدهم بودجه 99 را براى جلوگيرى 
از انحراف ارزى اصالح مى كند

 منتخب مردم شــيراز در مجلس يازدهــم از تدوين طرحى در 
مجلــس يازدهم براى اصالح قانون بودجه ســال 99 در راســتاى 

جلوگيرى از انحرافات ارزى خبر داد.
جعفر قادرى در گفت وگو با مهر، درباره گزارش ديوان محاســبات 
پيرامون تخلفات ارزى دولت، گفت: اين گزارش ديرهنگام ارائه شد. 
زمانى كه ديوان محاســبات متوجه اشتباه در روند قانونى اختصاص 
منابع مى شود بايد سريعًا به مجلس گزارش بدهد تا مانع شكل گيرى 

تخلف شود.
وى اظهــار كرد: ديوان محاســبات بايد پيش از هشــدار به دولت 
گزارش انحراف در اجراى بودجه را به مجلس ارائه مى داد تا مجلس 
مراقبــت جدى ترى مى كرد. قوانين موجود اين امكان را براى ديوان 

محاسبات فراهم مى كند.
منتخب مردم شــيراز در مجلس يازدهم با بيــان اينكه تخلف 4/7
ميليارد دالرى دولت، تخلف بزرگى اســت، افزود: در شــرايطى كه 
بانــك مركزى درخواســت دريافت وام 5 ميليــارد دالرى از بانك 

جهانى را دارد، تخلفات ارزى قابل بخشش نيست.

آمار وزارت بهداشت درباره كرونا 
دقيق است

 كســانى كه معتقدند وزارت بهداشــت درباره كرونا آمارسازى 
مى كند، اظهاراتشان كامًال غيرمسئوالنه است.

به گزارش مهر، نماينده مردم بروجرد در مجلس در جلسه علنى روز 
گذشته مجلس شوراى اسالمى اظهار كرد: از ابتداى پيدايش بيمارى 
كرونا در كشورمان، ستاد مقابله با كرونا تشكيل شد و آمار مربوط به 
تعداد مبتاليان و مرگ و مير از سوى اين وزارت خانه به طور رسمى 

و دقيق منعكس مى شود.
عالءالديــن بروجردى ادامه داد: متأســفانه برخى اعضاى شــوراى 
شهر تهران و همچنين رئيس كميسيون بهداشت شوراى شهر اعالم 

كرده اند كه وزارت بهداشت آمارسازى كرده است.
وى تصريح كرد: اينگونه اظهارات كامًال غيرمســئوالنه اســت، زيرا 
در كشــورى كه همه با حساسيت تحوالتش را دنبال مى كنند و كادر 
درمانى در خط مقابله با كرونا هستند، نبايد اين اظهارات مطرح شود 

و اين افراد بايد در اظهارات خود تجديدنظر كنند.

ايران در اين روزهاى سخت، دوستانش را 
تنها نخواهد گذاشت

 ايران در اين روزهاى سخت، دوستانش را تنها نخواهد گذاشت، 
عيار دوستى ها در روزهاى سخت روشن مى شود.

ــه  ــورى در صفح ــس جمه ــر رئي ــس دفت ــا، رئي ــزارش ايرن ــه گ ب
ــم،  ــه تحري ــا ب ــه ُقلدره ــى ك شــخصى خــود نوشــت: در روزهاي
ــه  ــل ب ــان قائ ــان همچن ــغول اند، ايراني ــى مش ــادره و راهزن مص
جهــان آرمانــى ترسيم شــده توســط ســعدى اند كــه قرن هــا 

ــد... ــك پيكرن ــاى ي ــى آدم اعض ــه بن ــش گفت پي
ــا  ــو ب ــورى در گفت وگ ــه داد: رئيس جمه ــى ادام ــود واعظ محم
ســران 3 كشــور آذربايجــان، كويــت و ايتاليــا بــراى كمــك بــه ايــن 
ــا اعــالم آمادگــى كــرد. كمــا  ــا كرون ــه مقابلــه ب كشــورها در زمين
اينكــه وى پيــش از ايــن هــم در گفت وگوهــا و مكاتبــات متعــدد 
بين المللــى بــه همــكارى جهانــى بــراى غلبــه بــر كرونــا تأكيــد و 
از ســوى ايــران بــراى مشــاركت حداكثــرى در ايــن رونــد اعــالم 

آمادگــى كــرده اســت.

تسهيالت با تضامين ساده و بدون پيچيدگى هاى 
ادارى ارائه شود

 ترتيبى اتخاذ شــود كه تسهيالت با تضامين ســاده و بدون پيچيدگى هاى 
ادارى به نحوى كه شفافيت الزم و اطمينان از حفظ اشتغال كارگران را تضمين 

كند، ارائه شود.
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور در جلســه اقتصادى دولــت با تأكيد بر 
ادامه سياســت هاى اقتصاد مقاومتى و تأكيد بر اتخاذ سياســت هايى براى 
جهش توليد، بر توســعه و صادرات غيرنفتى، با توجه به افزايش تقاضاى 
جهانى در برخى محصوالت غذايى، بهداشــتى و دارويى خواســتار اقدام 

در اين زمينه ها شد.
روحانى تأكيد كرد: تســهيالت بايد براى تأمين نيازهــاى مربوط به كاالهاى 

اساسى مورد نياز مردم با استفاده از ساز و كار مالى اينستكس صورت گيرد.

مجلس هفته آينده تعطيل است
 نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى اعالم كرد كه طبق تصميم هيأت رئيسه، 
مجلس هفته آينده جلسه علنى نخواهد داشت.به گزارش تسنيم، نماينده مردم 
شاهين شهر در مجلس در جلسه علنى روزگذشته قوه مقننه و در تذكرى شفاهى 
خطاب به پزشكانى كه رياست جلسه را به عهده داشت، گفت: ما انتظار داريم 
كه تعداد جلســات علنى مجلس در هفته بيشتر شود و يا اينكه در اين 4 هفته 
كه از عمر مجلس دهم باقى مانده اســت، تعطيلى نداشــته باشيم. حسينعلى 
حاجى دليگانى افزود: برخى طرح ها و لوايح، مراحل پايانى خود را مى گذرانند 
و درصورتى كه تعداد جلســات علنى مجلس افزايــش يابد و يا اينكه مجلس 
تعطيلى نداشته باشد، به اتمام مى رسد.مســعود پزشكيان، نايب رئيس مجلس 
شــوراى اسالمى در پاســخ به اين تذكر گفت: ما در هيأت رئيسه در اين باره 

بحث كرده ايم و هفته آينده هم مجلس شوراى اسالمى تعطيل است.

مذاكرات آستانه امروز به صورت آنالين 
برگزار مى شود

 مذاكرات صلح آستانه درباره تحوالت سوريه با حضور ديپلمات ها روسيه، 
ايران و تركيه امروز به صورت آنالين و ويديوكنفرانس برگزار مى شود.

به گزارش ايرنا، سرگئى الوروف، وزارت امور خارجه روسيه روزگذشته اعالم 
كرد كه روند مذاكرات صلح آســتانه درباره دور مذاكرات ســوريه با حضور 
وزراى امور خارجه (روســيه، تركيه و ايــران) از طريق ويديوكنفرانس امروز 

برگزار مى شود.
پيش از اين محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران در ديدار با بشــار 
اســد رئيس جمهورى سوريه اعالم كرد كه مذاكرات سه جانبه با محوريت 
كميته قانون اساسى سوريه و تحوالت استان ادلب سوريه به زودى برگزار 

مى شود. 

آگهى دعوت از مجاورين 
آقــاى علــى گلپايگانــى مالــك ششــدانگ پــالك217 فرعــى از 
4 اصلــى بخــش 4 نهاونــد برابــر درخواســت شــماره 99/ن/152 
مــورخ1399/2/1 تقاضــاى در قالــب صــدور ســند تــك برگــى 
پــالك فــوق را از ايــن داره نمــوده و متقاضــى مدعــى مى باشــد 
كــه مجاوريــن را نمى شناســند و دسترســى بــه مالكيــن نــدارد.

ــى  ــنامه هاى ثبت ــه بخش ــد 914 مجموع ــتناد ك ــه اس ــذا ب  ل
ــردن  ــاحت دار ك ــالع و مس ــول اض ــن ط ــوص تعيي در خص
ــى  ــه اجراي ــاده 18 آيين نام ــن م ــت و همچني ــناد مالكي اس
ــاور  ــن مج ــه مالكي ــه كلي ــرا ب ــناد رســمى الزم االج ــاد اس مف
ــنبه  ــه در روز پنجش ــردد ك ــالغ مى گ ــر اب ــوق الذك ــالك ف پ
ــوع در  ــك وق ــوع مل ــل وق ــاعت11در مح ــورخ1399/3/1 س م
ــور  ــدم حض ــى ع ــرم رجب ــهيد ك ــه ش ــول كوچ ــد دهف نهاون
مجاوريــن و مالكيــن مشــاعى مانــع از انجــام عمليــات 
ــدد  ــى مج ــه آگه ــاز ب ــه ني ــردد چنانچ ــه بردارى نمى گ نقش

باشــد در هميــن روزنامــه درج مى گــردد.
(م الف 488)

جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

محمد ترابى »
 سقوط قيمت نفت آمريكا در چند روز 
گذشــته واز زمان آغاز بــازار فروش نفت 
آمريكا از ســال (1983) تاكنون بى ســابقه 

بوده است. 
تحت تأثير افت تقاضايى كه به دليل شــيوع 
ويروس كرونا و پر شدن پى در پى ظرفيت 
ذخيره سازى كشورها بازار جهانى نفت كه 
سقوط كرده بود به ســقوط خود ادامه داد 
و قيمت هر بشكه نفت پايه وست تگزاس 
اينترمديت (WTI) براى تحويل در ماه مه، 
در جريان معامالت روز دوشــنبه بازارهاى 
جهانــى، بزرگ ترين ســقوط روزانه خود 
را تجربــه كرد و بــا 316 درصد كاهش به 
منفى 39 دالر و 55 ســنت رسيد كه رقمى 

بى سابقه در طول تاريخ به شمار مى رود.
بى بى ســى نوشــت به اين ترتيب  برخى 
فروشندگان نفت آمريكا اكنون براى راضى 
كردن مشــتريان به دريافــت محموله هاى 

آينده نفت،بايد به آنها مبلغى هم بپردازند.
رئيس جمهــور آمريــكا در آخرين اظهار 
نظر خــود درباره كاهش قيمــت نفت در 
بازارهاى جهانــى در كنفرانس خبرى خود 
گفــت آمريكا چيزى كه از بحران كرونا ياد 
گرفته اين است كه هرگز به كشور خارجى 

اعتماد نكند.
به گزارش فارس، دونالد ترامپ با اشــاره 
به كاهش شــديد قيمت نفت در بازارهاى 
جهانــى گفت كــه تالش خواهــد كرد تا 
ذخاير راهبردى نفت آمريــكا را با بهترين 
قيمت هاى ممكن پر كنــد و از اين كاهش 

قيمت استفاده كند.
وى گفت: كاهش قيمت هــاى جهانى نفت، 
كوتاه مــدت و گذرا و به دليل شــرايط كنونى 
جهان است، آمريكا اگر بتواند بدون پرداخت 
هيچگونه مبلغى نفت دريافت كند تا آنجايى 

كه ممكن است اين كار را انجام خواهد داد.
ترامــپ در ايــن كنفرانس خبــرى گفت 
كه امــكان توقف خريد نفت از عربســتان 

سعودى را نيز بررسى خواهد كرد.
ســناتور  يــك  گذشــته  روز  همچنيــن 
جمهورى خواه در واكنش به ســقوط قيمت 
نفت آمريكا در بازارهاى جهانى با انتقاد از 
عربستان گفت: سعودى ها بايد غرق كردن 

بازار با نفت را متوقف كند.
كويــن كريمر افــزود: «فروپاشــى امروز در 
قيمت هــاى نفت تهديــدى ويران كننده براى 
بخش هاى نفت و گاز آمريكا به شمار مى آيد. 
بيشــترين تعداد از نفت كش هاى سعودى در 
چند سال گذشته در راه سواحل ما هستند. با 
توجه به تحوالتى كه امروز روى داد از رئيس 
جمهور مى خواهم كه مانع از تخليه نفت اين 

نفتكش ها در آمريكا شود.
درگيرى نفتى ميان عربســتان و آمريكا در 
نتيجه اقدامات اخير ريــاض كه به كاهش 
چشــمگير قيمت نفت منجر شد، به احتمال 
زيــاد دو طرف را به ســمت يك اختالفات 

اساسى مى كشاند.
به گزارش تســنيم، همزمــان با آغاز جنگ 
نفتى اخيرى كه عربســتان بــه راه انداخت، 
مناسبات ميان رياض و ابوظبى با واشنگتن 
در نتيجــه درگيرى منافــع طرفين به خطر 
افتاده اســت و حتى اگر اين جنگ نفتى در 
سايه شــيوع كرونا پايدار هم نباشد، باز هم 

روابط آنها بسيار خدشه دار خواهد شد.
نويســنده وب ســايت آمريكايــى «مدرن 
ديپلماســى» در گزارشى نوشــت: تاكنون 

عربستان سعودى به دنبال 
گســتاخانه  رفتارهــاى 
خشــم  مورد  بى پروا،  و 

آمريكا واقع شده است.
دورســى  ام  جيمــز 
در  كــرد:  خاطرنشــان 
جارى  آوريل   12 تاريخ 
بــا توافق ميــان اعضاى 
كشــورهاى  ســازمان 
و  نفــت  صادركننــده 
توليدكننــدگان خارج از 
اوپك، قرار شد كه توليد 
ميليون   10 به ميزان  نفت 
بشكه در روز كاهش يابد 
كه اين امر مى توانست از 
بروز يــك بحران فورى 

جلوگيرى كند.
اما يــك روز پس از اين توافــق 13 نماينده 
جمهورى خــواه در كنگــره به نمايندگــى از 
كشــورهاى توليدكننده نفــت از طريق يك 
مكالمــه تلفنى دوســاعته بــا «عبدالعزيز بن 
سلمان» وزير انرژى عربســتان به اين كشور 

هشدار دادند.
در اين راســتا «كيفن كرامر» سناتور ايالت 
«داكوتــاى شــمالى» آمريكا اظهــار كرد: 
سعودى ها بيش از يك ماه درگير يك جنگ 
بودند  آمريكايى  نفــت  توليدكنندگان  عليه 
و همه اينها درحالى اســت كــه ما با همه 

نيروهايمان از آنها حمايت مى كرديم.
وى ادامه داد: اين روش درست براى تعامل 
ميان دوســتان با يكديگر نيست و اقدامات 
آنها غيرقابل توجيه بــود و هرگز فراموش 
نخواهد شــد؛ گام بعدى عربستان مشخص 
مى كند كه آيا مشــاركت استراتژيك رياض 
و واشنگتن قابل ترميم و نجات يافتن است 

يا نه.
از همين رو به گزارش فارس،  رئيس كميته 
نيروهاى مســلح مجلس ســناى آمريكا با 
اشــاره به كاهش شــديد 
قيمــت نفــت گفــت كه 
مســكو و رياض با عرضه 
بيــش از حــد نفــت به 
بازارهــا، تالش مى كنند تا 
توليدكننــدگان نفت و گاز 

آمريكا را نابود كنند.
نامه اى  در  آنهــوف  جيمز 
بــه وزيــر تجــارت اين 
كشور هشدار داد كه كامال 
واضح اســت كه عربستان 
و روسيه به اشباع بيش از 
حد بازارهــاى نفت ادامه 
مى دهند كه همين موضوع 
كشاندن  چالش  به  موجب 
امنيــت ملى و اقتصادى ما 

مى شود.
و از سوى ديگر ديويد پلوف مشاور رئيس 
جمهور سابق آمريكا روزگذشته با اشاره به 
فروپاشــى قيمت نفت در بازارهاى جهانى 
و تأثيــر آن بر صنعت نفــت و گاز آمريكا 
گفت كــه روس ها و ســعودى ها هم مثل 
چين ترامپ را فريب دادند. از دست رفتن 
فرصت هاى شــغلى در آمريكا بســيار زياد 

خواهد بود.
اظهارات و واكنش هاى اعضاى كنگره نشان 
مى دهد كه مناســبات عربســتان و كنگره 
در طول 2 ســال گذشــته رو به وخامت و 

فروپاشى گذاشته و «دونالد ترامپ» از جنگ 
نفتى عربستان بسيار خشمگين است.

اقدامات عربســتان در ضربه زدن به صنعت 
نفت شــيل آمريكا كه به سمت ايجاد حدود 
10 ميليــون شــغل پيــش مى رود، نشــان 
مى دهد كه رياض بــدون توجه به ترس و 
نگرانى هاى واشــنگتن و يا اينكه جهان در 
سايه شــيوع كرونا دچار يك آسيب جدى 
اقتصادى شــود، همچنان در راستاى تحقق 

منافع خود عمل مى كند.
عربســتان مجبور اســت ضمن ارزيابى و 
احتيــاط در منابــع مالى بــراى هزينه هاى 
اساســى، هزينه هاى بودجه خود را كاهش 
دهــد؛ زيرا ايــن كشــور وارد يك جنگ 
طوالنى مدت شده اســت و تا زمانى كه بر 
سهم خود از بازار انرژى جهانى مسلط شود 

در آن باقى مى ماند.
به گزارش تســنيم، پير اندوراند، كارشناس 
ارشــد بازار نفت، پيش بينى كــرد كه ثبت 
قيمت منفى نفــت با توجه به پر بودن تمام 
ذخاير و خط لوله ها امكان پذير شده است، 
ولى برخالف بازار ســهام، قيمت زير صفر 

نفت تنها مدت كوتاهى دوام خواهد آورد.
انرژى پيش بينى كرده كه  آژانس بين المللى 
كاهش تقاضاى نفت در ماه جارى ميالدى 
روزانه 29 ميليون بشــكه كاهش مى يابد و 
به كمتر از يك ســوم متوســط سال گذشته 
ميالدى مى رسد. همچنين تازه ترين گزارش 
آژانس نشــان مى دهد كــه بزرگترين قطب 
ذخيره ســازى نفت در اوكالهماى آمريكا با 
سرعتى حيرت انگيز در حال پر شدن است.

