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روزهاى سخت 
تصميم گيرى!

 1- تصميم گيرى شــايد ســخت ترين 
كار يك انســان براى انتخــاب راه و روش 
درست در مقاطعى حســاس باشد اما اين 
تصميم گيــرى براى مديران نه تنها ســخت 

است بلكه اعتبار و آينده مديريتى...

 از شايعه اجاره سوئيت به بيماران قمى 
تا دريافت تعهد از 60 كارتن  به دست

پذيرش مسافر در خانه مسافرهاى 
همدان ممنوع است

 به منظور پيشگيرى و مقابله با كرونا، 
چه در روستاها و چه در شهرهاى استان 
همدان، اولويت در مساجد را بر برگزار 
نكردن نماز بــه جماعت اعالم مى دارد، 
هرچند درِ مســاجد در اوقات شــرعى 
با رعايت نكات بهداشــتى باز اســت. 
شوراى عالى تبليغ استان همدان با اعالم 
ايــن خبر در بيانيه اى، پيرو ســؤاالت و 
درخواســت هاى مكرر ائمــه جماعات 
و نمازگــزاران، ضمــن تأكيد بر توصيه  
مســئوالن وزارت بهداشــت، ستاد ملى 
پيشگيرى و نهادهاى ذى صالح؛ اولويت 
را برگزار نكردن نمازهاى جماعت اعالم 

كرد.
به گزارش تســنيم، در اين بيانيه آمده 
است: ضمن عرض سالم و احترام و 
تبريك اعياد رجبيــه، به ويژه ميالد با 

ســعادت اميرالمؤمنين على(ع)، پيرو 
مكرر  درخواســت هاى  و  ســؤاالت 
ائمه محترم جماعات و نمازگزاران  به 
اطالع عموم مؤمنان مى رساند، شوراى 
تبليغ اســتان، با توجه به توصيه هاى 
و  بهداشت  وزارت  مســئوالن  جديد 

ســتاد ملى پيشگيرى و مقابله با كرونا 
و مسئوالن دانشــگاه علوم پزشكى و 
نهادهاى ذى صالح و ناظر به وضعيت 
كنونى شهر و  در شــرايط  مســاجد 
استان، براى حفظ سالمت مردم عزيز، 
و بر پايه مالحظات اكيد اسالم نسبت 

به حفظ بهداشــت و سالمت، چه در 
روســتاها و چه در شــهرها، اولويت 
را در برگــزار نكردن نماز به جماعت 

اعالم مى دارد.
الزم به ذكر اســت، در مساجد در اوقات 
شــرعى باز و امــكان بهره مندى مؤمنان 
معرفتى،  توحيــدى  كانون هاى  ايــن  از 
بــا رعايت كامل توصيه هاى بهداشــتى، 

مهياست.
در  خواســتاريم  خداجــو  امــت  از 
روزهــاى آينــده بــراى كاهــش ابتــالى 
ــا از  ــن روزه ــرى اي ــارى مس ــه بيم ب
رفت وآمدهــا  و  مــراودات  ســطح 
و  بكاهنــد  تجمعــات  در  شــركت  و 
ايــن  رحــم،  صلــه  حتى االمــكان، 
را  ديدوبازديدهــا  و  الهــى  واجــب 
به صــورت غيرحضــورى انجــام دهنــد.

 مديركل تعزيرات حكومتى اســتان 
همــدان از تحويل كاالهاى بهداشــتى 
توقيفى به دانشگاه علوم پزشكى همدان 

خبر داد. 
عليرضا حســن پور در پاســخ به اين 
ســؤال مردم كــه نهادهــاى نظارتى، 
كاالهاى بهداشــتى نظير ماسك و مواد 
ضدعفونى كننده توقيفى را چه مى كنند؟ 
ستاد  دستورالعمل  براساس  كرد:  اظهار 
مقابلــه با كروناى كشــور در رأس آن 
وزارت بهداشت و درمان تمام كشفيات 
اين حوزه اعم از ماســك و ضدعفونى 
تحويل دانشگاه علوم پزشكى مى شود .

وى با بيان اينكه دانشگاه علوم پزشكى 

طبــق اولويت بندى اجنــاس را توزيع 
مى كند، گفت: البته در اســتان همدان 
كشفيات قابل توجهى نداشتيم كه حجم 
بااليى را در برگيرد اما همان مقدار هم 

تحويل اين مجموعه شده است.
از  بخشــى  كــرد:  بيــان  حســن پور 
كاالى توقيــف شــده كــه حجــم كمــى 
ــداى  ــاى ابت ــت روزه را در برمى گرف
پيــش از  كرونــا،  ويــروس  انتشــار 
در  كشــورى  دســتورالعمل  صــدور 
ــور  ــا حض ــف ب ــى متخل ــد صنف واح
همــكاران مــا بــه قيمــت مصــوب بيــن 
مــردم توزيــع شــد و بقيــه كاالهــا نيــز 
تحويــل دانشــگاه علــوم پزشــكى شــد 

تــا در بيمارســتان ها و مراكــز مربوطــه 
ــود. ــع ش ــق محــروم توزي در مناط

وى در ادامــه از توقيف قريب به 700 
ليتر الكل و مــواد ضدعفونى كننده در 
ايــن مدت خبر داد و افــزود: تقريبا 5 
هزار ماســك و 70 هــزار جفت انواع 
دستكش هاى يكبارمصرف توقيف شده 

است.
حســن پور بــا اشــاره بــه اينكــه در 
ــزات  ــده تجهي ــتر بازرســى ها نماين بيش
پزشــكى و دانشــگاه علــوم پزشــكى تيم 
ــان  ــد، خاطرنش ــى مى كنن ــا را همراه م
به صــورت  مــا  همــكاران  كــرد: 
بعدازظهــر  و  صبــح  تمام وقــت 

و  دارنــد  حضــور  بــازار  ســطح  در 
مى دهنــد. انجــام  را  بازرســى ها 

وى بيان كــرد: با وجــود توصيه هاى 
دانشگاه علوم پزشــكى و ساير نهادها 
بــراى كاهش حضور مردم در ســطح 
شهر متأسفانه در چند روز اخير شاهد 
افزايش حضور در ســطح شهر همدان 

هستيم.
حســن پور با تأكيد بــر اينكه اميدوارم 
مــردم بــه توصيه هــاى بهداشــتى و 
مردم  افــزود:  كنند،  توجــه  اجتماعى 
براى حضور در بــازار آن هم درمواقع 
ضرورى كارت عابربانك و نه پول نقد 

به همراه داشته باشند.

در راستاى پيشگيرى از 
شيوع ويروس كرونا
تعويض 
پالك همدان 
تعطيل شد

 مركز تعويض پالك اســتان همدان 
براى پيشگيرى از انتشار ويروس كرونا 
از روز دوشــنبه 19 اسفندماه سالجارى 

تعطيل است. 
پليــس راهــور اســتان همــدان در 
اطالعيــه اى اعــالم كــرد: بــا توجه 

بــه افزايش تعــداد مبتاليــان و افراد 
مشــكوك به ويروس كرونا و نظر به 
تعطيلــى مراكز تعويض پالك در تمام 
استان هاى همجوار از جمله كرمانشاه، 
قــم، كردســتان و اســتان مركزى و 
مراجعه گســترده متقاضيان استان هاى 
مذكــور بــراى دريافــت خدمــات 
شــماره گذارى به مركز تعويض پالك 
اســتان همدان، مديريت گروه كنترل 
همدان  استان  كروناى  ويروس  بحران 
به منظور پيشــگيرى از شيوع ويروس 
كرونــا و انتقال از ســاير اســتان ها، 
تعطيلــى مراكــز تعويض پــالك را 

درخواست كرده است.
بنابرايــن به منظور پيشــگيرى از فراگير 
شــدن ويروس در همدان از دوشنبه 19

اسفندماه سالجارى مركز تعويض پالك و 
دفاتر خدمات خودرويى در استان همدان 

تعطيل و خدمات ارائه نمى شود.

نمازهاى جماعت در همدان برگزار نمى شود

تحويل كاالهاى بهداشتى توقيفى به علوم پزشكى همدان

 توقيف 700 ليتر الكل و مواد ضدعفونى كننده

ايران به رتبه دوم رسيد

افزايش مرگ و مير با كرونا دركشور
■ مسئوالن بهداشتى: لطفا در خانه بمانيد                                 ■ توجه به رعايت دقيق اصول مراقبتى بهداشتى

تعطيلى 
به روز بازارها 

رسيد
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كـرونا قابل كنترل استيا
  ايــن روزها كــه تب ويــروس- كرونا 
جامعه را فــرا گرفته، تقريبــا در هر محفلى 
وارد مى شــوى يا حتى در فضاى مجازى هر 
صفحه اى را باز مى كنى، صحبت از كروناست.

اتفاقى كه بخشى از آن را مى توان ...

5

آغاز طرح نظارت و كنترل در محورهاى نهاوند 

مسافران مشكوك 
قرنطينه مى شوند
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روزهاى سخت تصميم گيرى!
 1- تصميم گيرى شايد سخت ترين كار يك انسان براى انتخاب راه 
و روش درست در مقاطعى حســاس باشد اما اين تصميم گيرى براى 
مديران نه تنها ســخت است بلكه اعتبار و آينده مديريتى آنها به گرفتن 
تصميمات درست در شرايطى كه ديگران براى خروج از وضعيتى دشوار 

دل به تصميم آنها بسته اند، وابسته است.
به همين دليل اســت كه در جامعه براى تربيت مدير، ســرمايه گذارى 
مى شود تا مدير تربيت شده و تجربه كسب كرده در شرايط خاص براى 
گذر از وضعيت و شــرايط تصميماتى بگيرد كه جــان و مال مردم و 

درنهايت منافع و امنيت عمومى را صيانت و حراست كند.
2- در ســال هاى اخير مديريت با انتصاباتى كه بيشتر حالت پاداش به 
افراد به دليل وفادارى جناحى يا شخصى داشت، مديريت به كارى عادى 
تبديل شــد كه همه ادعاى انجام آن را دارند و همه خود را شايســته 

پست هاى مديريتى مى دانند.
البته در شرايطى كه قرار باشد مدير فقط ماشين امضا باشد و مجموعه 
كار را پيش ببرد و مدير به دليل يك امضا، ژست مديريتى بگيرد و خبرى 
از ابتكارات، خالقيت و تصميمات سخت مديريتى نباشد، مديريت كار 
ســختى نيست و هركس با هر سطح سواد و سن خدمتى قادر به انجام 

اين نوع مديريت كه بيشتر شبيه انتظامات است، خواهد بود.
3- سخت ترين نوع مديريت، مديريت در شرايط بحرانى است، شناخت 
بحران و گرفتن تصميمات درست براى مقابله و خروج از بحران و اداره 
شــرايط پس از بحران ، ضرورياتى است كه انجام درست آنها نام مدير 
را به عنوان مديرى كاربلد و خدمتگزار مردم در اذهان و تاريخ ماندگار 