قيمت هر بشــكه نفت پايه وست تگزاس 
اينترمديت در ســال 2020 تاكنون بيش از 
320 درصد كاهش يافته اســت، ولى برخى 
تحليل گــران بازار نفت اين افت تاريخى را 
براى توقف توليد در برخى ميادين پرهزينه 
نفت شيل آمريكا و بازگشت تعادل به بازار 

جهانى نفت الزم مى دانند.

 ايران در زمينه مقابله با  ويروس كرونا 
بــه پيشــرفت هاى خوبى در شــركت هاى 
دانش بنيان دســت يافتــه و آمادگى داريم 
بــا انتقال تجربيــات خــود در زمينه مهار 

كنيم. همكارى  يكديگر  با  كرونا  ويروس 
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور روز گذشته 
در تمــاس تلفنى با نخســت وزير ايتاليا، با 
بيان اينكه كشــورها به تنهايى و بدون كمك 
يكديگر قادر به عبور از اين بحران ســخت 
نخواهند بود، افزود: با همكارى يكديگر و 
اشــتراك و انتقال تجربيات خود مى توانيم 

اين ويروس را مهار كنيم.

حســن روحانى با بيان اينكــه حفظ جان 
انســان ها از همه چيز مهمتر اســت، گفت: 
در اين شرايط ســخت فشارهاى آمريكا بر 
مردم ايران از هر زمان ديگر غيرانســانى تر 
بوده و تداوم آن يك جنايت وحشيانه عليه 
يك ملت بــزرگ اســت و برخالف همه 

اصول انسانى و مقررات بين المللى است.
وى با بيــان اينكه تحريم هــاى غيرقانونى 
آمريكا عليه ايران در اين شرايط سخت هم 
ادامه دارد، بــه مخالفت آمريكا با پرداخت 
وام از ســوى صنــدوق بين المللى پول به 
ايران اشــاره كــرد و افــزود: انتظار داريم 

كشــورهاى اروپايى به ويژه ايتاليا در برابر 
اين نقض مقررات در اين شــرايط سخت، 

اقدامات الزم را انجام دهند.
رئيس جمهور در ادامه با اشــاره به مواضع 
ايتاليا درباره برجام و حمايت از اين توافق 
بين المللــى، تأكيد كرد: ما آماده هســتيم به 
تعهــد كامل خــود در برجام عمــل كنيم، 
درصورتى كــه طــرف مقابل هــم به همه 
تعهدات خود عمل كند و دســت از تهديد 

بردارد.
همواره  ايتاليا  كــرد:  خاطرنشــان  روحانى 
در سياســت خارجى مــا از جايگاه مهمى 
برخوردار بوده اســت و اميدوارم اتحاديه 
اروپا را به اجراى كامل برجام دعوت كند.

وى تصريح كرد: ســاز و كار مالى طراحى 
متأسفانه  (اينســتكس)  اروپا  سوى  از  شده 

هنوز نتوانســته قدم قابــل توجه و مؤثرى 
بردارد و نقشى را ايفا كند.

 نخســت وزير ايتاليــا گفــت: مشــكالت 
ــل درك  ــى قاب ــه خوب ــا ب ــراى م ــما ب ش
اســت، زيــرا هــر دو درگيــر يــك مشــكل 
مشــترك هســتيم و از تبــادل تجربيــات 
مشــترك دو كشــور در مقابلــه بــا ويــروس 

كرونــا اســتقبال مى كنيــم.
جوزپه كونته با تأكيد بر گســترش و تعميق 
روابط دو جانبه، گفــت: آماده همكارى با 
ايــران درباره برجام و تقويت ســاز و كار 
مالــى اتحاديــه اروپا و مشــاركت جدى 
كشــورها در اين زمينه هستيم، ضمن آنكه 
تالش مى كنيم در جمع كشورهاى اروپايى 
و كشــورهاى عضو گــروه 7 و گروه 20

اقدامات مؤثرى را انجام دهيم.

منفى شدن قيمت نفت آمريكا در بازارهاى جهانى 

دوستى خاله خرسه عربستان با ترامپ

روحانى: 
اتحاديه اروپا بايد نقش خود را در 
مقابله با اقدامات غيرانسانى آمريكا 

ايفا كند
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بهداشتنكتهدانشگاه
حذف نمره از برخى امتحان هاى دانشجويان

 مديركل دفتر برنامه ريزى آموزش عالى در تشــريح دستورالعمل امتحانات پايان 
ترم از حذف نمره آزمون در برخى دروس خبر داد.

به گزارش مهر، محمدرضا آهنچيان در تشريح دستورالعمل برگزارى امتحانات پايان 
ترم دانشگاه ها در نيمســال دوم سال تحصيلى 99- 98 گفت: به دليل فاصله گذارى 
اجتماعى و محدوديت هايى كه وجود دارد، توصيه كرده ايم دانشــگاه ها تا جايى كه 

مى توانند آزمون ها را به صورت الكترونيكى برگزار كنند.
وى ادامه داد: از طرفى نيز در مناطقى از كشــور كه به تشــخيص مراجع ذى صالح، 
بيمارى گســترش يافته اســت و منطقه يا اســتان در وضعيت فوق العاده قرار دارد، 
دانشــگاه ها ناگزير از برگزارى آزمون به روش غيرحضورى هستند. از اين رو الزم 
است با تشخيص شوراى آموزشى دانشگاه و با پيروى از برنامه معينى، بخش يا تمام 
ارزشــيابى آموخته هاى دانشجويان را به شيوه مستمر در طول نيمسال و با بيشترين 

بهره گيرى از امكانات فضاى مجازى برگزار كنند.

رژيم غذايى گياهى ريسك زايمان زودرس
 را كاهش مى دهد

 يافته هــا نشــان مى دهد رژيم غذايــى گياهى پيش از باردارى، ريســك زايمان 
زودهنگام را كاهش مى دهد.

به گزارش مهر، سرپرســت تيم تحقيق در اين مطالعه، رژيم غذايى حدود 3 هزار و 
500 زن را بررســى كرده و دريافت مصرف زياد هويج، گل كلم، كلم بروكلى، كدو 
تنبل، كلم، لوبياســبز و ســيب زمينى پيش از باردارى به زنان در رسيدن به باردارى 

كامل كمك مى كند.
گيت در اين باره مى گويد: «سبزيجات سنتى سرشار از آنتى اكسيدان ها يا مواد مغذى 
ضدالتهابى هستند كه نقش اساســى در كاهش ريسك پيامدهاى منفى براى زايمان 

دارد.»
«زنان پيش از باردارى به برخى مواد مغذى ذخيره شده مانند كلسيم و آهن نياز دارند 

كه براى جفت و رشد بافت جنين بسيار مهم هستند.»

شير مادر به بروز ويروس هاى انسانى كمتر در 
نوزاد منجر مى شود

محققان دريافتند حتى مقدار كمى شــير مادر هم بر تجمع جمعيت هاى ويروسى در 
روده نوزاد تأثير دارد و تأثير حفاظتى در مقابل ويروس هاى بيمارى زا دارد.

به گزارش مهر، يافته هاى محققان بيان گر آن است كه شير مادر نقش كليدى در تعامل 
بين نوزاد و محيط ميكروبى دارد.

نتايج اين مطالعه مى تواند بر شــيوه هاى پيشگيرى از اختالالت زودهنگام گوارشى 
مؤثر باشد و مادران را ترغيب به شيردادن به نوزادشان كند.

ــوزاد و مدفوع هــاى بعــدى  ــواع ويروس هــا را در نخســتين مدفــوع ن تعــداد و ان
ــى  ــا بررس ــاير روش ه ــى و س ــى ژنوم ــرفته توال ــيوه پيش ــتفاده از ش ــا اس وى ب

ــد. كردن
در زمان تولد، نوزادان داراى كلونى هاى كم يا بدون هرگونه كلونى بودند، اما تا يك 

ماهگى آنان، جمعيت ويروس ها و باكترى ها به خوبى رشد كردند.

فاصله گذارى رعايت نشود
 آمار مبتاليان به كرونا باال مى رود

 رئيس گروه جمع آورى اطالعات و مستندات كرونا، با اشاره به روند نزولى ابتال به كوويد 19 در بيشتر استان ها 
گفت: اين روند نشان دهنده رفتار مناسب مردم در نيمه نخست فروردين است.

بــه گــزارش مهر، محمد آســايى افزود: مرحله بعدى بيمارى كرونا بســتگى بــه رفتار مــردم دارد و اگر مردم، 
دستورالعمل هاى بهداشتى را به درستى رعايت نكنند، ممكن است تعداد مبتاليان بيشتر شود.

ــر، زدن ماســك، شست وشــوى دســت، ضدعفونــى كــردن  ــا 2 مت وى افــزود: رعايــت فاصلــه فيزيكــى 1/5 ت
ســطوح و پرهيــز از حضــور در مكان هــاى شــلوغ از جملــه مــواردى اســت كــه بايــد رعايــت شــود و افــراد 
داراى بيمــارى زمينــه اى ماننــد ديابــت، فشــار خــون، بيمــاران قلبــى و ســالمندان بايــد بيشــتر مراقــب باشــند، 

ــيب پذيرترند. ــون آس چ

افزايش حقوق بازنشستگان كشورى
 از 22 تا 57 درصد بوده است

 مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى با اشاره به طرح همسان سازى حقوق بازنشستگان گفت: اين صندوق در سالجارى به طور ميانگين افزايش 
حقوق بازنشستگان را از كف 22 درصد تا سقف 57 درصد افزايش داده است.

ــد از  ــامل 90 درص ــال ش ــراى امس ــوق ب ــازى حق ــث همسان س ــوق در بح ــش حق ــن افزاي ــزود: اي ــا اف ــا ايرن ــو ب ــارى در گفت وگ ــر افتخ اكب
ــدوق  ــتگان صن ــد از بازنشس ــامل 82 درص ــوق ش ــازى حق ــته همسان س ــال گذش ــه س ــت ك ــن در حالى اس ــد و اي ــورى ش ــتگان كش بازنشس

ــود.  ــده ب بازنشســتگى كشــورى ش
وى تأكيد كرد: 15 درصد افزايش حقوق كه ساالنه براى بازنشستگان درنظر گرفته مى شود امسال نيز شامل همه بازنشستگان شده است.

افتخارى ادامه داد: اما در بخش همسان سازى حقوق، بايد گفت كه افزايش حقوق در اين زمينه سير نزولى داشته و شامل 22 تا 57 درصد افزايش شده 
كه بر اساس ضوابط و مقررات اعمال شده است و شاهد بوديم كه اين افزايش در حقوق فروردين ماه نيز انجام شد.

افزايش بيمارى هاى روان تنى 
در دوران پساكرونا

 باتوجــه به اينكه مــردم در دوران كرونا اســترس و اضطراب 
شديدى را تجربه كردند و اين استرس و اضطراب ها به صورت مزمن 
اســت، مردم در دوران پساكرونا نيز دچار اســترس پس از سانحه 
خواهند شــد، اين اختالالت بســيارى از ابعاد زندگى را تحت تأثير 
قرار مى دهد و مى تواند موجب افزايش بيمارى هاى سايكوسوماتيك 

بيمارى هاى روان تنى شود.
مشاور رئيس سازمان نظام روان شناسى و مشاوره ايران مى گويد: در 
حال حاضــر در اپيدمى ويروس كرونا قرار داريم و قطعا اين اپيدمى 
به مرور زمان كاهش مى يابد، براســاس اطالعات به دســت آمده از 
ويروس كرونا، به نظر مى رسد كه اين ويروس در دنيا ماندگار خواهد 
بود اما از حالت اپيدمى خارج مى شــود، با اين حال بحثى كه اكنون 
وجود دارد، اين اســت كه با گذر زمان، رعايت اصول بهداشــتى و 
فاصله گذارى مناســب فيزيكى شايد براى مدتى در كشور و كل دنيا 
باقى بماند و مردم مجبور باشــند همچنان اصول اوليه بهداشــتى را 
رعايت و ديد و بازديدها را كمتر كنند و در جاهاى پرتردد نيز كمتر 

حضور داشته باشند.
امين رفيعى پور در گفت وگو با ايســنا، افــزود: در هر صورت مردم 
بايد به ســبك زندگى كنونى عادت كنند؛ در حال حاضر مى بينيم كه 
بسيارى افراد با هم دست نمى دهند و روبوسى نمى كنند، اين رفتارها 
به مرور نهادينه مى شــود و مردم به اين باور مى رسند كه بايد اصول 

بهداشتى را رعايت كنند.
وى تأكيــد كــرد: به هر صورت تغيير اساســى در روابط انســانى 
به وجود آمده و اين تغييرات در دوران پساكرونا نيز وجود دارد و در 
درازمدت نيز در روابط انســانى اتفاقاتى رخ مى دهد. سبك زندگى 
در دوران پساكرونا تغيير خواهد كرد و مردم بيشتر به دنياى مجازى 
روى مى آورند و به نظر مى رسد در درازمدت ترددها كاهش مى يابد.

رفيعى پور در ادامه درباره تأثير ويروس كرونا در دوران پســاكرونا 
در ســطح خانواده نيز توضيح داد: باتوجــه به اينكه مردم در دوران 
كرونا اســترس و اضطراب شــديدى را تجربه كردند و اين استرس 
و اضطراب ها به صورت مزمن اســت، مردم در دوران پساكرونا نيز 
دچار اســترس پس از سانحه خواهند شد، اين اختالالت بسيارى از 
ابعاد زندگى را تحت تأثير قــرار مى دهد و مى تواند موجب افزايش 

بيمارى هاى سايكوسوماتيك (بيمارى هاى روان تنى) شود.
وى  ادامه داد: از ســوى ديگر باتوجه به اينكــه در اين روزها همه 
اعضــاى خانواده در بلندمدت در كنار يكديگــر بوده اند، اين روند 
به آســيب ها و تنش ها در داخل خانواده منجر مى شــود و حتى به 
جرأت مى توان گفت احتمال اينكه پس از اين آســيب ها، آمار طالق، 
اختالفات خانوادگى و مشــكالت زناشويى بيشــتر شود نيز وجود 

دارد.
رفيعى پور افزود: همچنين آسيب هاى به وجود آمده در دوران پس از 
سانحه نيز مى تواند آســيب هاى درازمدتى را به همراه داشته باشد و 
آسيب هاى به وجود آمده نيز ممكن است موجب افزايش اختالالت 
روانــى شــود، در نتيجه بايد برنامه ريزى اساســى براى ســالمت 
جسم، روان و ســالمت اجتماعى شود. در اين راستا نيز الزم است 
دســت اندركاران وزارت بهداشت و درمان برنامه ريزى اساسى براى 

اتفاقات پس از كرونا داشته باشند.
وى ادامه داد: براى كاهش مسائل روانى در دوران پساكرونا مهم ترين 
كار اين اســت كه مردم بپذيرند كه بحــران به وجود آمده و كل دنيا 
را درگير كرده اســت. پذيرش بحران، استرس و افسردگى را كاهش 
مى دهد و مردم قبول مى كنند كه اين اســترس و افسردگى تنها براى 
خودشان نيست و همه جهان با آن درگير هستند، همچنين مردم بايد 
محيط شــادى را براى خود ايجاد كنند. تفريحاتى مناســب با سبك 

زندگى جديد پيدا و آنها را انجام دهند.
مشاور رئيس سازمان نظام روان شناسى و مشاوره ايران با بيان اينكه 
بايــد تالش كرد تا الگوها و پروتكل هاى بهداشــتى به يك باور در 
جامعه تبديل و در باور مردم نهادينه شود، تصريح كرد: باور كنيم كه 
اگر اصول بهداشــتى را رعايت كنيم، احتمال ابتال به بيمارى كاهش 

مى يابد.

اعتماد: اجراى نرخ سود 15 درصد در بانك ها 
 تصميم درصدها  پس از كرونا!!

جوان: جنگ داخلى آمريكا پشت ماسك كرونا
 مى جنگن كه ماسك ها رو حفظ كنن!!

خراسان: كرونا و معماى شهريه مدارس 
 نقشه معماها رو سيل برد!!

دنياى اقتصاد: نرخ تخريب شغلى كرونا
 بعد توليدى ماسك يا قبلش؟؟

شرق: صندلى مجلس دوپينگ سياسى اصولگرايان 
 نكنه دستشون الكلى بوده زدن به دهنشون؟؟
 همدان پيام: كرونا 7 ميليارد به عليصدر ضرر زد

 احتماال قايق هاش سوراخ شده!!
اصالحات: مسئوالن به داد كودكان كار برسند

 مسئوالن هنر كنن بچه هاى خودشونو از كشورهاى خارجى بيارن!!
كيهان: تسهيالت 75 هزار ميليارد تومانى به سرنوشت 18 ميليارد دالر 

دچار نشود؟
 دارن تالش مى كنن واكسنشو بسازن سرنوشتش عوض بشه!!

ابتكار: كرونا بازار اجاره را خاموش مى كند 
 اگه مسئوالن الكل و كبريت رو از دست موجرها بگيرن!!

مردم ساالرى: سود و زيان واشنگتن از تنش با تهران
 احتماال به جاى سود مهاجر بده!!

همشهرى: شورا تذكر مى دهد اما شهر شلوغ مى شود 
 احتماال كرونا اعتماد مردم رو خراشيده!!

ابرار ورزشى: بيرانوند: بعد از كرونا به بلژيك مى رويم
 اول بذار بعد بياد، بعد تصميم بگير!! 