خواهد كرد.
ممكن است شرايط بحرانى در طول دوران مديريت مديرى كم يا اصال 
حادث نشود اما اين به معنى نبود شاخص براى ارزيابى آن مدير نيست و 
در اينجا مى توان با ارزيابى ميزان آمادگى وى و مجموعه او براى مقابله 
با بحران هاى احتمالى، ميزان توانمندى وى در تصميم گيرى هاى سخت 

را مشخص كرد.
4- مديريت در ايران همواره اين گونه نيســت كه فرد مدير با افزايش 
حقوق و برخوردار از امتيــازات متعارف و نامتعارف براى خود اريكه 
پادشاهى درست كند و در اوج آرامش و آسايش به عنوان شاهى كوچك، 

روزگار را به خوشى و خرمى سپرى كند.
در ســال هاى اخير مديريت حتى در سطح اســتانى نيز با چالش ها و 
بحران هايى همراه بوده كه فشــار آنها بيش از همه بر مدير بوده اســت 

تا بتواند با تصميماتى درست اين چالش ها و بحران ها را مديريت كند.
5- ممكن اســت تصميمات ســخت مديريتــى در مقطعى كه گرفته 
مى شوند، پاســخگوى رفع بحران باشند و بعدها مشخص شود كه آن 
تصميم درســت نبوده اما در آن مقطع بهتــر از آن تصميم قابل اتخاذ 
نبوده است. در اســتان در مقطعى كه قطعى آب شرب همدان مردم را 
آزار مى داد، تصميم گرفته شد كه با حفر چاه در دشتى و انتقال آب، اين 

مشكل حل شود.
اين مشكل در آن مقطع حل شد و نشان داد تصميم خوبى در مديريت 

بحران به صورت موقت بود.
6- كرونا همه ما را در شــرايط ســخت تصميم گيرى قرار داده است. 
مديران را در شرايط گرفتن تصميماتى كه مدير و مدبر بودن آنها را ثابت 
كند و مردم را در شرايطى كه تصميم آنها به قطع چرخه بيمارى كمك 
كند. اين شــرايط براى مردم و مديران سخت است. مديران تاكنون با 
بحرانى با اين سرعت گسترش و شيوع و ناشناختگى مواجه نبوده اند و 
تجربيات بشرى هم در ارتباط با مقابله با آن اندك است اما خرد جمعى 
پزشــكان در پيشگيرى نتايج خوبى به دنبال داشته است و مردم تاكنون 
قرنطينه با اين شكل و محدوديت ها و محروميت ها را تجربه نكرده اند 
و برخى گويا ويروس را ضعيف تر از آنى مى دانند كه گفته مى شــود و 

مى تواند براى آنها مشكل ايجاد كند!
7- در اين شرايط سخت تصميم گيرى بازهم مردم راحت تر مى توانند 
تصميم بگيرند زيرا تصميم آنها بر همكارى يا همكارى نكردن است كه 
بيشــتر مردم تصميم به همكارى براى پيشگيرى از ابتال به اين بيمارى 

دارند و عقل و منطق هم به اين روش حكم مى كند.
مديران براى تصميم گيرى شرايط سخت ترى دارند زيرا تصميمات آنها 
با امنيت بهداشــتى و روانى يك جامعه در درجه نخســت و وضعيت 
حوزه هاى ديگر در شــرايط بعدى ارتباط دارد و در چنين شــرايطى، 
تصميم گيرى به مديرانى كه به معنى واقعى كلمه مدير باشــند و به علم 

مديريت و گذر از بحران ها مسلح باشند، نياز دارد.
در اين شرايط سخت همكارى در اجراى تصميمات به ويژه تصميمات 

محدودساز مى تواند در عبور موفق از اين بحران مؤثر باشد.

در پى شيوع كروناويروس
براى جلوگيرى از «اگزماى دست» چه بايد كرد؟

 شستشوى مداوم دست ها و استفاده از موادضدعفونى كننده حاوى الكل احتمال ابتال 
به اگزماى پوســتى را افزايش مى دهد. يك متخصص پوســت و مو باعنوان اين مطلب 
از افزايش تعداد مبتاليان اگزما در ايام شــيوع ويروس كرونا خبر داد و گفت: با شــيوع 
ويروس كرونا افراد مجبور به شست وشــوى مداوم دست ها و استفاده از مواد ضدعفونى 
كننده حاوى الكل و يا تركيبات ضدعفونى شده اند كه استفاده زياد و طوالنى مدت از مواد 

ضدعفونى كننده زمينه شيوع اگزما را افزايش مى دهد.

به گزارش ايسنا، محمدرضا سبحان محافظت از پوست در برابر عوامل بيرونى و ميكروبى 
و حفظ آب در بدن را از وظايف اليه شاخى پوست معرفى كرد و افزود: استفاده زياد از 
موادضدعفونى كننده حاوى الكل ســبب از بين رفتن اليه شاخى پوست شده كه احتمال 
خشــكى پوســت و ابتال به اگزما را افزايش مى دهد. اين متخصص پوست و مو با بيان 
اينكه در اثر اگزما معموالً ضايعات قرمز رنگ و همراه با خارش بر روى پوســت ايجاد 
مى شود، خاطرنشان كرد: اگزما سبب ايجاد ترك هاى پوستى  مى شود كه يكى از زمينه هاى 
بروز عفونت هاى پوســتى اســت. وى استفاده از مواد شــوينده حاوى گلسيرين و مواد 
كرم دار و مواد شوينده غيرصابونى(پَن) را از روش هاى پيشگيرى ابتال به اگزما برشمرد و 
توصيه كرد: افراد زمانى كه دســت هاى خود را مى شويند، حتماً پس از آن يك اليه نازك 

نرم كننده مانند گلســيرين، وازلين و تركيبات اوره براى جلوگيرى از خشك شدن پوست 
خود اســتفاده كنند. ســبحان اضافه كرد: افرادى كه از پيش زمينه اگزما داشته اند، بايد در 
مدتى كه مجبور به شســتن زياد دست ها هستند از كرم هاى ضدالتهابى كه جذب زيادى 
هم ندارد زيرنظر پزشــك مربوطه استفاده كنند. سبحان با بيان اينكه در هنگام كار با مواد 
شوينده بايد از دستكش هاى نخى و الستيكى استفاده شود، افزود: يكى از موارد پيشگيرى 
از ويروس كرونا اســتفاده از دستكش است كه استفاده مداوم از دستكش هاى پالستيكى 
نيز موجب افزايش ابتال به اگزما مى شــود. وى بيان كرد: افراد براى جلوگيرى از ابتال به 
اگزماى تحريكى بايد ابتدا يك دستكش نخى پوشيده سپس از دستكش پالستيكى استفاده 

كنند، همچنين اين دستكش هاى نخى بايد به طور مداوم شسته شوند.

تعطيلى به روز بازارها رسيد

آموزش هاى غيرحضورى و مسيرهاى تازه 
در عرصه تعليم و تربيت 

 تعطيلى طوالنى مدارس براى جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا 
سبب شده تا آموزش هاى غيرحضورى به طور جدى ترى دنبال شود.

اين كار به شــكل هاى مختلف و در 2 بخش رســمى و غيررسمى 
تاكنون انجام شــده اســت. در آغاز شــبكه آموزش سيما با تدارك 
برنامه هاى آموزشــى تالش كرد زمينه آمــوزش دانش آموزان را در 
دروس مختلــف در منازل دنبال كند. پس از آن آموزش هاى مجازى 
پيگيرى شــد و درنهايت معلمان با استفاده از ظرفيت فضاى مجازى 
با خانواده ها ارتباط برقرار كردند و تكاليف درســى به دانش آموزان 

خود ارائه دادند.
اين برنامه ها همچنــان ادامه دارد و هنوز گــزارش دقيقى از ميزان 

اثربخشى و جبران كمبودهاى درسى ارائه نشده است. 
از طرفى خانواده ها به همان ميزان كه سالمت بچه ها را مدنظر دارند 
و ســعى مى كنند با برنامه هاى مفيد وقت آنها را در خانه پر كنند، به 
آموزش بچه ها نيز پرداخته انــد و البته نگرانى هايى نيز در اين زمينه 

دارند.
حركــت و تالش معلمــان براى هدايــت دانش آموزان به شــكل 
غيرحضورى و ارائه آموزش هاى الزم به آنها قابل تحســين اســت. 
ضمن اين كه در اين آموزش ها شــاهد خالقيت و ابتكار فرهنگيانى 
هســتيم كه با انگيزه باال و البته دلســوزانه آمــوزش بچه ها را دنبال 

مى كنند. 
مسئوالن آموزش وپرورش نيز از طريق گروه هاى آموزشى برنامه هاى 
خوب و مفيدى را دنبال كرده اند تا پويش «مدرســه تعطيل اســت، 

آموزش تعطيل نيست» به نحو شايسته اى محقق شود.
آنچه مسلم اســت نوعى وفاق و همدلى در دستگاه تعليم و تربيت 
براى كمك به آموزش مجــازى و غيرحضورى دانش آموزان وجود 
دارد و از معلمــان و مديران مــدارس گرفته تا كادر ادارى و فعاالن 
ســتادى يك هدف مشــخص را دنبال مى كننــد و آن پرداختن به 

آموزش در شرايط كنونى است.
تجربه توليد محتواهاى آموزشى و ارائه غيرحضورى به دانش آموزان 
در جامعه ما تازگى ندارد، اما شــكل گيرى و بروز شــرايط اضطرار 
و تعطيلــى طوالنــى مدارس كه بــه يكباره ضــرورت ارائه چنين 
آموزش هايــى را دوچندان كند، ســابقه چندانى نداشــته و از اين 
جهت به نظر مى رســد در اقدامات اخير اهميت زمان و سرعت كار 
موجب شده تا ارزيابى ها درباره كيفيت آموزش هاى غيرحضورى و 

محتواهاى توليد شده قدرى سخت شود.
ورود رســانه ها به اين موضوع و البته كمك به تحقق پويش مذكور 

در شرايط فعلى از اهميت خاصى برخوردار است.
امروز خانواده ها اميدوارند و انتظار دارند آموزش هاى غيرحضورى 
و مجازى كه با همت معلمان تالشــگر و تدبير آموزش وپرورش در 
سراسر كشور دنبال مى شود، به گونه اى باشد كه همگان احساس كنند 
حتى در شــرايط اضطرار نيز آموزش جريان دارد و دانش آموزان و 

آينده سازان جامعه از اين نعمت بهره مند هستند.