صنعت: قطار افتتاح طرح هاى آب و برق دوباره حركت كرد 
 فعال داره رو حباب كرونا حركت مى كنه!!

خراسان: نسخه نويسى نا كارآمد بالى جان چهش توليد 
  نسخه نويس هاى واقعى  رفتن تو فضاى مجازى كار كنن!!

تجارت: احداث 1500 كيلومتر بزرگراه و آزادراه 
 ابتدا راه كرونا را مشخص كنيد بعد!!

شستن بسته هاى مواد غذايى مانعى براى 
ورود كرونا به منزل

شســتن سطح بيرونى بسته هاى مواد غذايى از انتقال ويروس كرونا 
به منزل جلوگيرى مى كند.

متخصص بهداشت و ايمنى مواد غذايى در گفت وگو با ايرنا ضمن 
توصيه و تأكيد خريد مواد غذايى بســته بندى شــده به شهروندان 
افزود: مصرف كنندگان حتما از مواد غذايى بسته بندى شده استفاده 

كنند و از خريد مواد غذايى فله اى خوددارى كنند.
 ضرورت شستن سطح مواد غذايى بسته بندى شده با 

آب و صابون
هدايــت حســينى همچنيــن دربــاره نحــوه نگهــدارى مــواد غذايــى 
هــم  مى شــود  منــزل  وارد  فروشــگاه  از  كــه  خريدارى شــده 
ــواد  ــته هاى م ــت بس ــن اس ــه ممك ــل اينك ــرد: به دلي ــح ك تصري
ــوده لمــس شــده  ــا دســت هاى آل ــى در داخــل فروشــگاه ب غذاي
ــه  ــى ك ــواد غذاي ــن م ــطح اي ــا س ــود حتم ــه مى ش ــند، توصي باش
وارد خانــه مى شــود، بــا آب و صابــون شســته شــود تــا آلودگــى 
پــاك شــود به ويــژه وقتــى قــرار اســت داخــل يخچــال بــا مــواد 

ــد. ــرار بگيرن غذايــى ديگــر در تمــاس ق
 حرارت باال قاتل ويروس كرونا

ــن  ــاى اي ــر از توصيه ه ــى ديگ ــى يك ــواد غذاي ــردن م ــرم ك گ
ــه حســينى  ــود ك ــى ب ــواد غذاي ــى م متخصــص بهداشــت و ايمن
دربــاره آن توضيــح داد: ويــروس كرونــا تــا حــدودى نســبت بــه 
حــرارت مقــاوم اســت و حداقــل 5 دقيقــه، دمــاى 70 درجــه را 
ــد و در دمــاى 56 درجــه ســانتيگراد، نيــم ســاعت  تحمــل مى كن
مانــدگارى دارد. امــا اگــر نســبت بــه آلــوده بــودن يــا نبــودن مــواد 
ــى  ــاى حرارت ــا روش ه ــم ب ــتيم و بخواهي ــكوك هس ــى مش غذاي
ــان  ــد دمــاى 70 درجــه و زم ــم باي ــروس را از بيــن ببري ايــن وي

ــگام پخــت مــواد غذايــى را فرامــوش نكنيــم. كافــى هن
حســينى خاطرنشــان كــرد: هــر چقــدر ميــزان چربــى و پروتئيــن 
در يــك مــاده غذايــى بيشــتر باشــد، بــا توجــه بــه اثــر حفاظتــى 
ــردن  ــن ب ــراى از بي ــرى ب ــاى باالت ــروس، دم ــواد از وي ــن م اي

ــت. ــى الزم اس ــازى حرارت ــان سالم س ــروس در زم وي
وى، از نان به عنوان يكى از مواردى كه شهروندان همواره نسبت به 
آلوده بودن يا نبودن آن احســاس ترس دارند، ياد كرد و گفت: در 
كشور ما، نان به شكل باز و بدون بسته بندى به فروش مى رسد پس 
شــهروندان اگر احساس كنند كه نان آلوده شده، بهتر است آن را با 

دماى 70 درجه گرم كنند.
 ممنوعيت خام خوارى در روزهاى كرونايى

رئيــس پيشــين انســتيتو تغذيــه و صنايع غذايــى كشــور بــا تأكيــد 
بــر ايــن كــه نگهــدارى لبنيــات و فراورده هــاى گوشــتى و غذايــى 
در يخچــال و رعايــت ســاير نــكات بهداشــتى بــه حفــظ بهداشــت 
مــواد غذايــى به صــورت عــام كمــك مى كنــد و به صــورت 
خــاص موجــب مى شــود كرونــا از خانه هــا دور شــود، بــه 
ــوددارى  ــام خ ــرغ خ ــوردن تخم م ــدار داد: از خ ــان هش هموطن
ــوند  ــتفاده مى ش ــام اس ــكل خ ــه ش ــه ب ــى ك ــواد غذاي ــود و م ش
ــت  ــى و ميوه ه ــوت فرنگ ــى، ت ــه فرنگ ــبزيجات، گوج ــد س مانن
حتمــا بــا مــواد ضدعفونــى كننــده به خوبــى شست وشــو و 
ــاى فيزيكــى در ســطح آن  ــر آلودگى ه ــا اگ ــوند ت ــى ش ضدعفون

ــد. ــن برون وجــود دارد از بي

شكوفه رنجبر »
 با افزايش دامنه  همه گيرى كرونا در همدان 
و رشــد چند برابرى ميزان توليد پسماند هاى 
عفونــى، برخى شــواهد و تصاوير بيانگر آن 
است كه پسماند هاى پيشگيرى از اين ويروس 
از جمله ماســك، دســتكش و دستمال هاى 
كاغذى در كنار زباله هاى بيمارستانى در سطح 

شهر و در مناطق مختلف رها شده است.
هم زمان بررســى برخى تصاوير كه از ديگر 
نقاط اســتان از جمله شهرســتان هاى پرتردد 
و با جمعيت باال در اين باره منتشــر مى شود، 
نشــان مى دهد معضل افزايــش توليد زباله و 
پسماند هاى كرونايى تبديل به مشكلى بزرگ 
شده است كه دستگاه هاى اجرايى مختلفى از 
جمله محيط زيســت را به واكنش و گاليه از 

روند موجود وادار كرده است.
به نظر مى رســد وجــود زباله هــاى تفكيك 
نشده در نقاط مختلف اســتان سبب شده تا 
كارشناسان بهداشت و مدافعان محيط زيست 
نســبت به اين اتفاق هشــدار جدى دهند كه 
دســتكش ها و ماسك هاى رها شده در سطح 
شهر مى تواند از عوامل مؤثر در رشد سريع و 

تكثير ويروس كرونا به شمار رود.
بر اساس آخرين آمار سازمان مديريت پسماند 
شــهردارى همدان، توليد پسماندهاى عفونى 
در اين 60 روزه جنگ كرونايى همدان روند 
افزايشى به خود گرفته است اين در حالى است 
كه كارشناســان محيط زيســت معتقدند اين 
پسماندهاى نه تنها عفونى هستند و مى توانند 
آلودگى آب و خاك و صدمه به ساير انسان ها 
يا موجودات زنده را در پى داشته باشند بلكه 
ماهيت پالســتيكى آن ها سبب مى شود كه تا 
ســال هاى ســال بدون آنكه تجزيه شوند در 

محيط باقى بمانند.
در همين راستا كارشــناس مسئول بهداشت 
محيط دانشگاه علوم پزشكى همدان از ميزان 
و نحوه دفــع زباله هاى عفونــى در اين بازه 
زمانى مى گويد و مى افزايــد: اگرچه اپيدمى 
شدن بيمارى سبب شده تا توليد پسماندهاى 
بيمارستانى و زباله افزايش پيدا كند و ماسك، 
دستكش و حتى بطرى هاى ژل هاى بهداشتى 
به جرگه زباله هاى پررنگ شهر افزوده شود اما 
با اين حال در تمام مدت زمان گذشــته تاكنون 
تمام تالش و دقت خود را براى بى خطرسازى 
اين زباله هاى عفونى انجام داده و ســعى شده 
اســت تا از تــوان بخش خصوصــى براى 

بى خطرسازى زباله هاى عفونى استفاده شود.
احمــد ميرمحمــدى افــزود: قيمــت باالى 
دستگاه هاى امحاى زباله و همچنين مستهلك 
بودن دســتگاه اتــوكالو و نياز بــه تعمير و 
نگهدارى آنها، مجبور به استفاده از توان بخش 
خصوصى در زمينه بى خطرســازى زباله هاى 

عفونى و آلوده به ويروس كرونا شديم.
ايــن شــرايط در حالى اســت كــه مديركل 
غيربهداشتى  دفع  همدان  استان  محيط زيست 
زباله  هــا را در همدان تهديــدى جدى براى 
محيط زيست مى داند و راه حل را تنها در شيوه 

مديريتى صحيح دنبال مى كند.
مدير كل محيط زيست اســتان در گفت وگو با 
همدان پيــام بيان كرد: با توجه به شــيوعى كه 
ويروس كرونا در استان همدان به وجود آورد، 
صحنه هاى رهاسازى ماسك و دستكش توسط 
مردم در ســطح استان بيشتر از گذشته موجب 
توليد زباله شد تا جايى كه روزانه به طور ميانگين 

800 گرم زباله توسط هر هم استانى در همدان 
در روزهاى كرونايى توليد شده است كه قطع 
به يقين خسارت ســنگينى را متوجه سالمت 

مردم و حيات زمين مى كند.
محســن جعفرى نژاد بســطامى با تأكيد بر 
اينكه يكى از مهم ترين مســائلى كه مى تواند 
آســيب هاى جــدى و جبــران ناپذيرى به 
محيط زيست و ســالمتى جامعه و همچنين 

كند؛  وارد  طبيعــى  محيط 
زباله ها  غيربهداشــتى  دفع 
اســت، گفت: متأسفانه در 
بحث پسماندى و زباله هاى 
در  به ويــژه  بيمارســتانى 
تنها  جامعه،  كنونى  شرايط 
مديريت درســت اســت 
كه مى توانــد در به حداقل 
رســاندن خطراتــى كه از 
توليد زباله هاى اين چنينى 
تأثيرگذار  مى گيرد،  نشأت 

باشد.
وى بــا اشــاره بــه اينكه 
در  بيمارســتانى  زباله هاى 
با  همدان  كرونايــى  موج 
حساســيت باال و نظارت 
بى خطرســازى  دقيــق 

مى شــود، افزود: بر اســاس قانون مديريت 
پسماند، پســماندهاى ويژه از جمله پزشكى 
و بيمارستانى نيازمند مديريت خاص و ويژه 
هســتند؛ بنابراين بايد طبق روال گذشته 100

درصد بى خطرســازى شده و سپس تحويل 
شهردارى شود.

جعفرى نژاد بسطامى با بيان اينكه پزشكان فعال 
در مطب ها و همه مراكــز درمانى خصوصى 
و آزمايشــگاه ها نيز مكلف به بى خطرســازى 
پسماندهاى ويژه شده اند، عنوان كرد: پزشكان 
مى توانند با تعامل سازمان نظام پزشكى و انعقاد 
قرار داد با شركت پيمانكارى خصوصى نسبت 

به جمع آورى و بى خطرسازى اقدام كنند.
در  استان  محيط زيست  مدير كل  اظهارنظرات 
حالى اســت كه روزانه شاهد رشد زباله هايى 
در سطح شهر هستيم كه كوچه و خيابان هاى 
محل ســكونت همگى ما را تحت شعاع قرار 
داده اســت و شــوربختانه بايد اعتراف كرد 
قرنطينه هاى خانگى با اينكه پيش بينى مى شد 
بتواند در توليد پسماندهاى كرونايى از جمله 

دستكش هاى استفاده شده و رهاشده در شهر 
جلوگيرى كند كارى از پيش نبرد و با اســتناد 
به اخبار محيط زيســت مبنى بــر اينكه كل 
پســماند توليدى (عادى) در بيمارستان هاى 
استان همدان 4 هزار و 115 كيلوگرم در روز 
و كل پســماند عفونى توليدى و تيز و برنده 
3 هــزار و 320 كيلــو گرم در روز اســت و 
بيمارستان هاى استان همدان 589 كيلوگرم در 
شيميايى  پسماندهاى  روز 
و دارويــى توليدى دارند، 
به نظر مى رســد همه گيرى 
اين  تا  شــده  سبب  كرونا 
آمار با افزايشــى دوچندان 

مواجه شود.
جالــب آن كــه حتى در 
زمان پيك بيمارى باوجود 
توليد  رشد  مسئوالن  اينكه 
زباله ها به ويژه پسماندهاى 
جدى  خطر  را  كرونايــى 
زيســت  محيــط  بــراى 
تصميم  امــا  مى دانســتند 
راهگشــايى براى حل اين 
مشكل اتخاذ نشد، اين در 
حالى اســت كه استان هاى 
كشور  سراسر  در  مختلفى 
به بررسى راه حل هايى براى تفكيك زباله هاى 
كرونايى از ســطل زباله هاى خانواده ها اقدام 
كردند تا ميزان حساسيت نسبت به رهاسازى 

و آلودگى از طريق اين زباله ها را باال ببرند.
به عنوان مثال در اســتان اصفهان شهردارى با 
در اختيــار قراردادن باكس هــاى رنگى مجزا 
به خانواده ها، آنها را به جداســازى ماســك، 
دســتكش و ظــروف پالســتيكى ژل هــاى 
ضدعفونى مجاب كرد تا با اين روش از رشد 
زباله ها و انتشــار ويــروس از طريق آن را به 

حداقل برساند.
متأسفانه الگوبردارى از روش هاى اين چنينى 
كه مى توانــد به مديريت بهتر پســماند هاى 
توليدشده توسط شــهروندان منچر شود، در 
زمان شــيوع بيمارى و حتى حاال كه به يك 
منحنى ثابت در ابتال به كرونا رســيده ايم در 

همدان كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در همين راستا يك فعال محيط زيست گفت: 
رشد توليد زباله هاى عفونى در همدان رابطه 
مستقيمى را رشيد شيوع كرونا دارد به طورى كه 

مردم به راحتى لوازم حفاظت شــخصى خود 
مانند ماسك، دستكش و دستمال هاى مرطوب 
را در معابــر و خيابان ها رها مى كنند، اين در 
حالى است كه بايد در آنها اين حساسيت ايجاد 
شود كه پيش از دور انداختن، اين نوع زباله ها 
را در كيســه هاى زباله مجزا قرار دهيم و درِ 

كيسه را به صورت محكم گره بزنيم.
نيلوفر صباغ افزود: پيشــنهاد مى شود با توجه 
به دفع مســتقيم پسماندها در اين بازه زمانى، 
براى كاهش توليد زباله، پسماندهاى تر را در 
خانه آبگيرى و خشك و پسماندهاى خشك 
را فشــرده و كم حجم كنيم و مراقب باشــيم 
كه كيسه هاى حاوى پســماند سوراخ نباشد 
تا شــيرابه آن روى زمين ريخته نشــود چون 

مى تواند به راحتى آلودگى را گسترش دهد.
وى بــا بيان اينكه كرونا يك ويروس اســت 
و ســرايت آن داراى يك دوره زمانى است، 
گفــت: بايد به تمــام زباله ها ايــن روزها به 
چشم عاملى براى ســرايت كرونا نگاه كرد، 
اما متأسفانه نه تنها در بين مردم اين حساسيت 
ديده نمى شود بلكه تعداد زيادى از شهروندان 
با يــك نــگاه خودخواهانه اقــالم مصرفى 
خود از ماســك و دســتكش گرفته تا پوسته 
خوراكى هاى مصرفى را به راحتى در ســطح 
شــهر رها مى كنند و دوره سرايت بيمارى را 
خودبه خود از مسير توليد زباله هاى كرونايى 

افزايش مى دهند.
صباغ با اشاره به اينكه خطوط تفكيك زباله 
در همدان بسيار انگشت شمار است و چندان 
توجهى هم به ســرمايه گذارى در اين مسير 
از جانب مســئوالن به آن نيســت، گفت: از 
زبالــه به عنــوان طالى كثيف ياد مى شــود، 
امــا در مرحله عمل كمتريــن توجهى به آن 
نشــان نمى دهيم؛ به عنوان مثال پس از شيوع 
كرونا تعداد زيــادى از پاركبان ها و كارگران 
تفكيــك زباله در همدان يا بيكار شــدند يا 
از آنها خواســته شــد براى سالمت خود و 
خانواده هايشان از انجام فعاليت در اين زمينه 
خــوددارى كنند، اين درصورتى اســت كه 
مى توانستيم با درنظر گرفتن دستورالعمل هاى 
بهداشــتى و منضبط با نظارتى شديد نه تنها 
اين افراد را از معيشت و امرار معاش متضرر 
نكنيــم بلكــه در جمع آورى پســماندهاى 
بيمارســتانى و زباله هــاى كرونايى اقدامات 

مثمر ثمرى انجام دهيم.