1- دالالن براى دور زدن قرنطينه گردشگرى استان فعال شده اند. گويا 
فــروش خودرو با پالك همدان براى عبــور از قرنطينه از روش هاى 
دالالن بــراى ســودجويى با كمك به دور زدن قرنطينه گردشــگرى 
است. گفتنى است تبليغات اين نوع فروش خودرو در فضاى مجازى 
استان هاى درگير، منتشر و خودرو با قيمتى باالتر از قيمت بازار عرضه 

مى شود.
2-درخواســت از دولت براى قرنطينه كامل استان هاى آلوده به كرونا 
افزايش يافته اســت. گويا اين درخواست ها توســط نمايندگان اين 
استان ها مطرح مى شود. گفتنى است 5 استان كشور بيشترين درگيرى 

را با ويروس كرونا دارند.
3- برخى اســتان ها بازارهاى بزرگ ميوه شــهرها را تعطيل كرده اند. 
گويــا اين اقدام براى محافظت از شــهروندان دربرابر ويروس كرونا 
انجام شده است. گفتنى است ايالم با تعطيلى بازار بزرگ ميوه اين شهر 

خواستار خريد هفتگى مردم از ميوه فروشان محل زندگى شده است.
4- احتمال تغيير ســاختارى در مديريت ستاد مبارزه با شيوع كروناى 
كشور افزايش يافته اســت. گويا پيشنهاد ورود سران قوا به مديريت 
اين ستاد ارائه شــده و در حال بررسى است. گفتنى است پيش از اين 
تعدادى از نمايندگان به صورت جداگانه از رئيس جمهورى خواســته 
بودند، مديريت اين ســتاد را مســتقيم برعهده بگيرد يا معاون اول را 

مسئول مديريت آن كند.
5- برخى مديران مجموعه هاى گردشــگرى كشور با توجه به شرايط 
پيش آمــده تحت تأثير كرونــا در اين حوزه، اســتعفا كرده اند. گويا 
مديرعامل شركت سياحتى عليصدر نيز استعفا كرده است. گفتنى است 
اين براى چندمين بار اســت كه از محافل گردشــگرى خبر استعفاى 

مديرعامل شركت عليصدر شنيده مى شود.

 معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان 
اعالم كرد: براســاس مصوبه كميته پيشگيرى 
و كنترل كروناويــروس، روزبازارهاى همدان 

تعطيل خواهند شد.
وحيد على ضمير  بيان كرد: تعطيلى روزبازارها 
نيازمنــد هماهنگى و همكارى برخى  ارگان ها 
مانند دستگاه هاى قضايى، نظارتى، انتظامى و 
فرماندارى اســت و بايد حكم تعطيلى آن ها 
دريافت شــود تا تعطيلى روزبازارها را اعالم 

كنيم. 
وى با اشــاره به اينكه در هر روزبازار حدود 
200 تا 250 دستفروش وجود دارد، اظهار كرد: 
پيگيرى تعطيلى روزبازارهاى همدان از امروز 
19 اســفندماه آغاز و مكاتبات با دستگاه هاى 
ذى ربــط انجام مى شــود و در 2ـ3 روز آينده 

روزبازارهاى همدان تعطيل خواهند شد.
 گندزدايى معابر روزانه 
در 3 نوبت انجام مى شود

معاون خدمات شهرى شــهردارى همدان در 
ادامه با بيان اينكه طرح پاكســازى معابر سطح 
شــهر از 17 تا 22 اسفندماه با هدف رسيدگى 
ويــژه به وضعيت نظافت شــهر همدان براى 
اســتقبال از بهار اجرا مى شود، گفت: به منظور 
رفع آاليندگى ها و كنترل شيوع ويروس كرونا 
تمامى معابر، تأسيسات و مبلمان شهرى به طور 
روزانه و مستمر از ســوى نيروهاى خدمات 
شــهرى شــهردارى در 3 نوبت ضدعفونى و 

گندزدايى مى شود.
وى با اشــاره به اينكه طرح اســتقبال از بهار 
15 اســفند تا 15 فروردين 99 اســت، اظهار 
كرد: اين طــرح با همكارى نيروهاى خدمات 
شــهرى در رفت  و روب و جمع آورى معابر، 
فضاى سبز و پارك ها، جلوگيرى از سد معابر 
عمومى، اكيپ رفع نواقص، تأسيســات و ... 
به منظور پاكسازى، زيباسازى شهر، رفع موانع 
و با برنامه ريزى منســجم و تمامى امكانات، 

تجهيزات و نيروهاى شهردارى اجرا مى شود.
وى  در گفت وگــو با ايســنا، با بيــان اينكه 
همكاران فنى نيز كار لكه گيرى آسفالت، ترميم 
جاليــز و پياده روها و ... را انجــام مى دهند، 
تصريح كرد: شهردارى همدان در اين طرح با 
400 دستگاه انواع ماشين و حدود 2 هزار نفر 
نيروى خدماتى و نظارتى در اين روزهاى پايان 
سال، پاكسازى، تنظيف، ضدعفونى كردن معابر 
شهرى، اليروبى جوى هاى روباز، پاكسازى و 
شست وشــوى باكس هاى زبالــه، رنگ آميزى 
نرده ها و ... را روزانه و به طور مستمر در قالب 
طرح هفته پاكسازى در محالت مختلف شهر 

انجام مى دهد.
 به پويش «در منزل بمانيم» 

توجه ويژه داشته باشيد
على ضمير با بيان اينكه ضدعفونى كردن معابر 

ادامه خواهد داشــت، يادآور شــد: گندزدايى 
و ضدعفونى شهر توسط شــهردارى به معنى 
نداشــتن خطــر و حضــور عادى مــردم در 
خيابان ها نيســت و انتظار اســت مردم به جز 
موارد ضرورى از منازل خود خارج نشــوند و 
به پويش «در منزل بمانيم» توجه ويژه داشــته 

باشند.
وى بــا بيان اينكه اين برنامــه با هدف جلب 
مشاركت هاى مردمى و آشنا شدن شهروندان 
با خدمات حوزه هاى مختلف شهردارى برگزار 
مى شــود، خاطرنشــان كرد: پويش «من يك 
پاكبانم» نيز در راستاى قدردانى از زحمات اين 

قشر از جامعه انجام مى شود.
 گندزدايى شبانه روزى 

معابر و مبلمان شهرى
شهردار مالير نيز به تشريح اقدامات پيشگيرانه 
مديريت شهرى براى مقابله با ويروس كرونا 
توسط شهردارى پرداخت و بيان كرد: با توجه 
به برگزارى جلســه ستاد پيشــگيرى و مقابله 
با ويروس كرونا، شــهردارى مالير به صورت 
شــبانه روزى به گندزدايى و پاشيدن محلول 
ضدعفونى كننده در اماكــن عمومى، معابر و 

مبلمان شهرى سطح شهر اقدام كرده است.
حســين بابائى افزود: با توجه به انتشــار اين 
ويروس در ســطح برخى شــهرها و نگرانى 
شــهروندان از ابتال به ايــن بيمارى، مجموعه 
مديريت شــهرى در تمامــى حوزه ها به ويژه 
حوزه هــاى خدمات رســانى به شــهروندان، 
اقدامات پيشــگيرانه را در دســتور كار قرار 
داده و براساس ظرفيت ها و امكانات موجود، 
تمهيــدات الزم را بــراى مقابله بــا ويروس 

خطرناك كرونا انديشيده است.
وى به بخشــى از اقدامات پيشگيرانه مديريت 

شهرى در زمينه مقابله با ويروس كرونا اشاره 
كرد و گفت: از جمله اقدامات مديريت شهرى 
شــهردارى مالير، پاشــيدن مداوم و هر شب 
محلــول آب ژاول در تمامى اماكن و بر روى 
المان هاى شهرى و پارك ها اعم از پايه چراغ، 
نيمكت ها، ســطل هاى زبالــه، نرده ها و لوازم 

بازى كودكان است.
بابائى از گندزدايى با مواد استاندارد ضدعفونى 
كننده مورد تأييد شــبكه بهداشت، ضدعفونى 
كردن ســطوح ديوارهاى جانبى معابر هســته 
مركزى شــهر، سرويس هاى بهداشتى عمومى 
و پارك ها و بوســتان هاى سطح شهر، سطوح 
داخلى مساجد مســتقر در پارك هاى ورودى 
شــهر و مسجد پارك ســيفيه، سطوح جانبى 
معابر بازار ســنتى، ســطوح داخلــى ناوگان 
حمل ونقل عمومى اعم از تاكســى و اتوبوس 
و توزيع برشورهاى آموزشــى بين رانندگان 
تاكسى و كاركنان شهردارى در زمينه شيوه هاى 

مقابله با ويروس كرونا خبر داد.
وى تصريح كرد: شهردارى مالير هماهنگ و 
هم راستا با ساير دستگاه هاى خدمات رسان تا 
آخرين مرحله مقابلــه با اين ويروس در كنار 
همشــهريان اســت و حداكثر توان و ظرفيت 
خود را براى بهبود شاخص هاى بهداشتى شهر 

به كار مى برد.
بابائى اظهاركرد: از همه شهروندان تقاضا داريم 
ضمن رعايت اصول بهداشت فردى و استفاده 
از تجهيزات انفرادى مانند ماسك و دستكش، 
از هرگونه سفرهاى درون شهرى غيرضرورى 
امتناع كنند و درصورت امكان در منازل خود 
بمانند و به اين شيوه دستگاه هاى اجرايى را در 

كنترل بيمارى فوق يارى دهند.
شــهردارى مالير مشاركت شــهروندان را در 

اجراى اين عمليات ضرورى برشمرد و ضمن 
درخواست از شهروندان ماليرى براى همكارى 
هرچه بيشتر با عوامل پاك سازى و ضدعفونى، 
گفت: شــهروندان تا زمان ريشه كنى كامل اين 
بيمارى دســتمال هاى كاغذى و دستكش هاى 
استفاده شده خود را در سطل هاى زباله دردار 
بيندازنــد و از رهاكردن اين گونــه زباله هاى 

بيمارى زا در معابر خوددارى كنند.
 افزايش وسعت فضاى سبز مالير

اين مقام مســئول در بخش ديگــرى با بيان 
اينكه كل فضاى ســبز شهرســتان مالير 320

هكتار اســت كــه 140 هكتــار آن به جنگل 
دست كاشت اختصاص دارد، گفت: به مناست 
روز درختكارى 10 هكتار عرصه زير كشــت 
نهال كارى قرار گرفت كه با احتساب 40 هكتار 
جنگل دست كاشــت جديد پيامبر اعظم(ص) 
كل فضاى سبز شهرستان مالير به 370 هكتار 

مى رسد.
بابائى ادامه داد: همزمان با روز درختكارى به 
همت سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى 
شــهردارى و با همكارى اداره منابع طبيعى و 
آبخيزدارى مالير مراســم روز درختكارى و 

كاشت نهال در بام مالير برگزار شد.
وى با بيان اينكه در اين مراســم انواع درختان 
كاج، ســرو نقره اى، زبان گنجشــك و توت 
كاشته شــد، گفت: در ماه گذشته نيز ساخت 
جنگل دست كاشت پيامبر اعظم(ص) در كنار 
درياچه كوثر به وسعت 30 هكتار با مشاركت 

شهردارى مالير انجام گرفت.
بابائى ابرازاميدوارى كرد: درختكارى به عنوان 
فرهنگ اصيل ايرانى اسالمى در بين احاد مردم 
جامعه، فرهنگسازى و نهادينه شود تا نسل هاى 

آينده از ثمرات آن استفاده كنند.