كرونا هم مزيد علت شد

روزانه يك كيلو زباله
سهم هر همدانى 

بر اساس قانون مديريت 
پســماندهاى  پسماند، 
پزشــكى  جمله  از  ويژه 
نيازمند  بيمارســتانى  و 
مديريت خــاص و ويژه 
بايد  بنابراين  هســتند؛ 
100 گذشته  روال  طبق 
خطرســازى  بى  درصد 
تحويل  ســپس  و  شده 

شهردارى شود
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در سال 98 محقق شد 
عرضه بيش از 150 ميليون مترمكعب گاز 

CNG در استان همدان 
 در سالى كه گذشت 150 ميليون و 299 هزار متر مكعب گاز طبيعى 

فشرده در استان همدان عرضه و مصرف شد. 
مدير منطقه همدان گفت: ميزان مصرف ســوخت پاك در 365 روز از 
سال 98، 800 هزار مترمكعب كمتر از سال گذشته اش بوده و در مجموع 
شــاهد كاهش 0/5 درصدى مصرف اين نوع سوخت نسبت به مدت 

مشابه سال 97 هستيم. 
به گزارش روابط عمومى شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان، 
امين روســتايى با بيان اينكه مصرف هر متر مكعب CNG معادل 0/9
ليتر صرفه جويى در مصرف بنزين است، افزود: در سال گذشته حدود 

137 ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفه جويى شده است. 
وى ســوخت پاك را جايگزين مناسبى براى بنزين دانست و ادامه داد: 
گاز طبيعى فشرده عالوه بر به صرفه بودن از لحاظ هزينه و كمك به اقتصاد 
خانواده، در حفظ محيط زيست و داشتن هوايى پاك براى ما و آيندگان 

مؤثر خواهد بود. 
روســتايى يادآور شد: در آبان ماه سال گذشــته و پس از اجراى نظام 
جديد توزيع سوخت، روند مصرف گاز طبيعى فشرده، تا پايان بهمن ماه 
صعودى بود، اما پس از زمزمه شيوع ويروس كرونا در كشور و محدود 
شــدن رفت و آمدها و اجراى قوانين منع تردد، شــاهد كاهش نه تنها 

سوخت پاك بلكه انواع سوخت مايع نيز در بخش حمل ونقل بوديم. 
مدير پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همــدان از رعايت اصول ايمنى 
و بهداشــتى در مراكز عرضه گاز طبيعى فشــرده خبر داد و تأكيد كرد: 

عمليات سوختگيرى در اين مراكز فقط توسط اپراتور انجام مى شود. 
وى اظهار كرد: اكنون در 47 جايگاه اســتان، ســوخت CNG عرضه 
مى شود كه از اين تعداد 23 باب دو منظوره (سوخت مايع و CNG) و 

24 باب تك منظوره (گاز طبيعى فشرده) است. 
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: در سال 98 بخش CNG جايگاه نگين 
غرب در شــهر همدان و مجتمع خدماتى رفاهى ايران زمين شهر مالير 
با سرمايه گذارى بخش خصوصى و همچنين جايگاه هاى 29 فروردين 
شــهر همدان و واليت شهر تويسركان با مشاركت بخش خصوصى و 

دولتى راه اندازى و در مدار خدمت رسانى قرار گرفت. 
روستايى با اشاره به اينكه 3 جايگاه جديد CNG در منطقه در دست 
ساخت اســت، اظهار اميدوارى كرد كه تا پايان سالجارى اين مراكز به 

بهره بردارى رسيده و خدمات دهند. 

«سير»، «كشمش» و «گردو» 
در راه بورس كاال

 مدير سازمان تعاون روستايى استان همدان با اشاره به ضرورت ورود 
تشكل هاى بخش كشاورزى به بورس كاال به ويژه محصوالت كشاورزى 
گفت: در اين راســتا سير و كشــمش از محصوالت مهم و برند استان 
همدان است كه در بورس عرضه مى شوند و عرضه گردو در بورس نيز 

در دستور كار قرار دارد.
مجيد مســلمى راد در گفت وگو با فارس با اشاره به راه اندازى مراكز 
عرضه مســتقيم محصوالت كشــاورزى در قالــب غرفه هاى دايم و 
موقت آن را در بازاررســانى محصوالت كشــاورزى مؤثر دانست و 
اظهار كرد: سال گذشته بيش از 5 هزار تن انواع محصوالت كشاورزى 
در غرفه هاى دايم و موقت تشكل هاى بخش كشاورزى استان عرضه 

شده است.
وى با اشاره به راه اندازى فروشگاه عرضه مستقيم محصوالت كشاورزى 
در شــهر همدان توسط اتحاديه تعاون روســتايى خبر داد، افزود: اين 
غرفه ها به منظور عرضه مســتقيم محصوالت كشاورزى و با مشاركت 
اتحاديه هاى استانى از جمله تعاون روســتايى، كشاورزى، دامداران و 

مرغداران راه اندازى شده است.
مســلمى راد ادامه داد: بازاريابى محصوالت كشاورزى با بهره گيرى از 
كسب وكارهاى جديد به ويژه اســتارتاپ ها در اولويت فعاليت تعاون 
روستايى اســتان همدان قرار دارد كه در اين زمينه آپ خريد و فروش 

آنالين محصوالت كشاورزى به زودى معرفى خواهد شد.
وى با اشــاره به ضرورت ورود تشكل هاى بخش كشاورزى به بورس 
كاال به ويژه محصوالت كشــاورزى گفت: افزايش عرضه محصوالت 
كشاورزى در بورس سبب شفافيت معامالت و قيمت گذارى محصوالت 

كشاورزى مى شود.
مسلمى راد گفت: در اين راستا سير و كشمش از محصوالت مهم و برند 
اســتان همدان اســت كه در بورس عرضه مى شوند و عرضه گردو در 

بورس نيز در دستور كار قرار دارد.

زنبورها به كمك گرده افشانى باغات و مراتع مى روند
 سرپرســت مديريت طيور، زنبورعسل و كرم ابريشــم سازمان جهادكشاورزى استان 
همدان با بيان اينكه در اين استان 787 زنبوردار تحت پوشش بيمه قرار دارند، گفت: سال 

گذشته در استان همدان 3 ميليون و 477 هزار و 979 كيلوگرم عسل توليد شده است. 
عليرضا قره گوزلو با اشــاره به وجود 346 هزار و 633 كلنى زنبورعسل در استان همدان 
اظهار كرد: اســتان همدان با توجه به سرشــمارى سال 1398 داراى 2 هزار و 481 واحد 

زنبورستان بوده كه 2 هزار و 538 نفر در اين حرفه شاغل هستند. 
وى خاطرنشــان كرد: براســاس هماهنگى هاى به عمل آمده با مديريت باغبانى، مديريت 
زراعت و حفظ نباتات استان و همكارى ناظران كشاورزى، كندوهاى زنبورعسل به منظور 

انجام عمل تلقيح در باغات ميوه، مزارع دانه هاى روغنى به كارگرفته خواهند شد. 

وى افزود: براســاس هماهنگى هاى صورت گرفته با اداره كل منابع طبيعى اســتان براى 
تمامى زنبورداران پروانه بهره بردارى به منظور گرده افشانى گياهان مرتعى و اجازه استقرار 
در مرتع صادر خواهد شد كه به موجب آن مرتع داران بهره بردار ملزم خواهند شد تا نهايت 

همكارى را با زنبورداران مستقر در مراتع انجام دهند. 
قره گوزلو افزود: به منظور باال بردن ســطح اطالعات علمــى و فنى زنبورداران، مديريت 
ترويج جهادكشــاورزى اســتان از طريق رسانه ها و صداوسيما نســبت به تهيه و اجراى 
برنامه هاى ترويجى، آموزش چهره به چهره و طراحى پوســتر براى توسعه زنبوردارى و 

تبيين نقش زنبور عسل در گرده افشانى اقدام خواهد كرد. 
وى بيان كرد: هماهنگى هاى الزم با مديريت جهادكشــاورزى شهرســتان ها در راستاى 
تشويق و ترغيب باغداران به منظور استقرار رايگان زنبورستان هاى استان در باغات صورت 

گرفته و مديريت حفظ نباتات سازمان متعهد شد در زمان سمپاشى 10 روز پيش مراتب را 
به زنبورداران اطالع دهند تا اقدامات پيشگيرانه به منظور جلوگيرى از خسارت به كندوها 

صورت پذيرد. 
وى اعالم كرد: همچنين با مركز تحقيقات و آموزش كشــاورزى و منابع طبيعى اســتان 
هماهنگى هاى الزم در زمينه اســكان زنبورســتان ها در مزارع انجام شــده تا اطالعات 
تخصصى و فنى الزم درباره گياهان شهدزا در اختيار دست اندركاران اين حرفه قرار گيرد. 
سرپرست مديريت طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم سازمان جهاد كشاورزى استان همدان 
در پايان يادآور شــد: در سال گذشته در استان همدان 34/16 كيلوگرم ژل رويال، 9 هزار 
و 60 كيلوگرم گرده گل، 48 هزار و 847 كيلوگرم موم و 2 هزار و 249 كيلوگرم بره موم 

توليد شده است. 

آگهي مناقصه عمومى ( يك مرحله اى) نوبت سوم 

دانشگاه مالير

دانشگاه مالير در نظر دارد عمليات اجرايى موتور خانه پژوهشكده كشمش و انگور اين دانشگاه را به روش سرجمع باتوجه به توضيحات مندرج در اين آگهى، 
اسناد ارزيابى توان اجرايى پيمانكار و اسناد مناقصه به روش مناقصه عمومى از طريق سامانه ستاد به شركت هايى كه حداقل داراى رتبه پنج تاسيسات  و 

تجهيرات باشند و به لحاظ كيفى واجد شرايط شناخته شوند واگذار نمايد.
موضوع مناقصه: تهيه مصالح وتجهيزات ، نصب، تست و راه اندازى موتورخانه پژوهشكده كشمش و انگور دانشگاه مالير كه ساختمانى با زير بناى 3500 متر مربع 

در دوطبقه مى باشد.
مبلغ برآورد اجراى كار:26،646،455،577(بيست و شش ميلياردو ششصد و چهل وشش ميليون و چهارصد و پنجاه و پنج هزارو پانصدو هفتاد و هفت) ريال مى باشد.

مبلغ ضمانتنامه : 1،332،322،779(يك ميلياردو سيصدو سى دوميليون و سيصدو بيست و دوهزارو هفتصدو هفتادو نه )ريال مى باشد.
مدت پيمان 5 ماه مى باشد.

كليه پرداخت ها به صورت اسناد خزانه اسالمى مى باشد.
نوع ضمانتنامه: ضمانتنامه بانكى با سه ماه اعتبار و قابل تمديد تا سه ماه ديگر 

توضيح: هزينه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
مهلت دريافت اسناد : از متقاضيانى كه داراى توان تشكيالتى و شرايط فوق براى اجراى موضوع مناقصه مى باشند دعوت مى گردد جهت دريافت اسناد مناقصه 

تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 99/02/8 با مراجعه به سايت ستاد setadiran.ir نسبت به تهيه اسناد مناقصه اقدام نمايند.
آخرين مهلت بارگذارى اسناد : تا ساعت 19:00 روز جمعه مورخ 99/02/19  در سامانه ستاد
تاريخ بازگشايى پاكات و تشكيل كميسيون : روز شنبه مورخه 99/02/20ساعت 11 صبح

(م الف 7)

 تجربه كشورهاي توســعه يافته نشان داده 
است كه صنعت محور توسعه است و به ندرت 
مي توان كشــوري يافت كــه به گونه اي ديگر 
توسعه يافته باشــد. اما امروزه توسعه صنعتي 
خود مرهون وجود عوامل ديگري است كه ما 

را به آن هدايت مي كند.
براي توسعه صنعت بايد از علم و تكنولوژي 
اســتفاده كرد، به طوري كــه در آن نوآوري و 
كارآفريني و افزايش همكاري وجود داشــته 

باشد.
 كارآفريني مترادف ايجاد اشــتغال نيســت. 
كارآفرينــي در واقع فرآيند ايجاد و تأســيس 
كســب وكار يا ســازمان جديد است و يكي 
از اثرات قابل توجه آن ايجاد اشــتغال است. 
مدارك و شــواهد زيادي دال بر تأثير پيچيده 
كارآفريني به طور عام بر رشد اقتصادي وجود 

دارد.
گفته مي شــود كه به منظور تشــويق توســعه 
اقتصادي، سياســت گذاران بايــد تمركز خود 
را به جاي بنگاه هــاي جديد و اغلب كوچك، 
روي بنگاه هاي داراي رشد باال معطوف كنند. 
به نظر مي رسد اين موضوع با نتايج تجربي نيز 
تأييد شود. از تأثير بنگاه هاي داراي رشد زياد 
و بنگاه هاي تازه تأسيس داراي ظرفيت باال بر 

رشد اقتصادي شواهد زيادي وجود دارد.
مطالعاتي كه در ايــاالت متحده آمريكا انجام 
شده اســت، نشــان مي دهد كه از 20 ميليون 
شغل ايجادشده و جديد در سال هاي 1990- 
1980 بيش از 3/5 ميليون شغل ناشي از ايجاد 
و تأمين كسب وكار هاي كار آفرينانه جديد بوده 

است.
مطالعات ديويــد بــرچ(Brich)  در اواخر 
دهه 1970 ميالدي نشــان داده است كه بيش 
از 70 درصد مشــاغل جديد در شــركت ها و 
سازمان هايي ايجاد مي شوند كه در مسير رشد 

قرار دارند.
اهميت كارآفريني از نظر ايجاد اشــتغال سبب 
شــده اســت تا در دهه هــاي 1980 و 1990

ميالدي به تدريج وفاق عمومي در كشور هاي 
توســعه يافته و درحال توســعه ايجاد شود، 
به طورى كه بحران بيكاري جز از طريق توسعه 
كارآفرينــي و دميدن روح نــو آوري در كالبد 

اجتماعي امكان پذير نيست.
به همين دليل كشور هايي نظير اياالت متحده 
آمريكا، كانادا، فنالند، هند، مالزي، ســنگاپور، 
اســتراليا و آلمــان سياســت ها و برنامه هاي 
حمايتي گســترده اي را از كار آفرينان تدوين و 

به مرحله اجرا گذاشته اند.
 شواهد تجربي 

نخستين كشور هايي كه در اين زمينه كار كرده 
و  قدم جلو گذاشته اند به ترتيب آلمان، انگليس 

و آمريكا بوده اند.
در آلمان در سال هاي 1933 تا 1935مطالعه و 
شناسايي روي افراد جسور و نو آور و افراد با 
انگيزه اي كه اتفاقا داراي محدوديت هاي شديد 
مالي بودند، آغاز شــد. نخســتين سياست ها، 
سياست هاي حمايتي از اين افراد بود. به همين 
منظور نخستين آموزشــكده براي تربيت اين 

افراد در آن سال ها در اين كشور ايجاد شد.
اين آموزشكده ها بين سال هاي 1937 تا 1940

در انگليس و ســپس كمــي ديرتر يعني ميان 
سال هاي 1942 تا 1943 در آمريكا داير شد.

افــراد در ايــن دانشــكده ها در دوره هــاي 
كوتاه مدت، آموزش هاي الزم را براي شــروع 

كار هاي اقتصادي ســپرى مي كردند و يكي از 
اين مباحث اين بود كه چگونه اقتصاد از طريق 

توسعه كار آفريني رشد يابد.
افراد در اين آموزشــكده ها مســائل خود را 
مي گفتند و تعدادي روانشــناس، رفتارشناس، 
جامعه شــناس و استاد مديريت به انديشه اين 
افراد جهت مي دادنــد. اواخر دهه 50 ميالدي 
نخســتين كشــوري كه در ايــن زمينه خيلي 
كالسيك كار كرد و ترويج فرهنگ كار آفريني 
را از سطح دبيرســتان شروع كرد كشور ژاپن 
بود. نخستين مؤسسه در توكيو در سال 1956

ميالدي آغاز به كار كرد.
در ســال 1958 آموزش  و پرورش ژاپن دست 
به كار شــد و با پياده كردن يك طرح توانست 
در حين تحصيل به دانش آموزان خود آموزش 

دهد كه چگونه به دنبال كسب سود باشند.
مسأله كارآفريني به ســطح دانشگاه ها هم در 
ژاپن كشيده شــد به طوري كه اكنون در ژاپن 
250 مؤسســه بزرگ كار آفرينان وجود دارد. 
آمار هاي حاصل شــده در ايــن زمينه جالب 
است؛ بين ســال هاي 1970 تا 1992 ميالدي 
بيــش از 96 درصد نو آوري هــاي صنعتي كه 
توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد جهاني به 
يك موقعيت برجسته و برتر تبديل كند توسط 

كار آفرينان انجام شد.
البته سياست گذاري ها و حمايت هاي دولت در 
اين زمينه نقش مهمي داشــت. كار آفرينان در 
يك اتاق خاص و در مراكز مجهز و مناســب 
كار كرده و تشــويق مي شــوند و اختراعات 
و ابتكارات با نام خودشــان ثبت مي شــود و 

به عنوان قهرمان ملي معرفي مي شوند.
هنوز هم در كشور ژاپن در شركت هايي بزرگ 
مثل ميتسوبيشي و چند شركت ديگر يكسري 
افراد استخدام مي شــوند و بدون داشتن هيچ 
نوع پست سازماني در داخل اتاق ها مي نشينند 
و در زمينــه نــو آوري كار مي كنند و عالوه بر 
حقوق ماهانه، قرارداد نو آوري از آنها توســط 

صاحب شركت خريداري مي شود.
 آماري كه از كشــور آمريكا در دست است، 
اشــاره دارد بــر اينكه بيــش از 96 درصد از 
اختراعــات و نو آوري ها توســط كار آفرينان 
واحد هــاي صنعتي كوچك و متوســط انجام 

شده است.
اين توســعه كارآفريني را در يك كشور بسيار 
فقير و بدون منابعي نظير هندوستان نيز مي توان 

مشاهده كرد به طوري كه بين سال هاي 1960 تا 
1980 يعني ظرف 20 سال 500 مؤسسه ترويج 
كار آفريني شــروع به كار كردند تا كارآفرينان 
مجرب بتوانند نو آوري هــاي صنعتي ايجاد و 
در تأمين نياز هاي اساســي مــردم كمك كنند 
و ســبب جلوگيري از مهاجرت روستاييان و 

حاشيه نشينان به شهر ها شوند.
نياز به ذكر است از سال 1960 تا 1978 تعداد 
130 دانشكده كار آفريني در آمريكا ايجاد شده 

است.
براساس اين آمار در ســال 1985 تعداد 253

دانشكده كار آفريني در 2 گرايش ايجاد شده كه 
تعداد 212 گرايش در دانشكده هاي بازرگاني 
و تعداد 41 گرايش در دانشــكده هاي رشــته 

مهندسي است.
درسال 1990 اين شــتاب خيلي بيشتر شد و 
تعداد دانشكده هاي كار آفريني به بيش از 500

رســيد. نام پاره اي از ايــن دوره ها كه در اين 
دانشكده ها مورد تدريس قرار مي گيرد، عبارت 
اســت از: انديشه ســازي، مديريت نو آوري، 
ارزش يابي، تحليل امكان سنجي و تأمين مالي 
شركت هاي نوپا كه موضوع بسيار مهمي است.

 ضرورت كارآفريني در سازمان 
مطالعات مختلف نشــان مي دهــد كه از نظر 
برخي اقتصاددانان و صاحبنظران و دانشمندان 
مديريت، موتور حركت و رشــد اقتصاد يك 
جامعه كارآفرينان هستند كه در محيطي رقابتي 
و در شــرايط نبود تعادل (و نه تعادل ايســتا) 
جامعــه را به حركت در مي آورند و توســعه 

مي بخشند.
كارآفرين يك مدير صاحب فكر و ابتكار است 
كه همراه با خالقيت، ريســك پذيري، هوش، 
انديشــه و وســعت ديد، فرصت هاي طاليي 
مي آفريند. او قادر است كه با نوآوري ها تحول 
ايجاد كند و يك شركت زيان ده را به سوددهي 
برســاند. از اوايل دهه 1980 با اهميت يافتن 
كارآفريني و تأكيد شركت ها بر نوآوري براي 
بقــا و رقابت با كارآفرينانــي كه بيش از پيش 
در صحنه بازار ظاهر مي شــدند، فعاليت هاي 

كارآفرينانه به درون شركت ها هدايت شدند.
و  اداري  فرآيندهــاي  رســوخ  بــا  همــراه 
ديوان ساالري در فرهنگ شركت ها در دهه هاي 
1960 و 1970 كارآفرينــي در ســازمان هاي 
بزرگ به طور فزاينده اي مــورد توجه مديران 
ارشــد شركت ها قرار گرفت تا آنها نيز بتوانند 

به فراينــد اختراع، نــوآوري و تجاري كردن 
محصوالت و خدمات جديد خود بپردازند.

با آغاز دهه 1980 و پيشــرفت ناگهاني صنايع 
در عرصــه رقابت هاي جهاني اهميت تفكر و 
فرآيندهاي كارآفرينانه در شــركت هاي بزرگ 
بيش از گذشــته مورد تأكيد قــرار گرفت و 
محققان كانون توجه خود را به چگونگي القاي 
كارآفريني در ساختار اداري شركت هاي بزرگ 

معطوف كردند.
امروزه اين اعتقاد كه موتور رشــد و توســعه 
فراگيــر جوامــع و كشــورهاي مختلــف، 
پيشــرفت هاي صنعتــي و توليــدي آنها و به 
عبارت ديگر توســعه صنعتي آنها در راستاي 
نوآوري است، مورد تأكيد بيشتر صاحبنظران 

توسعه قرار دارد.
  بررسي كارآفريني در همدان

در همــدان واحدهــاي كارآفريني محدودي 
وجــود دارد امــا آمارها نشــان مي دهد كه 
واحدهــاي كارآفرينــي عالوه بــر موفقيت 
و  بيشــتر  اشــتغال  كار،  در  روزافــزون 
ماندگارتري نســبت به بقيــه واحدها ايجاد 
كرده انــد. از آن جملــه مي توان بــه صنايع 
غذايي ســحر با اشتغال هزار نفري، مجموعه 
پيام رســانه در حال توســعه با اشتغال 164

نفري، پايا بســپار با بيش از 500 نفر كارگر، 
بزرگترين توليد كفش زنانه غرب كشــور در 
همدان بــا 350 نفر كارگــر، كارگاه توليدي 
فرش دستباف اسدآباد با 120 اشتغال، بافتينه 
بــا بيش از 400 نفر، كشــت و صنعت خزل 
بزرگ تريــن واحد روغن كشــي در غرب با 
بيش از 250 كارگر، كارگاه صنعتى طراحان، 
آهــن و ســيليس آذرخش بــا 450 كارگر، 
همبرگر محبوب، فاران شيمى با حدود 300
كارگر، سيمين نورد، سينا يدك، فيلتر سركان 
حــدود 250 نفر، كشــت و صنعت احيايي، 
مجموعه خشــكبار رضايــي در مالير، زمرد 
آسيا و بسياري از واحدهاي كارآفرين كه در 
بحران هاي اقتصادي نه تنها تعطيل نشــده اند 
كه قريب به اكثريت آنها هم به اشــتغالزايي 
در مجموعــه خود افزوده و هم كار صادرات 
واحدهاي  را گسترده تر كرده اند. بررسي اين 
رو به توســعه نشــان مي دهد كه بها دادن به 
واحدهــاي كارآفريني مي تواند هم توســعه 
اقتصادي اســتان را به دنبال داشته باشد و هم 
اشتغال مدنظر مردم و مسئوالن را ايجاد كند.

5 دروغ  رايج درباره كارآفرينى
 آيــا بايد دســت به قمــار بزرگى بزنيــم تا موفق بــه راه اندازى 

كسب و كارى جديد شويم؟
«مارى كى» كارآفرين آمريكايي، پس از تصميم براى شروع كسب   وكار، 
آن را با دشــوارى به انجام رساند. شغلش را ترك كرد، پس اندازش و 
هر آنچه داشــت براى ايده اش سرمايه گذارى كرد. بسيارى كارش را 
ديوانگى مى دانستند. اغلب، شانس با او همراه نبود و مى بايست موانع 
را يكى يكى پشــت سر مى گذاشــت. با وجود تمام سختى ها وى به 
پيروزى دست  يافت. امروز شركت آرايشى بهداشتى «مارى كى» يك 

شركت ميليارد دالرى است.
همه ما به چنين داستان هايى عالقه داريم، چون بسيار الهام بخش  هستند؛ 
ولى اين داستان ها مى توانند براى كارآفرينان تازه كار گمراه كننده باشند. 

 ريسك حساب شده
بســيارى عقيــده دارند كــه بيل گيتــس وقتى تصميم به تأســيس 
مايكروســافت گرفت تمامى پل هاى پشت ســرش را خراب كرد و 
دانشــگاه را ترك كرد و شــركتش را راه اندازى كرد و موفق شد. اين 

داستان افسانه اى بيش نيست!
«ريك اســميت» به تازگى راز بزرگى را فاش كرد. گيتس دانشگاه را 
براى هميشــه ترك نكرده بود و تنهــا مرخصى ترمى گرفته بود و در 
زمان ارتقاى مهارت هاى برنامه نويسى و روابط خود، از حمايت مالى 
خانواده اش برخوردار بود و طبق استدالل اسميت، اگر ايده  بيل گيتس 
شكست مى خورد، او براى اتمام تحصيالت به دانشگاه بر مى گشت و 

به زندگى هميشگى خود ادامه مى داد.
گيتس عالوه بر داشــتن حمايت خانواده، طــرح دومى را نيز درنظر 
داشــت كه درصورت شكســت به آن بپردازد. او شخصى است كه 

هيچ گاه دست به خطر هاى جدى نمى زند.
بگذاريد نمونه ديگرى را بررســى كنيم. «بن» و «جرى» (ســالطين 
دنياي بســتني) تصميم به توليد نان شــيرينى گرفتند. ايده اوليه آن ها 
همين بود؛ اما وقتى متوجه قيمت باالى ابزارآالت شدند، سراغ ايده اى 
ديگر رفتند. آن ها دريافتند توليد بســتنى بسيار ارزان تر است؛ بنابراين 
يك پمپ بنزين خالى را اجاره كرده و شــروع به فروش بســتنى هاى 

دست ساز و تازه به افراد محلى و مسافران كردند.
ابتداى كار به ندرت توانســتند هزينه هاى خود را پوشــش دهند؛ اما 
مى دانستند محصولشــان فوق العاده است و با تالش فراوان پيشرفت 
زيادى كردند. پس از 2 سال بستنى هاى خود را به عمده فروشان محلى 
فروختند و اين دادوســتد آن ها را به فكر گســترش كسب وكارشان 
انداخت. ابتدا كســب وكار خود را به سطح استان و سپس بين المللى 

رسانند.
شــركت هاى دل، اپل و گوگل كه 3 نمونه از موفق ترين كسب وكار ها 
در 20 سال گذشته هستند، كار خود را با ايده هاى بزرگ ولى سرمايه 
بسيار كم آغاز كردند. آن ها آرزوهاى خود را در خوابگاه، گاراژ و پول 
بســيار كم، به اجرا گذاشــتند. تنها پس از پيشرفت كسب وكارشان به 

سرمايه گذاران روى آوردند.
 دروغ هاى رايج

در اين چند سال اين فرصت بزرگ را داشتم تا با كارآفرينان موفق در 
ايران مصاحبه كنم و از نزديك با ديدگاه هاى آنان آشنا شوم. در ادامه به 

چند نكته مى پردازم كه تقريبا در تمامى آن ها مشترك است.
 1. كارآفرينى به سرمايه اى هنگفت نياز دارد

معمــوال اين مورد حقيقت ندارد. بســيارى از كارآفرينان موفق مانند 
شاهرخ زهيرى مالك صنايع غذايى مهرام كارشان را با كم ترين سرمايه 
و امكانات آغاز كرده اند. اين افراد به دنبال رشــد سريع نبوده اند، بلكه 
به صورت تدريجى از مجموعه اى بسيار كوچك آغاز كرده اند و درآمد 

حاصل را صرف توسعه كرده اند.
2. كارآفرينى به تحصيالت عالى نياز دارد

كار من طورى است كه در هفته با مديران و كارآفرينان زيادى برخورد 
دارم. نكته جالبى كه مشاهده مى شود آن است كه تحصيالت عالى در 
بسيارى از موارد نه تنها مزيت خاصى حساب نمى شود بلكه مانعى بر 
سر رشد سريع كسب و كار است. بسيارى از فارغ التحصيالن دانشگاهى 

در زمينه تخصصى خود فعاليت نمى كنند.
3. كارآفرينى به ايده اى ناب نياز دارد

من با اين ديدگاه كامال مخالفم. اگر ايده خوبى داشته باشيم شايد 
موفق تر باشيم ولى لزوما به ايده اى عجيب و متفاوت نياز نداريم. 
چند نفر از شــما تاكنون در خريد كامپيوتر و قطعات آن با مشكل 
مواجه شده ايد؟ چند بار با فروشندگان بداخالق، طلبكار و بدون 
اطالعات كافى برخورد كرده ايد و از خريد منصرف شده ايد؟ من 
شخصا ســايت ديجى  كاال را يكى از موفق ترين سايت هاى ايران 
مى دانم. وقتى سفارشــى را ثبت مى كنيــد افرادى خوش برخورد 
با شــما تماس مى گيرند و به شــما اطمينان مى دهند كه همه چيز 
خوب پيش مى رود و سفارش ارسال خواهد شد. سپس محصول 
به موقع ارســال مى شــود و دقيقا همان چيزى است كه سفارش 

داده ايد! 
4. كارآفرينى ذاتى است

كارآفرينى مانند نواختن ساز موسيقى است. شما بايد تا حدى استعداد 
موسيقى داشته باشــيد؛ ولى پيشرفت شما نه به استعداد شما بلكه به 
يادگيرى و تمرين مداوم بستگى دارد. كارآفرينى يك علم است كه البته 

سخت و پيچيده نيست. 
5. پس از مدتى تالش به نتايجى رويايى مى رسيم

موفقيت يك كســب وكار نياز به زمان كافى و مقدارى ســرمايه دارد. 
اغلــب كارآفرينــان موفق بارها شكســت خورده اند تــا به موفقيت 
رســيده اند. معموال داســتان كارآفرينان از آنجايى تعريف مى شود كه 
موفقيت ها آغاز شده اند. نكته اى كه بسيارى از تازه كاران نمى دانند آن 
است كه نمودار رشد كسب و كار نمودارى خطى نيست، بلكه منحنى 

بى نظمى است كه چرخه هايى از صعود و نزول را شامل مى شود.
برخى افراد مى گويند: 2 سال تالش خواهم كرد و پس از آن درآمد و 
آينده اى تضمين شده دارم. شما در كارتان بارها و بارها با موفقيت هاى 
بزرگ مواجه مى شــود و پس از مدتى يك بحران شــما را به آستانه 
شكست مى رساند و اين شــرايط مدام تكرار مى شود؛ بنابراين بسيار 
ساده لوحانه است كه تصور كنيم مدتى را تالش خواهيم و پس از آن 
فقط ســود خواهيم برد. كارآفرينى هميشه به تالش و حل مشكالت 
نياز دارد. اگر فردى اهل مبارزه نيستيد و از حل مسائل خسته مى شويد، 

سراغ كارآفرينى نرويد!
با تمامى اين توضيحات اگر تصميم گرفتيد كارآفرين شــويد، به شما 
تبريك مى گوييم. منتظر چيزى نباشــيد. از همين امروز كوچك ترين 
قدم ممكن را برداريد و شــايد در سال هاى  آينده يكى از موفق ترين 

كارآفرينانى باشيد كه براى مصاحبه سراغ شما بياييم!
* منبع: مدير سبز

 رئيس اتحاديه مشــاوران امالك همدان 
با بيان اينكه مستأجران زيادى به دنبال خانه 
هستند، اما قيمت ها بســيار باال رفته است، 
گفت: مســتأجران همدانى بــا 80 تا 100 
ميليــون تومان نمى توانند خانه اســتيجارى 

مدنظر خود را پيدا كنند. 
ابراهيم جمالى در گفت وگو با ايســنا، اظهار 
كرد: اگر صاحبان امالك انصاف داشته باشند، 
اجاره بها را با توجه به وضعيت مســتأجران 
افزايــش مى دهند، اما برخى افــراد به دنبال 
سوءاستفاده از شرايط موجود هستند. وى با 
بيان اينكه اجاره بها نسبت به سال گذشته 3 تا 
4 برابر افزايش يافته است، تصريح كرد: وقتى 
قيمت ملك يك باره 3 تا 4 برابر رشد مى كند 
قاعدتاً قيمــت اجاره بها نيز افزايش مى يابد، 
به طورى كه در همدان مســتأجرانى هستند 
كه با 80 تا 100 ميليون تومان هم نمى توانند 

خانــه اجاره يا رهن كننــد.  رئيس اتحاديه 
مشاوران امالك همدان درباره كاهش قيمت 
مسكن به دليل كاهش خريد و فروش ملك 
در همدان نيز اعالم كرد: به طور حتم كاهش 
قيمت نخواهيم داشــت، بلكه بايد دعا كنيم 
قيمت ملك از چيزى كه وجود دارد، بيشتر 
نشود.  جمالى يادآور شد: درصورتى كه تورم 
ثابت باشد و خريد و فروشى صورت نگيرد، 
مى توان انتظار كاهش قيمت داشــت، اما در 
شرايط فعلى تورم و افزايش قيمت مصالح، 
حتى اگر خريد و فروشــى وجود نداشــته 
باشد، قيمت مسكن كاهش نمى يابد. رئيس 
اتحاديه مشــاوران امالك همدان در پايان با 
بيان اينكه درحال حاضر بازار مســكن رونق 
خوبى ندارد، اظهار كرد: درحال حاضر كسى 
تمايلى براى فــروش و رهن و اجاره ملك 

خود ندارد. 

صنعت وكارآفرين محور توسعه در دنيا

صنعت همدان در گرو كارآفرينان همدانى

مستأجران همدانى 
با 100 ميليون هم نمى توانند خانه اجاره كنند
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ادامه بوندسليگا نهم يا 16مى
 رئيس فدراســيون فوتبال آلمان مصرانه بر اين باور است كه تنها 
در صورتى مى توان ماه آينده بوندسليگا را ادامه داد كه ديدارها پشت 

درهاى بسته يا به قول آلمانى ها «بازى  ارواح» برگزار شود. 
ليگ فوتبال آلمان اميدوار است تا به منظور از سرگيرى رقابت ها در 2

ليگ نخست اين كشور در ماه آينده احتماال نهم يا 16مى چراغ سبز را 
از سوى «آنگال مركل» صدراعظم آلمان دريافت كند. 

اين اميدوارى وجود دارد كه تصميم مذكور پنجشــنبه هفته جارى و 
پس از كنفرانس ويديويى 36 باشــگاه حاضر در بوندســليگا و ليگ 

دسته دوم اتخاذ شود. 
فوتبال آلمان در 13 مارس و با هدف كاهش شيوع ويروس كرونا در 
اين كشور كه تاكنون بيش از 140 هزار نفر را در سرتاسر جهان آلوده 
كــرده و بالغ بر 4 هزار و 500 تن را به كام مرگ كشــانده، به حالت 

تعليق درآمده است. 

ليگ هاى اروپايى شايد پشت درهاى بسته
 رئيــس اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا) اعالم كرد كه ليگ هاى فوتبال 
سرتاســر اروپا در تالش براى كاهش خسارت مالى ناشى از ويروس 

كرونا، آماده اند تا فعاليت خود را پشت درهاى بسته از سر بگيرند. 
ليگ هاى فوتبال اروپا از اواســط مارس به دليل پاندمى كوويد-19 كه 
تاكنون جان بيش از 100 هزار نفر را در سرتاسر جهان گرفته است، به 

حالت تعليق درآمده است. 
اما «الكســاندر چفرين» معتقد اســت كه از سرگيرى فوتبال مى تواند 
گامى مهم در مســير بازگشــت به زندگى عادى و ممانعت از ضرر 

هنگفت مالى براى ليگ ها باشد. 
وى در اين باره گفت: معتقدم گزينه هايى وجود دارد كه شرايط شروع 

مجدد رقابت ها و اتمام آنها را براى ما فراهم مى كند. 
رئيس يوفا افزود: شايد بايد كارمان را بدون تماشاگران از سر بگيريم، 
اما به اعتقاد من مهمترين موضوع بازى كردن اســت. زود اســت كه 
بگوييم نمى توان فصل را به اتمام رساند. تأثير چنين اتفاقى بر باشگاه ها 
و ليگ ها وحشتناك خواهد بود. بازى كردن پشت درهاى بسته بهتر از 

هرگز بازى نكردن است. 