 معاون بهبود توليدات دامى ســازمان جهاد 
كشــاورزى استان همدان با بيان اين كه مصرف 
شير پاستوريزه سيســتم ايمنى بدن را تقويت 
مى كند، گفت: ســرانه مصرف شير در كشور و 

به تبع آن در استان ما پايين است.
محمد نظرپور با بيان اينكه مردم با خيالى آسوده 
در شــرايط فعلى مى توانند شير مصرف كنند، 
اظهار كرد: بهترين نوع شــير، شــير پاستوريزه 
كم چرب است و هيچ نگرانى براى مصرف شير 

پاستوريزه در برابر بيمارى كرونا وجود ندارد.
وى با اشاره به اينكه در تهيه شيرهاى پاستوريزه 
و استرليزه بسته بندى شده، تمام اصول بهداشتى 
رعايت مىشــود، افزود: هنگام بسته بندى در 
معرض هوا قرار نمى گيــرد، بنابراين ويروس 
نمى تواند بر شــيرهاى پاســتوريزه و استرليزه 

تأثيرگذار باشد.
نظرپور با بيان اينكه در استان همدان 370 هزار 
رأس گاو و گوســاله اصيــل، دورگ و بومى 
وجــود دارد و تعداد يك ميليــون و 400 هزار 
رأس گوســفند و 150 هــزار رأس بز داريم، 
افزود: برنامه توليد شــير خام استان در سال 98

حــدود 370 هزار تن بوده كه 200 هزار تن آن 
به مصرف داخل مى رسد و ميزان مازاد مصرف 

175 هزار تن است.
وى با بيان اينكه سرانه مصرف شير در كشور و 

به تبع آن در اســتان ما پايين است تصريح كرد: 
سرانه مصرف شــير خام در دنيا 160 كيلوگرم 
اســت در حالى كه در ايران به 115 كيلوگرم در 

سال به ازاى هر نفر مى رسد.
نظرپور با بيان اينكه مى دانيم كه زندگى با شير 
آغاز مى شود و تنها غذايى است كه تا پايان عمر 
مصرف مداوم آن توصيه مى شود، ادامه داد: بين 
علوم مرتبط با تغذيه انسان شير و فرآورده هاى 
آن به عنوان ماده حياتى و ارزشــمند از جايگاه 

مهمى برخوردار است.
وى تصريــح كرد: اهميت مصرف مســتمر و 
كافى شــير و فرآورده هاى آن به افزايش طول 
عمر، بازده جسمى و فكرى، توليد انرژى، رشد 
مطلوب بدن، سالمت بافت هاى عصبى، افزايش 
قد، تنظيم فشــار خون، ارتقــا هوش و قدرت 

يادگيرى و استحكام استخوان ها منجر مى شود.
نظرپور با بيان اين كه شير غذايى بدون جايگزين 
است، تصريح كرد: «شير يعنى زندگى» بنابراين 
نبايد زندگى را از خود و فرزندانمان دريغ كنيم 
اما متأسفانه نســبت به مصرف آن بى توجهى 

مىشود.
وى ادامــه داد: متخصصــان تغذيــه در هرم 
اســتاندارد غذايى مصرف روزانه 2 تا 4 واحد 

شير و فرآورده هاى آن را توصيه كردند.
نظرپور با اشاره به اينكه بنابراين فرهنگسازى و 

تغيير الگوى مصرف شير ضرورى است و بايد 
به همت بخش خصوصــى و دولتى اين اقدام 
صورت گيرد، تصريح كرد: براساس استانداردى 
كه وزارت بهداشــت تعيين كرده، بايد در يك 
دوره 10 ساله، به مصرف 160 كيلوگرم شير به 
ازاى هر فرد برسيم تا سالمت هر خانوار ايرانى 

تأمين شود.
وى با بيان اينكه توجه به اصالح الگو و افزايش 
مصرف آن و نقش اين ماده مغذى در سالمت 
جامعه، اهميت بسيار دارد، ادامه داد: هم اكنون 7

ميليون ايرانى در معرض پوكى اســتخوان قرار 
دارند.

نظرپور خاطرنشــان كرد: برآورد تقريبى سرانه 
مصرف روزانه براى هر نفر ماده پروتئينه شــير 
100 گرم، ماســت 100 گرم، پنير 50 گرم، كره 
25 گرم، دوغ، بســتنى، خامه و كشك 50 گرم 

است.
وى با بيان اينكه ويتامين D شــير، سلول هاى 
ســفيد دستگاه تنفسى را تحريك و ريه ها را از 
آلودگى محافظت مى كند، گفت: پروبيوتيك هاى 
موجود در لبنيات سيســتم دفاعى بدن را فعال 

كرده و فلور گوارشى بدن را تنظيم مى كند.
نظرپور با اشــاره به اينكه با مصرف يك ليوان 
شــير در روز خطر ابتال به سرطان روده بزرگ 
كاهش مى يابد، اظهار كرد: الكتوفرين شير عامل 

طبيعى ضدويروس و ضدباكترى قدرتمند است 
و آنتى اكسيدان هاى باالى شير در كنار ويتامين 
E به بدن براى پيشگيرى از عفونت ها و سرطان 