زمان نقل وانتقاالت فوتبال تغيير مى كند
 رئيس كميته نقل وانتقاالت سازمان ليگ اعالم كرد فيفا تصميم گيرى 
بــراى بازه زمانى نقل و انتقاالتى را در اختيار فدراســيون ها قرار داده 

است. 
رئيس كميته نقل وانتقاالت سازمان ليگ به شبكه 3، اظهار كرد: اميدوار 
هستيم در محاكم بين المللى بتوانيم با استانداردسازى انعقاد قرارداد در 

فصل هاى آينده و پيگيرى هاى بيشتر، پرونده ها را ختم به خير كنيم. 
فريبرز محمودزاده درباره بسته هاى پيشنهادى فيفا به فدراسيون ها گفت: 
اوايل امسال جلسه اى در فيفا برگزار شد و رسما به فدراسيون هاى ملى 
اعالم شــد كه قطعا پنجره نقل وانتقاالتى فصــل آينده دچار تغييراتى 

مى شود و بازه زمانى آن تغيير مى كند. 
وى يادآور شد: زمان نقل وانتقاالت حداكثر بايد 12 هفته باشد، اما فيفا 
مجوزها و انعطاف هايى داده كه فدراسيون هاى ملى مى توانند بر اساس 
زمــان پاياِن فصل جارى كه در حال اتمام و با تأخير صورت مى گيرد 
و تداخل با فصل آينده دارد، تصميم گيرى كنند و ما نيز انشاا... بتوانيم 

اين مجوز را داشته باشيم تا اين بازه زمانى را كم و يا بيشتر كنيم. 

ليگ چين اواخر ژوئن يا اوايل جوالى 
آغاز مى شود

 با وجود اينكه فدراسيون فوتبال چين تاريخ رسمى براى بازگشت 
ليگ اين كشــور اعالم نكرده است اما بر اساس گفته ها اين رقابت ها از 

اواخر ژوئن (خرداد) آغاز خواهد شد.
به گزارش ايسنا، چين، كشورى كه فراگيرى كرونا از آن جا آغاز شد از 
بحران خارج شده است و در حالى به كندى به روال عادى باز مى گردد 
كه جهان در قرنطينه به سر مى برد. با بهتر شدن شرايط مى توان از فوتبال 
صحبت كرد و به از ســرگيرى ليگ فكر كرد كه از فوريه به دليل شيوع 
كوويد 19 تعليق شده بود. هنوز فدراسيون فوتبال چين تصميم قطعى 
نگرفته اما اكنون مشــخص است مى خواهد تالش كند در اواخر ژوئن 
R&F بازى ها را برگزار كند. هاونگ شنگهوا، رئيس تيم فوتبال گوانژو

اين موضوع را تأييد كرد و گفت: بر اساس شرايط كنونى فصل جديد از 
اواخر ژوئن (خرداد) يا اوايل جوالى آغاز مى شود. همچنين فصل كوتاه 

نخواهد شد و 30 هفته به طور كامل برگزار خواهد شد.

فعاليت بدنى در خانه براى مقابله با كرونا
 به منظور حفظ وضعيت جسمانى و روانى مناسب در زمان شيوع 
ويــروس كرونا، در فضاى محدود خانه مى تــوان فعاليت هاى بدنى 

ساده و ايمنى را انجام داد. 
 حركت اسكوات 

پاهاى خود را به اندازه عرض باسن از هم جدا نگهداريد و انگشتان 
پا را كمى به سمت بيرون متمايل كنيد. زانوها را تا آن جا كه احساس 
راحتى كنيد خم كنيد و پاشنه پا را روى زمين و زانوها را باالى پاها 
نگه داريد (نه جلوى پا). پاها را خم كنيد و كشش دهيد و اين تمرين 
را 10 تــا 15 بار (يا بيشــتر) انجام دهيد، 30 تا 60 ثانيه اســتراحت 
كنيــد و 5 بار تكرار كنيد. اين تمرين موجب تقويت پاها و يا عضله 

گلوتئوس (ماهيچه ُسرينى) شما مى شود. 
 حركت باالبردن جانبى زانو 

زانوى خود را بــا آرنج (همان طرف) لمس كنيد، به طورى كه زانوى 
خود را به طرف باال و خارج بدن بياوريد. اين كار را به طور متناوب 
انجام دهيد و ريتم و ســرعت خود را پيدا كنيد. ســعى كنيد اين كار 
را براى يك تا دو دقيقه انجام دهيد، 20 تا 30 اســتراحت و تا 5 بار 
اين حركت را تكرار كنيد. اين تمرين بايد ضربان قلب و تنفس شما 

را افزايش دهد. 
 حركت سوپرمن

دســتان خود را زير شانه ها و زانوها را در زير باسن قرار دهيد. يك 
بــازو را به جلو و پاى مخالف آن را به عقب بكشــيد. اين تمرين را 
20 تا 30 بار (يا بيشتر) انجام دهيد، 20 تا 30 ثانيه استراحت كنيد و 
حداكثر 5 بار تكرار كنيد. اين تمرين موجب تقويت عضالت شكم، 

پشت و عضله گلوتئوس (ماهيچه ُسرينى) شما مى شود. 
 حركت پل (بريج)

پاى خود را محكم روى زميــن قرار دهيد، به طورى كه زانوها باالى 
پاشنه پا قرار بگيرند. باسن را تا جايى كه احساس راحتى مى كنيد از 
زميــن بلند كنيد و دوباره به آرامى آن ها را پايين بياوريد. اين تمرين 
را 10 تا 15 بار (يا بيشــتر) انجام دهيد و 30 تا 60 ثانيه استراحت و 
حداكثر 5 بار تكرار كنيد. اين تمرين موجب تقويت عضله گلوتئوس 

(ماهيچه ُسرينى) شما مى شود. 
 حركت غوطه ور شدن در صندلى

مقابل صندلى خود قرار بگيريــد و پاهاى خود را حدود 0/5 متر از 
صندلى دور كنيد. بازوهاى خود را درحالى كه باسن خود را به سمت 
زمين پايين مى آوريد، خم كنيد، ســپس بازوهــا را صاف كنيد. اين 
تمرين را 10 تا 15 بار (يا بيشــتر) انجام دهيد، سپس 30 تا 60 ثانيه 
استراحت كنيد و حداكثر 5 بار تكرار كنيد. اين تمرين موجب تقويت 

عضله سه سر بدن شما مى شود. 
 كشش سينه

انگشــتان خود را در پشــت بدن خود قالب كنيد. بازوها را كشيده 
و عضــالت ســينه را باز كنيد. اين موقعيت را بــراى 20 تا 30 ثانيه 
(يا بيشــتر) نگه داريد. اين حركت موجب كشــش عضالت سينه و 

شانه هاى شما مى شود. 
نمايش كودك 

زانوهايتان را روى زمين قرار داده و باســن خود را به پاشــنه هاى پا 
نزديك كنيد. شــكم را روى ران هاى خود قــرار داده و به طور فعال 
بازوهــاى خود را به جلو بكشــيد. به طور عادى تنفــس كنيد. اين 
موقعيت را براى 20 تا 30 ثانيه (يا بيشــتر) نگــه داريد. اين حالت 

موجب كشش قسمت پشت و شانه ها مى شود. 
 مراقبه نشسته

ــت  ــما حال ــاى ش ــه پاه ــينيد به طورى ك ــن بنش ــت روى زمي راح
ــا صليــب شــده باشــد (مى توانيــد روى صندلــى هــم  ضربــدرى ي
بنشــينيد). مطمئــن شــويد كــه پشــت شــما صــاف اســت (حالــت 
قــوز كــرده نداشــته باشــيد). چشــمان خــود را ببنديــد، بــدن خــود 
ــد. روى  ــر كني ــود را عميق ت ــس خ ــج نف ــد و به تدري ــل كني را ش
نفــس خــود تمركــز كنيــد، ســعى كنيــد روى فكرهــاى منفــى يــا 
نگرانــى تمركــز نكنيــد. 5 تــا 10 دقيقــه يــا بيشــتر در ايــن حالــت 

بمانيــد تــا ذهنتــان را از نگرانــى واســترس رهــا و پــاك كنيــد. 
 كشش پا به طرف باال و تكيه آن به ديوار؛ 

ــا 10 ســانتى متر) و  ــد (5 ت ــوار نزديــك كني ــه دي باســن خــود را ب
پاهــا را در وضعيــت ريلكــس و اســتراحت قــرار دهيــد. چشــمان 
ــس  ــج نف ــد و به تدري ــل كني ــود را ش ــدن خ ــد، ب ــود را ببندي خ
ــد، ســعى  ــز كني ــد. روى نفــس خــود تمرك ــر كني خــود را عميق ت
كنيــد روى فكرهــاى منفــى يــا نگرانــى تمركــز نكنيــد. بــه مــدت 
ــن حركــت  ــام اي ــدف از انج ــد. ه ــت بماني ــن حال ــه در اي 5 دقيق

ــى، آرامــش و كاهــش اســترس اســت.  احســاس راحت
* فدراسيون پزشكى ورزشى جمهورى اسالمى ايران

1

2

3

4

پيشخوان

آگهي ماده 10 قانون الحاقي موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و 
عرصه مسكن مصوب 1388 شهرستان كبودراهنگ 

1-اداره ثبــت اســناد و امــالك كبودراهنــگ بنــا بــه دســتور مــاده 10 آئين نامــه اجرايــي 
ــد را  ــون مذكــور اســامي كســاني كــه درخواســت ثبــت پالك هــاي ذيــل را نموده ان قان

ــد.  ــي مي نماي آگه
ــى  ــه عبدل ــب ال ــام حبي ــه ن ــه 4421ق.ال ب ــه 1399/1/28  كالس ــماره 149مورخ رأي ش
ــع  ــه مســاحت 201/28 مترمرب ــاختمان ب ــاب س ــك ب ــه ششــدانگ ي ــوان نســبت ب ج

ــو.  ــع در شرين س ــي واق ــي از 277 اصل ــالك 899 فرع پ
مراتــب در يــك نوبــت منتشــر مي گــردد لــذا شــخص يــا اشــخاص حقيقــي و حقوقــي 
كــه نســبت بــه درخواســت هاي منــدرج در ايــن آگهــي اعتــراض دارنــد ظــرف مــدت 
20 روز از تاريــخ انتشــار مي تواننــد اعتــراض خــود را بــه صــورت مكتــوب بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــالك كبودراهنــگ تســليم نماييــد و پــس از آن نســبت بــه ارائــه دادخواســت 
ــدام  ــت اق ــه اداره ثب ــه دادگاه كبودراهنــگ و ارســال رســيد دادخواســت ب ــراض ب اعت

 . يد نما
در غير اين صورت برابر مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

(م الف 14)
محمدصادق بهرامى
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ

آگهي حصر وراثت
آقاى نعمت ا... خليلى فرد داراى شــماره شناســنامه  8261 به شــرح دادخواست كالسه 
657/98/112 از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شادروان احمد خليلى فرد به شماره شناسنامه  1272 در تاريخ 72/1/1 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-فاطمه خليلى فرد 
فرزند احمد متولد1350 به شماره شناسنامه4050976641 فرزند متوفى 2-صغرا خليلى فرد 
فرزند احمد متولد1333 به شماره شناسنامه9862 فرزند متوفى 3-كوكب خليلى فرد فرزند 
احمد متولد1320 به شماره شناسنامه4755 فرزند متوفى 4-بهجت خليلى فرد فرزند احمد 
متولد1345 به شماره شناسنامه13 فرزند متوفى 5-پروانه خليلى فرد فرزند احمد متولد1335 
به شماره شناسنامه84 فرزند متوفى 6-محمد خليلى فرد فرزند احمد متولد1324 به شماره 
شناســنامه5023 فرزند متوفى 7-نعمت اله خليلى فرد فرزند احمد متولد1342 به شــماره 
شناســنامه8261 فرزند متوفى 8-مرتضى خليلى فرد فرزند احمد متولد1347 به شــماره 
شناســنامه103 فرزند متوفى 9-قربانعلى خليلى فرد فرزند احمد متولد1327 به شــماره 
شناســنامه69 فرزند متوفى 10-خديجه رضا عليپور فرزند كلبعلى متولد1308 به شــماره 
شناسنامه3810 همســر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 53)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
آقــاى محمــود زيــادى داراى شــماره شناســنامه  10018 بــه شــرح دادخواســت كالســه 
ــح  ــن توضي ــوده و چني ــت نم ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح 22/99/112 از اي
ــه شــماره شناســنامه  5156 در تاريــخ 98/11/30 در  ــرا نجفــى ب داده كــه شــادروان كب
ــه  ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم اقامت

منحصــر اســت بــه:
ــماره  ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــد 1350 ب ــى متول ــد عربعل ــادى فرزن ــود زي  1-محم

ــى ــد متوف ــنامه10018 فرزن شناس
ــماره  ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــد 1346 ب ــى متول ــد عربعل ــادى فرزن ــدى زي  2-مه

ــى ــد متوف ــنامه8807 فرزن شناس
ــماره  ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــد 1342 ب ــى متول ــد عربعل ــادى فرزن ــه زي  3-فاطم

ــى ــد متوف ــنامه8178 فرزن شناس
ــه شــماره  ــنامه ب ــه شــماره شناس ــد 1354 ب ــى متول ــد عربعل ــادى فرزن  4-شــهناز زي
ــه  ــد 1363 ب ــى متول ــد عربعل ــادى فرزن ــرا زي ــى 5-زه ــد متوف ــنامه10874 فرزن شناس
شــماره شناســنامه بــه شــماره شناســنامه69 فرزنــد متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات 
ــي  ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس مقدمات
اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي 

ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م الــف 52) ــاه تقدي ظــرف يــك م
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
آقاى اكبر شــفيعى داراى شماره شناســنامه  7682 به شرح دادخواست كالسه 
24/99ش112ح از ايــن حوزه درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان على جعفر شفيعى به شــماره شناسنامه  3055 در 
تاريــخ 98/12/13 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-اكبر شــفيعى فرزند على جعفر به شماره 
شناســنامه7682 متولد1351 فرزند متوفى 2-خديجه شفيعى فرزند على جعفر 
به شماره شناســنامه6749 متولد1343 فرزند متوفى 3-سكينه شفيعى فرزند 
على جعفر به شماره شناسنامه395 متولد1365 فرزند متوفى 4-ابراهيم شفيعى 
فرزند على جعفر به شماره شناسنامه7681 متولد1350 فرزند متوفى 5-ملك منظر 
شفيعى فرزند صادق به شماره شناسنامه6135 متولد1325 همسر متوفى 6-فاطمه 
شفيعى فرزند على جعفر به شماره شناســنامه10255 متولد1360 فرزند متوفى 
7-رقيه شفيعى فرزند على جعفر به شــماره شناسنامه8904 متولد1356 فرزند 
متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 54)
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فيفا براى ادامه ليگ، تصميم مى گيرد
 براى ادامه مسابقات ليگ كشور، فدراسيون منتظر تصميم فيفا است. 
ــب  ــن مطل ــالم اي ــا اع ــال ب ــيون فوتب ــى فدراس ــت دبيركل سرپرس
دربــاره احتمــال ادامــه ليــگ بيــان كــرد: آن چيــزى كــه مســلم اســت 
تعليــق فوتبــال در سراســر دنياســت. فيفــا، AFC و همچنيــن ســتاد 

مبــارزه بــا كرونــا نظراتــى دارنــد.
ــا  ــه م ــه را ب ــد و نتيج ــزار كنن ــاره برگ ــاتى در اين ب ــد جلس  باي
بگوينــد. مــا هــم در هيــأت رئيســه فدراســيون و ســازمان ليــگ آن 

را بررســى مى كنيــم. اميدواريــم كــه فوتبــال از ايــن حالــت تعليــق 
ــود.  ــزار ش ــگ برگ ــده لي ــه باقى مان ــود و 9 هفت ــارج ش خ

ــود كــه فعــال بايــد  مهــدى محمدنبــى ادامــه داد: نظــر فيفــا ايــن ب
 AFC .صبــر كنيــم تــا بــه مــا خبــر بدهنــد. مــا هــم فعــال منتظريــم
ــن  ــت و اي ــته اس ــيا داش ــان آس ــگ قهرمان ــراى لي ــنهاداتى ب پيش

موضــوع در ســازمان ليــگ بررســى شــده اســت. 
ــده  ــام نش ــوز تم ــم هن ــى ه ــام جهان ــى ج ــت و مقدمات دور نخس
ــان مــاه ايــن  اســت و پيش بينــى ايــن اســت كــه در مهــر مــاه و آب
ــه  ــد ب ــا برگــزار شــوند. در بحــث مســابقات ليــگ هــم باي بازى ه

ــت  ــا 15 ارديبهش ــا ت ــات قطع ــم، تمرين ــل كني ــا عم ــه آن ه توصي
ــن اســت.  ــا هــم همي ــل اســت و نظــر ســتاد كرون تعطي

ــات  ــراى تمرين ــه ب ــم 3 هفت ــم شــروع كني ــه بخواهي ــى ك ــر زمان ه
ــاى الزم را انجــام  ــا هماهنگى ه ــا قطع ــم م ــا در نظــر مى گيري تيم ه
ــانى  ــد اطالع رس ــا برس ــه م ــه اى ب ــه نام ــر روزى ك ــم و ه مى دهي

مى كنيــم. 
ــعى  ــح داد: س ــم توضي ــنامه ه ــالح اساس ــد اص ــاره رون وى درب
مى كنيــم طبــق جــدول زمانبنــدى اســاس نامه را بــه مجمــع 

ــود.  ــوب ش ــا مص ــم ت ــيون ببري ــى فدراس عموم

لغو جشنواره فرهنگى 
بازى هاى المپيك در ژاپن

 جشنواره فرهنگى رسمى بازى هاى 
المپيــك توكيو كه قــرار بود امســال 
برگزار شــود، لغو شد. به گزارش ايسنا، 
شــيوع بيمارى كرونا موجب لغو خيلى 
از رويدادهاى ورزشــى شــده است و 
مهمتريــن رويداد لغو شــده بازى هاى 
المپيك توكيو بوده است. در همين راستا 
جشنواره رسمى بازى هاى المپيك توكيو 
نيز كه قرار بود تابستان با عنوان جشنواره 

«نيپون» برگزار شود، لغو شد.  
بازى هــاى المپيــك توكيو قرار اســت 
تابستان ســال آينده با وقفه يك ساله در 

اين كشور شرق آسيايى برگزار شود.

مرگ يك فوتباليست به 
دليل تمرين در قرنطينه

 اينوكنتى سامويوالف كه در قرنطينه 
به سر مى برد در حال تمرين درگذشت.

به گزارش ايســنا، اينوكنتى سامويوالف، 
بازيكن تيم پايه لوكوموتيو مسكو دوشنبه 
در حال تمرين به دليل حمله قلبى جان 
خود را از دست داد. اين اتفاق در حالى 
رخ داد كــه او به دليل بحــران كرونا در 
قرنطينه به سر مى برد.ســامويوالف، 22 
ســاله هنگام تمرين در خانه حالش بد 
مى شود و ســپس جان خود را از دست 
مى دهد. اين بازيكن روس ازدواج كرده 

بود و يك فرزند داشت. 

باشگاه لوكرن بلژيك 
ورشكسته شد

 تيم با ســابقه لوكــرن بلژيك اعالم 
ورشكستگى كرد و قادر به ادامه فعاليت 

نيست.
به گزارش سايت دالماپورتال، ناتوانى در 
پرداخت بدهى ها از جمله بدهى 5 ميليون 
يورويى موجب شد تا با تصميم دادگاهى 
در كشــور بلژيك، تيم فوتبــال لوكرن 
ورشكسته اعالم شود. اين در حالى است 
كه قــرار بود در ماه ژوئن ســال جارى 
ميالدى، تيم فوتبال لوكرن 50 ســالگى 
خود را جشن بگيرد.لوكرن يك بار موفق 
به نايب قهرمانى در ليگ بلژيك در دهه 
80 شد و توانست دو بار نيز قهرمانى در 
جام حذفى را به دســت بياورد. اين تيم 
فصل گذشــته در دسته دوم ليگ بلژيك 

حضور داشت.

مجوز حرفه اى باشگاه هاى 
بدهكار ديگر صادر 

نمى شود
 دبيركل فدراسيون فوتبال تأكيد كرد 
ديگر براى باشــگاه هاى بدهكار مجوز 

حرفه اى صادر نمى شود.
دبيركل فدراسيون فوتبال اظهار كرد: اگر 
مشكالت بدهى باشــگاه ها حل نشود، 
ديگر امكان صدور مجوز وجود نخواهد 
داشــت. در اين صورت اگر باشــگاهى 
موفق به دريافت مجوز نشــود، حتى با 
كسب عنوان قهرمانى ليگ امكان حضور 
در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا را نخواهد 
داشــت. مهدى محمدنبى ادامه داد: حل 
موضــوع بدهى هاى داخلى و بين المللى 
يكى از شــروط دريافت مجوز حرفه اى 
اســت كه كميتــه صدور مجــوز طبق 
دســتورالعمل و مقررات با دقت در اين 
باره مستندات مربوط را پيگيرى مى كند 
و در صورتى كه اين گونه مشكالت حل 
نشــود، ديگر امكان صدور مجوز وجود 

نخواهد داشت.

 مشــكالت مالــى، قراردادهــاى آماتور، 
بدقولــى مديران و نفود دالل ها در ســاختار 
تيم ها موجب عقد قراردادهاى غيرحرفه اى و 
در نتيجه شكايت بازيكنان و مربيان خارجى 

از تيم هاى ايرانى در فيفا شده است. 
بــه گفته يكى از وكالى فدراســيون فوتبال، 
بيــش از 60 پرونده حقوقــى عليه تيم هاى 
ايرانــى در كميته انضباطى فيفــا در جريان 
است كه برخى از آن ها به مرحله صدور رأى 
رسيده اند و در وضعيت هشــدار قرار دارد. 
تيم هاى زيادى از ليگ برتر، ليگ دســته يك 
و همينطور فدراسيون فوتبال مسبب تشكيل 
ايــن پرونده هــاى انضباطى هســتند كه در 
بيشــتر موارد با بدقولى در پرداخت مطالبات 
خارجى هاى شــاغل در ايران، موجبات رقم 

خوردن اين وضعيت را فراهم كرده اند. 
در حالــى تيم هاى ايرانى پــاى ثابت كميته 
انضباطى فيفا شده اند كه در سال هاى گذشته 
در برخى مــوارد با آراى ســنگين از جمله 
محروميــت از فصل نقــل و انتقاالت مواجه 
شــده اند، اما هنــوز از ايــن وضعيت درس 
نگرفته اند و تقريبا در فصول مختلف به تعداد 

اين پرونده ها افزوده شده است. 
در پى ايــن اتفاقات، فدراســيون فوتبال از 
زمان روى كار آمدن دبيركل جديد، درصدد 
رفع مشــكالت تيم ها با برگزارى جلســات 
هم انديشى اســت و راه هايى هم براى براى 
جلوگيرى از افزايــش پرونده هاى انضباطى 
تيم ها در نظر گرفته شــده اســت. جمشيد 
نورشــرق، رئيــس كميته تعييــن وضعيت 
فدراسيون به ايسنا گفت: در آينده اى نزديك 
«قرارداد تيپ» با لحاظ چارچوب اســتاندارد 
حرفــه اى و همچنيــن بــا رعايــت حقوق 

بين المللى تهيه خواهد شد. 
در واقع تهيــه «قرارداد تيپ» بــه اين معنى 
است كه فدراسيون فوتبال با تهيه يك نمونه 
از قرارداد استاندارد شــامل بايد و نبايدهاى 
الزامــى در طول همــكارى طرفين، موجب 
كاهش مراجعه آن ها بــه كميته انضباطى در 

ايران و فيفا خواهد شد. 
هر چند اين موضوع مى تواند مشكالت تيم ها 
را كاهش دهد، اما مســائل متعددى موجب 
ضــرر و زيــان تيم ها و همينطور شكســت 
خوردن آن هــا در دادگاه هاى ورزش شــده 

است. 
بازيكنان  و  ايرانى هــا  كار  چــرا   

خارجى به فيفا مى كشد؟

داليل متعددى در رقم خوردن اين شــرايط 
مؤثر اســت؛ از نبود منابع ريالــى و ارزى تا 
قراردادهاى غيرحرفه اى و بدقولى مديران و 
مهمتر از همه باز شدن پاى دالل ها به برخى 
باشگاه ها سبب شــده قراردادهاى غيرواقعى 
منعقد شــود و در نهايت پاى ايرانى ها را به 

فيفا باز كند. 
 تورم ارز 

بــاال رفتن قيمــت ارز در ايــران در فصول 
گذشــته موجب تورم غيرواقعى شده است 
و در نتيجه قيمت بازيكنانى كه روزگارى در 
حدود 500 تا يك ميليارد تومان بود، امروز 
به حدود چندين ميليارد تومان رسيده است 
و اين موضوع باشگاه هايى را كه قراردادهاى 
خــود را در 2، 3 ســال اخيــر منعقد كرده 
بودند، دچار مشــكل كرده است. از طرفى 
بازيكنان معمولى و در ســطح فوتبال ايران 
هم با مبالغ گذشــته به ايران نمى آيند و اگر 
بتوان با مبالغ سابق بازيكنى را هم به خدمت 
گرفت، وضعيت مناسبى نخواهد داشت. به 
همين دليل است كه باال رفتن ارز در ايران از 
عوامل مؤثر در مشكالت تيم هايى است كه 
قراردادهــاى خود را به ريال و تومان منعقد 

نمى كنند. 
 تحريم هاى بانكى

به دليل تحريم هاى آمريكا در چندين ســال 
گذشته كه از مهمترين عوامل ضربه خوردن 
اقتصاد ايران به شــمار مى رود، تيم هاى ايرانى 
به ويژه تيم هاى خصوصــى و دولتى (به جز 
تيم هاى صنعتى) با مشــكالتى در تأمين ارز 
و انتقال ارز مواجه هستند. يكى از بارزترين 
مثال هــا مشــكالت اســتقالل در پرداخت 
مطالبات استراماچونى از طريق شبكه بانكى 
بود كه موجب حساســيت مقامــات بانكى 
ايتاليايى مبنى بر پولشويى شده بود. همچنين 
در اين موضوع مى توان به كاهش درآمد تيم ها 
هم اشــاره كرده كه موجب ناتوانى آن ها در 
پرداخت مطالبات بازيكنان و مربيان خارجى 

شده است. 
 قراردادهاى غيرواقعى

يكى از مشكالت فوتبال ايران شناخت نداشتن 
مديران از كيفيت بازيكنان خارجى و همينطور 
نفوذ دالل ها در ساختار باشگاه ها و همكارى 
بــا مربيــان و برخى اركان تيم ها اســت. در 
نتيجه اين اتفاق، بازيكنان خارجى كم كيفيت 
و بى انضباط زيادى در اين ســال ها به اســم 
بازيكن درجه يك وارد فوتبال ايران شدند. در 

اين زمينه نيز مثال هاى متعددى وجود دارد كه 
يك بازيكن يا مربى درجه 3 در فوتبال اروپا 
به اسم مربى يا بازيكن درجه يك وارد ايران 
شده و مبلغى بيش از آنچه در هر كجاى دنيا 
مى توانســت، در قراردادش درج كرده است. 
قرارداد مارك ويلموتس، مربى بلژيكى با تيم 
ملــى با مبلغى در حدود 3 ميليون يورو براى 
يك سال در شرايطى كه در تيم ملى كشورش 
كمتر از يك ميليون دريافت كرده، از مهمترين 

نمونه هاى اين اتفاق به شمار مى رود. 
 استاندارد نبودن قراردادها:

نحوه عقد قرارداد بازيكنان و مربيان در فوتبال 
اروپا داراى قواعد مشخصى است كه طرفين 
را ملزم بــه رعايت موارد متعــددى مى كند 
و دربــاره كوچكترين مســائل نيز تعهدات 
مشــخصى وجود دارد، اما آنچــه از فوتبال 
ايران ديده شــده، قراردادهاى تك صفحه اى 
ميان باشــگاه ها، بازيكنان و مربيان است كه 
در بهترين حالت تعداد بازى، تاريخ و قيمت 
قرارداد در آن درج نشــده و همين مســائل 
موجب متضرر شــدن باشــگاه ها مى شــود. 
ماجراى پرســپوليس و آنتونى استوكس كه با 
دريافت مطالباتش ايران را ترك كرده اســت 
و در خدمت پرسپوليس نيست، از نمونه هاى 
بارز در كافى نبودن اطالعات باشگاه ها هنگام 

عقد قرارداد به شمار مى رود. 
 افزايش هزينه و كاهش درآمد 

ايرانى  تيم هاى  مشــكل  مهمترين  واقع  در 
همين موضوع اســت كه در ابتداى فصل، 
بودجه مشــخصى ندارند و در هنگام عقد 
قرارداد بازيكنــان و مربيان به جيب خود 
نــگاه نمى كنند. در نتيجــه پيش از اين كه 
مســابقات به نيمه خود برسد، خزانه تيم ها 
هم ته مى كشد و مانند تمام فصول گذشته 
مشــكالت مالى در نيم فصــل دوم به اوج 
خود مى رسد. اين مشــكل بسيار ساده در 
تيم هاى ايران بســيار رايج است و به نظر 
هنوز هيچ يك از مديران اين ســؤال را از 
خود نپرسيدند كه چرا بيش از جيب خود 

مى كنند؟ هزينه 
فوتبــال ايــران در رده باشــگاهى درگيــر 
مشكالتى است كه ريشــه آن را مى توان در 
نبود مديران كاربلد جست وجو كرد؛ مديرانى 
كه قادر هستند اصول پايه اى در هنگام قرارداد 
را رعايت كننــد و ضمن جلوگيرى از ورود 
سودجويان به ساختار باشگاه، بودجه تيم هاى 

خود را در طول فصل مديريت كنند. 

60 پرونده در فيفا به نام تيم ملى ثبت شده است

دادگاه اختصاصى 
براى فوتبال ايران
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باباطاهر

نماينده مجلس: 
فعاالن صنايع دستى و فرش دستباف 

زير چتر دولت قرار گيرند
 رئيس فراكســيون صنايع دستى و فرش دســتباف مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به مشكالت ناشى از شيوع بيمارى كرونا، خواستار قرار 
گرفتن فعاالن فرش دستباف و صنايع دستى زير چتر حمايت دولت شد.
به گزارش صندوق توســعه صنايع دســتى و فرش دستباف و احيا و 
بهره بــردارى از اماكن تاريخى و فرهنگى، علــى وقفچى در ديدار با 
مديرعامل اين صندوق، وضعيت اقتصادى فرشــبافان و فعاالن حوزه 
صنايع دســتى را با توجه به شيوع بيمارى كرونا، حساس عنوان كرد و 
گفت: اگرچه اكنون ركود در تمام حوزه هاى اقتصادى مشهود است اما 
امرار معاش بافندگان فرش و فعاالن حوزه صنايع دستى دشوار شده و 

انتظار است اين قشر نيز زير چتر حمايتى دولت قرار گيرند.
وى افــزود: اصالح نام صندوق احيا و بهره بــردارى از بناها و اماكن 
تاريخى و فرهنگى به صندوق توسعه صنايع دستى و فرش دستباف و 
احيــا و بهره بردارى از اماكن تاريخى و فرهنگى در ســال 96 مصوب 
شــده و انتظار مى رود تمامى مسئوالن دولتى با حمايت هاى همه جانبه 
خود از اين «هنر صنعت» زمينه رشــد و توســعه آن را فراهم سازند 
و با تصويب اســاس نامه اين صندوق با همــكارى وزارت صمت و 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى اين اقدام به نتيجه 

نهايى برسد.
وقفچــى بــا تأكيد بر اهميــت ماده 8 قانــون حمايــت از هنرمندان 
صنايع دستى و فرش دســتباف و نقش اثر بخش صندوق احيا در اين 
زمينه، تصريح كرد: توســعه اقدامات حمايتى از استادكاران، فعاالن و 
شاغالن در حوزه صنايع دســتى عامل مهمى براى ارتقاى فعاليت هاى 
اين حوزه اســت و مجلس نيز با تصويب تغييــر نام صندوق احيا به 
صندوق توســعه صنايع دستى و فرش دســتباف و احيا و بهره بردارى 
از اماكن تاريخى و فرهنگى به دنبال شــتاب بيشــتر اقدامات مثبت در 

زمينه هاى مرتبط بوده است.
وى افزود: مجلس با رصد اقدامات حوزه صنايع دستى و حمايت هاى 
تقنينى و بودجه اى خود، همواره پشتيبان راهبرد ها و راهكارهاى بهبود 
شرايط كسب وكار و توســعه اين عرصه بوده است و جاى اميدوارى 
دارد با تالش هاى مســئوالن شــاهد رشــد توفيقات روزافزون براى 

صنايع دستى كشور باشيم.
مديرعامل صندوق توسعه صنايع دستى و فرش دستباف اظهار كرد: با 
افزايش حوزه مأموريت هاى صندوق احيا اين صندوق در سال جديد 
فعاليت هاى بيشــترى را در زمينه حمايت از هنرمندان و اســتادكاران 

صنايع دستى و فرش دستباف انجام خواهد داد.
هادى ميرزائى افزود: در شــرايط كنونى يكى از تأكيدهاى على اصغر 
مونسان وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، حمايت ويژه 
از هنرمندان صنايع دســتى و فرش دستباف براى گذار از شرايط خطير 

كنونى است.
رئيس هيأت مديره صندوق توسعه صنايع دستى و فرش دستباف ادامه 
داد: امــروز احياى بناهاى تاريخى نه تنها در حوزه ميراث كاركرد دارد 
بلكــه در حوزه حمايت از صنايع دســتى نيز نقش اثربخشــى خواهد 
داشــت. در حال حاضر يكى از مدل هاى ترسيمى براى احياى بناهاى 
تاريخى اين مدل است كه در قالب ارائه فضايى براى فعاليت هنرمندان 
صنايع دستى بتوانيم كالبد بنا را نيز مرمت كنيم كه اين مهم با مشاركت 
ســرمايه گذار بخش خصوصى كه داراى شرايط مناسب است، تحقق 

خواهد يافت.
ــا معيــار  وى افــزود: در عرصــه صنايع دســتى برپايــى نمايشــگاه ها ب
ــى  ــان جهان ــه مخاطب ــمندى را ب ــه محصــوالت ارزش ــى ك بين الملل
ــوزه را  ــن ح ــه محصــوالت اي ــروش بهين ــاز ف ــد، زمينه س ــه ده ارائ

فراهــم خواهــد كــرد.
ميرزايى برپايى حراج صنايع دســتى را از ديگــر راهكارهاى مؤثر در 
رونق فضاى كســب وكار در اين حوزه خواند و تصريح كرد: شــيوع 
ويروس كرونا اگر چه حوزه فعاليت  هاى حوزه صنايع دســتى و فرش 
دستباف را با محدوديت روبه رو كرده است اما مجموعه تصميم سازان 
مرتبط با ايــن حوزه همواره تمام تالش خود را براى بهبود شــرايط 

پيش آمده مصروف داشته و خواهند داشت.

■ دوبيتى باباطاهر 
مو كه سر در بيابانم شو و روز                                    سرشك از ديده بارانم شو و روز
هميدونم كه نالونم شو و روز نه تب ديرم نه جايم ميكند درد  

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

مردم ، خانواده خدا هستند . پس محبوب تريِن مردماْن نزد خداوند ، كسى است كه به 
خانواده اش نيكى كند.
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  امامزاده شاهزاده حسين
 زيبا و تاريخى

بارگاه ملكوتى شاهزاده حسين در ميدان امام 
همدان قــرار دارد. هنگام ورود به امامزاده، 
درختان توت كهنسالى به چشم مى خورد كه 
بسيار زيبا هستند. معمارى امامزاده خاص 
و منحصربه فرد است . حياط بزرگ امامزاده 
به وســيله پرده اى براى خانم هــا و آقايان 

جداسازى شده است.
اين امامزاده از بناهاى دوره صفويه است؛ 
اما هويت تاريخى مشــخصى ندارد. در 
تاريخ آمده كه در عهد ايلخانان مغول و به 

فرمان خواجه نصرالدين توسى ساختمان 
امامزاده بازسازى شده است.

 معمارى  امامزاده  حسين
امامزاده شــاهزاده حسين معمارى بسيار 
جذابى دارد. ايــن امامزاده از چند بخش 
تشكيل شــده كه شــامل ايوان ورودى، 
شبســتان پيشــين، اتاق مقبره و سردابى 
اســت كه در عمق 3  مترى از زمين قرار 
دارد . در قســمت غربى و شــرقى حياط 
امامزاده، اتاق هايى وجود دارد كه به عنوان 
كتابخانه و دارالقرآن دفتر آستانه هستند. 
در يكى از حجره هاى شمالى امامزاده، قبر 

2 شــاعر بزرگ به نام هاى غمام همدانى 
و على محمد آزاد همدانــى وجود دارد. 
هنگام ورود به حرم با ايوانى بلند مواجه 
مى شويد كه با كاشى هاى رنگارنگ، بدنه 
طاق را پوشــانده اســت. آيات قرآن به 
خط نســتعليق را مى توانيد بر كاشى هاى 

بنا ببينيد.
 فضــاى عرفانــى امامــزاده 

شاهزاده حسين
روزانــه افراد زيادى به زيــارت امامزاده 
شاهزاده حســين مى آيند. فضاى عرفانى 
ايــن امامــزاده در طول ســاليان ميزبان 

گردشــگران متعددى بوده اســت. مردم 
همدان در مناســبت هاى مختلف در اين 
امامزاده نذرى پخش مى كنند و آيين هاى 

اعتقادى را به جا مى آورند.
با ورود به امامزاده آينه كارى هاى زيبايى به 
چشمتان خواهند خورد كه نشانه اى از هنر 
ايرانى و اسالمى هستند. شبستان از سنگ 
مرمر پوشيده شده و حرم، فضاى نسبتا بزرگ 
و 8 ضلعى دارد. ضريح امامزاده نقره كوب 
است و روى سنگ قبر را با پارچه اى سبز 
رنگ پوشانده اند. البته اين سنگ قبر نمادين 
است و سنگ قبر اصلى كف حرم قرار دارد.
مســيرهاى دسترسى   

به  امامزاده
بــراى دسترســى بــه امامزاده 
شاهزاده حســين به ميدان امام 
خيابان  ابتــداى  برويد.  همدان 
شهدا به كوچه سمت چپ وارد 
شــويد تا امامزاده را پيش روى 

خود ببينيد.
ديدنــى  جاذبه هــاى   

اطراف امامزاده
انتهاى كوچــه امامزاده، يكى از 
بازارهاى معــروف همدان قرار 
دارد. اگر به بازارگردى عالقه مند 
هســتيد، مى توانيد سرى به اين 

بازار سنتى بزنيد.
عالوه بــر آن در خيابان اكباتان، 
دارد  وجود  معروفى  كبابى هاى 
كه گردش شما را لذت بخش تر 

ســاعت  مى كنم  پيشــنهاد  كرد.  خواهد 
زيارت از امامــزاده را طورى تنظيم كنيد 
كه بتوانيد براى ناهار سرى به اين كبابى ها 
زده و غــذاى خوش طعمــى نوش جان 
كنيد. همچنين مســجد جامــع نزديكى 
ايــن امامزاده، يكــى از زيباترين جاهاى 
ديدنى همدان اســت كه مى توانيد از آن 
بازديد كنيد. اين مســجد از برجسته ترين 
مكان هــاى زيارتــى همدان محســوب 

مى شود.
جالب است بدانيد ميدان امام همدان تنها 
ميدان ايران است كه 6 خيابان اصلى به آن 
وصل مى شود. تپه هگمتانه، آرامگاه استر 
و مــرد خاى، امامزاده عبــدا... و آرامگاه 
بوعلى در خيابان هاى منتهى به اين ميدان 
قرار دارند. شما مى توانيد پس از زيارت 
و بازديد از امامزاده شاهزاده حسين از اين 

مكان ها هم ديدن كنيد.
 زمان بازديد از امامزاده 

بازديد از آرامگاه شــاهزاده حسين براى 
گردشــگران خارجى و ايرانــى رايگان 
اســت . در همه روزهاى سال مى توان از 
امامــزاده ديدن كرد. پيشــنهاد مى كنم در 
مناسبت هاى خاص از اين امامزاده بازديد 
كنيد تا با مراسم و آيين هاى محلى منطقه 

آشنا شويد.
درصورتى كه به همدان ســفر كرده و از 
اين آرامگاه ديــدن كرديد، حس حضور 
در فضاى معنوى امامزاده را با نابرويى ها 

به اشتراك بگذاريد.

 ابوعلى ســينا در فيلمى كه در روزهــاى اخير در برخى 
رســانه ها منتشر شــد توصيه هايى براى پيشگيرى از بيمارى 
همه گيــر طاعون ارائه مى كند كه تا حد زيادى به توصيه هايى 
كه اكنون براى پيشگيرى از كوويد-19 ارائه مى شود، شباهت 
دارد؛ همين موضوع برخى را واداشته است تا بگويند ابن سينا 

10 قرن گذشته كرونا را پيش بينى كرده بود. 
ــينا (980م- 1037) در بخشــى  ــفقنا، ابن س ــزارش ش ــه گ  ب
ــاخته  ــالدى س ــال 1956 مي ــه س ــى ك ــم روس ــك فيل از ي
ــه ايــن نتيجــه رســيده ام  ــد: ب ــه دســتيارش مى گوي شــده، ب
كــه همــه بيمارى هــاى عفونــى به وســيله مــواد بســيار ريــز 
و نامرئــى (ويروس هــا) ايجــاد و منتشــر مى شــوند. تعــداد 
ــياه  ــرگ س ــب و م ــت و موجــب ت ــاد اس ــيار زي ــا بس آنه
ــه  ــزى از جمل ــر چي ــه ه ــوند. آن ذرات ب ــون) مى ش (طاع

ــبند.  ــت» مى چس ــت و لباس ــت، موي ــتانت، صورت «دس
 ابوعلى ســينا در اين فيلم راه هايى را نيز براى پيشــگيرى از 
طاعون ارائه مى كند و در ابتداى سخنانش با اشاره به نترسيدن 
از بيمارى و با بيان اينكه بايد از تجمعات دورى شــود زيرا 
ويــروس از طريق هوا منتقل مى گردد، ادامه مى دهد: «بازارها 
و مســاجد بايد موقتا بسته شــوند. همه در خانه نماز فرادى 
بخوانند. بايد پول ها با سركه ضدعفونى گردد. هركس از شما 
كه مســئول مراقبت از بيمار اســت بايد بينى خود را با پنبه 
آغشته به سركه استريل كند و بايد گياه درمنه (يوشان، ترخ و 

نام علمى Artemisia) را در دهانش بجود. 
ايــن كليــپ با واكنش هــاى متفاوتــى همراه بوده اســت؛ 
«پرفسورحاتم الغزال» مى گويد: «در اين كليپ ابن سينا درباره 
بيمارى همه گير طاعون سخن مى گويد. نگاه كنيد چطورى با 

دقت دليل بيمارى طاعون و نحوه انتقال و راه هاى پيشگيرى 
از آن را با اســتفاده از سركه براى ضدعفونى دست ها، لباس 
و همچنين قرنطينه توضيح داده اســت. تنها تجزيه و تحليل 

DNA مانده است كه درباره اش سخن نمى گويد». 
ــه  ــز در واكنــش ب ــم» فعــال عــرب ني ــم «ســناء ابراهي  خان
ــز  ــف، چي ــر از دقــت در توصي ــد: «غي ــن كليــپ مى گوي اي
ــه خــود جلــب  ديگــرى كــه در ايــن ويدئــو توجــه مــرا ب
كــرد، نترســيدن اســت كــه نخســتين نيــاز بــراى مبــارزه بــا 
ــاب  ــن نخســتين ب ــر م ــى رود از نظ ــمار م ــا به ش ويروس ه

در تقويــت سيســتم ايمنــى بــدن نترســيدن اســت. 
ــود دارد.  ــى وج ــيار باالي ــى بس ــو آگاهى ده ــن ويدئ در اي
هيــچ پزشــكى را در فيســبوك نديــده ام كــه دربــاره ترســيدن 
از ويروس هــا و تأثيــر آن بــر تضعيــف سيســتم ايمنــى بــدن 

ســخن بگويــد». 
«اشــرف جبنــون» نيــز كليپــى از يوســف زيــدان انديشــمند 
ــط  ــردار توس ــاى واگي ــخيص بيمارى ه ــاره تش ــرب، درب ع
ــه وى در  ــرده ك ــر ك ــم منتش ــمندان قدي ــكان و انديش پزش
ــد: ابوبكــر رازى نخســتين كســى اســت كــه در  آن مى گوي
ــردار  ــاى واگي ــاره بيمارى ه ــه» درب ــاله الوبائي ــش «الرس كتاب
ــى  ــاوت بالين ــن موضــوع نخســتين تف ــد. اي ســخن مى گوي

بيــن آبلــه و حصبــه اســت. 
ابوعلى ســينا در كنار بقراط و جالينوس، از نخستين كسانى 
به شــمار مى رود كه درباره پزشــكى در جهان كتاب نوشت؛ 
كتــاب او با عنوان «قانون» مشــهورترين كتاب در پزشــكى 
به شــمار مى رود و 7 قرن منبع اصلى علم پزشــكى به شمار 

مى رفت.

ابن سيناابن سينا
10001000 سال پيش  سال پيش 
كرونا را پيش بينى كرونا را پيش بينى 
كرده بودكرده بود

رئيس هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى استان خبر دادرئيس هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى استان خبر داد

خسارت خسارت 1010 ميلياردى آژانس هاى مسافرتى  ميلياردى آژانس هاى مسافرتى 
همدان از كروناهمدان از كرونا

ارتقاى بقعه شاهزاده حسين(ع) همدان به سايت گردشگرى مذهبى 

  تعــداد 60 دفتر خدمات مســافرتى در همدان 
فعال هســتند كه طبق برآوردهاى انجام شده حدود 
10 ميليارد تومان از ويروس كرونا خسارت ديده اند.
رئيــس هيأت مديره انجمن صنفــى دفاتر خدمات 
مسافرتى و جهانگردى اســتان همدان با اعالم اين 
خبــر گفت: اعطــاى وام 12 درصد بــه واحدهاى 
گردشگرى در شرايط فعلى دردى را دوا نمى كندزيرا 
درآمد اين صنعت به صفر رســيده و عالوه بر اينكه 
اين مقدار بهره بانكى، براى اين وام زياد است، بايد 

حداقل تنفس يكساله نيز داشته باشد.
به گزارش ايسنا، على مرادى پور، با اشاره به اينكه 
از زمان شيوع ويروس كرونا گردشگرى كشور در 
ركود به ســر مى برد، در ادامه به پيشنهادات انجمن 
صنفى دفاتر خدمات مســافرتى استان درباره رونق 

گردشگرى اشاره كرد و گفت: در حال حاضر كمك 
بالعوض يكى از خواســته هاى ما اســت تا از اين 
طريق مقدارى از هزينه ها جبران شــود؛ همچنين 
انتظار مــى رود در روزهاى پــس از مهار كرونا با 
يك انفجار سفرهاى داخلى مواجه باشيم؛ بنابراين 
آژانس هــا بايد خود را براى اين موج ســفر آماده 
كرده و  خالقانه بسته هايى را تعريف كنند تا بخشى 
از خســارت ها جبران شــود  و اين نياز به حمايت 

دارد.
مرادى پور افزود: پيشــنهاد تعطيالت چندروزه پس 
از كنتــرل كرونــا و تعطيلى پنجشــنبه ها مى تواند 
گزينه هاى مناسبى براى رونق دوباره سفرها و جبران 
خسارت هاى گردشگرى باشد؛ همچنين اميدواريم 
ســفرهاى داخلى با استقبال روبه رو شود كه البته به 

عملكرد دولت بســتگى دارد اما وضعيت تورهاى 
خارجى وابسته به شرايط كشورهاى ديگر است.

وى ديگر پيشــنهاد دفاتر خدمات مســافرتى استان 
را به شــهردارى همدان ارائه داد و تصريح كرد: اگر 
شــهردارى در دوران شيوع كرونا فضاهاى تبليغاتى 
بــراى پيام هاى اميدبخش و در روزهاى پســاكرونا 
فضاها را با تخفيف بــراى تبليغ خدمات در اختيار 
تأسيســات گردشــگرى قرار دهد، مى توانيم منتظر 

اتفاقات خوبى در صنعت گردشگرى استان باشيم.
مراد ى پــور با تأكيد بر اينكــه در روزهاى كرونايى 
تأسيســات گردشــگرى در شرايط ســختى به سر 
مى برند، افزود: اين تأسيسات در استان همدان براى 
حدود 300 نفر اشــتغال ايجاد كرده اند كه مجبور به 
تعديــل نيروى 100 نفر و معرفــى آن ها براى بيمه 

بيكارى شــديم اما پس از اين بحــران به طور قطع 
اين نيروها دوباره جذب خواهند شــد؛ همچنين در 
چند روز اخير پيشنهاد حذف سهم بيمه كارفرما در 
ماه هاى اخير را به ســازمان تأمين اجتماعى اســتان 

داديم كه موافقت نشد.
وى در ادامــه از لغو  مجوز 2 آژانس مســافرتى در 
يك ماه اخير خبر داد و بيان كرد: از اداره كل ميراث 
فرهنگى اســتان انتظار داريم در اين شرايط بحرانى 
دفاتر مسافرتى را بيشتر حمايت كند؛ به عنوان مثال 
آژانســى كه سال ها فعال است به دليل مدارك ادارى 
لغو مجوز شده يا به جايى رسيده كه خود درخواست 
لغو مجوز داده، بنابرايــن اگر اين نامهربانى ها ادامه 
پيدا كند بيشتر دفاتر خدمات مسافرتى ممكن است 

به تعطيلى كشيده شوند. 

مرادى پور بدهى و تعهدات دفاتر مسافرتى استان به 
مردم را صدها ميليون تومان دانســت و  تأكيد كرد: 
در حال حاضر اين مبالغ نزد دفاتر مســافرتى نيست 
و تمامى دفاتر به محض اينكــه ايرالين ها، راه آهن 
و هتل ها به تعهــدات خود عمل كنند و هزينه ها را 
به دفاتر بازپس دهند، مبلغ هموطنان را بدون كم و 
كاست به آنها برمى گردانند كه البته وفاى به عهد آنها 

نيز منوط به كمك و حمايت دولت است.
وى در پايان به شــرايط مناســب همدان در كنترل 
ويروس كرونا اشــاره كرد و گفــت: اين موضوع 
به طور قطع در ســفرهاى پســاكرونايى و انتخاب 
همدان به عنوان مقصد گردشگرى تأثير مثبت خواهد 
داشت  و نشان از مديريت، خدمات و سرويس دهى 

قوى دارد.

 توسعه بقعه شاهزاده حسين(ع) از طرح هاى 
كليدى محسوب  مى شود و در سالجارى به طور 

ويژه به آن  مى پردازيم.
اســتاندار همدان باعنوان اين مطلب از آغاز 
طرح ارتقاى بقعه متبركه شاهزاده حسين(ع) به 

سايت گردشگرى مذهبى خبر داد.
سعيد شاهرخى گفت: در مرحله نخست امالك 
و بناهاى موجود در محدوده اين طرح تملك 

مى شود.
وى افــزود: اين بقعــه متبرك بــا توجه به 
شجره نامه، جايگاه معنوى و موقعيت جغرافيايى 
كه در شهر دارد بايد به يك سايت گردشگرى 

مذهبى نمونه تبديل شود.
شاهرخى افزود: براى اين بقعه طرحى زيبا در 
وسعت دست كم يك هكتار توسط مشاور تهيه 
شده و به زودى در نخستين شوراى برنامه ريزى 

استان مصوب و براى اجرا آماده   مى شود.
وى در گفت وگــو با ايرنا خاطرنشــان كرد: 
در مرحله نخســت، امالك و بناهاى موجود 
در محدوده طرح توســعه، تملــك و بهاى 
آنها پرداخت  مى شــود و مراحل بعدى طبق 

برنامه ريزى اجرا  مى شود.
وى گفــت: ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
شهردارى،  خيريه،  امور  و  اوقاف  گردشگرى، 
استاندارى و هيأت امناى بقعه، منابع مالى اين 
طرح را تأمين  مى كنند و بايد بخشى از بودجه 

خود را به اين برنامه اختصاص دهند.
شاهزاده حســين(ع) از بقاع شاخص همدان 
به شــمار مى رود كه به عموى امام زمان(عج) 
شهرت دارد و در قلب اين شهر آرميده است.