كمك مى كند.
وى با بيان اينكه با مصرف شــير اسيديته بدن 
كاهش مى يابد و سالمتى بدن تضمين مى شود، 
افزود: شير يا طالى سفيد، بدن را در برابر ابتال به 
بيمارى هاى ويروسى محافظت مى كند همچنين 
هيستيدين شير مؤثرترين اسيدآمينه براى تكثير و 
توليد لنفوسيت ها است كه وظيفه از بين بردن 

سلول هاى آلوده به ويروس را بر عهده دارد.
وى تأكيد كرد: اليزين شير حياتى ترين پروتئين 
براى تقويت سيستم دفاعى بدن به منظور مبارزه 

با پاتوژن ها و ويروس ها است.
وى با بيان اينكه ميزان توليد روزانه شــير خام 
در اســتان يك هزار و 27 تن است خاطرنشان 
كــرد: از اين ميزان 116 تن خودمصرفى دام ها، 
جذب كارخانه هاى لبنى داخل و خارج استان 

570 تن است. 
نظرپور با اشاره به اينكه مهم ترين بيمارى هايى 
كه از طريق شير خام به انسان انتقال مى يابد، تب 
مالت، سل، ليستريوز، سالمو نلوز، اسهال هاى 
خونى، ناراحتى هاى گوارشــى اســت، گفت: 
شهروندان براى حفظ سالمت بدن به مصرف 

شير پاستوريزه مبادرت ورزند.

سرانه مصرف شير در همدان پايين است

«شير» بهترين عامل تقويت سيستم ايمنى بدن

الكل صنعتى موجب مسموميت 
و گاه نابينايى مى شود

 خوشــبختانه تاكنون موردى از مسموميت با الكل در استان همدان 
به ثبت نرسيده است.

رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى اســتان همدان 
گفت: متأسفانه در برخى از استان هاى كشور خبر مسموميت و فوت بر 
اثر مصرف الكل صنعتى به ثبت رسيده كه اين افراد با توصيه شبكه هاى 

ماهواره اى اقدام به مصرف اين مواد كرده اند.
حبيب  معصومى گفت: الكل اتانول تنها ماده مؤثر پيشگيرى از آلودگى 
اســت كه آن هم بايد به صورت رقيق شــده با آب از 96 درصد به 70
درصد برســد. رئيس اورژانس اســتان همدان گفــت: متانول يا الكل 
صنعتى قابليت جذب از طريق پوست را دارد كه بسيار خطرناك بوده و 
در اغلب موارد نابينايى و مسموميت هاى شديد را در پى خواهد داشت.

وى بــا تأكيد بر آگاهى و افزايش اطالعات مردم در زمينه بيمارى هاى 
ويروســى، اعالم كرد: از آنجايى كه همدان شــاهراه دسترسى چندين 
اســتان غرب كشور است و از طرفى راه هاى فرعى روستايى زيادى به 
استان هاى آلوده وجود دارد، از اين رو بستن محورهاى اصلى، غيرممكن 
اســت پس مردم بايد با آگاهى تا پايان اين بيمارى از خود و خانواده 

مراقبت كنند.
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خبر يادداشت

جمال حوزه ها
فيض ا... مظفرپور »

 نوزدهم اسفند مصادف است با رحلت سيدى از سالله پاكان كه 
به حق جمال دين بوده اســت. سال گذشــته وقتى در ميدان انقالب 
تهران دنبال كتابى درباره سيدجمال مى گشتم به كتاب ديگرى درباره 
ســيد برخورد كردم، به  نام: «ســيدجمال جمال حوزه ها» اين كتاب 
مجموعه مقاالتى اســت از دانشمندان و بزرگان درباره آثار، زندگى 
و اهداف بلند آن روحانى برجسته از جمله افرادى كه در اين كتاب 

مقاله دارد.
ســيدعباس صالحــى وزيــر فعلــى فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســت. 
ــور و  ــاب مذك ــواى كت ــه محت ــن ب ــد پرداخت ــال قص ــن مق در اي
مقــاالت ارائــه شــده را نــدارم ولــى آنچــه بيــش از هــر چيــز توجــه 
مــرا بــه خــود جلــب كــرد اســم آن كتــاب اســت كــه ســيدجمال را 
جمــال حوزه هــا ناميــده اســت. بــدون اغــراق ايــن عنــوان برازنــده 
حوزه هــاى  در  وى  زيــرا  اســت.  اســدآبادى  ســيدجمال الدين 
ــرف درس  ــران و نجف اش ــن و ته ــه قزوي ــى از جمل ــف دين مختل
خوانــده و يكــى از روشــن  فكرترين روحانيــون عصــر حاضــر 
به  شــمار مــى رود كــه به حــق لقبــش بيدارگــر مشــرق زمين اســت. 
ســيدى كــه بــه كشــورهاى مختلــف اســالمى و غيراســالمى ســفر 
ــاد  ــراى اتح ــى ب ــى و سياس ــاى فرهنگ ــا فعاليت ه ــرده و در آنج ك
جهــان اســالم و بيمــارى مســلمانان انجــام داده اســت و مبــارزات 
زيــادى عليــه اســتعمارگران غربــى به ويــژه بريتانيــاى كبيــر انجــام 

داده اســت.
ــيدهادى  ــوم س ــاى مرح ــاره تالش ه ــى درب ــته مطلب ــه گذش هفت
ــدآبادى و  ــن اس ــيدجمال الدي ــاندن س ــراى شناس ــاهى ب خسروش
ــاره ســيدجمال توســط آن دانشــمند  ــار درب ــناد و آث ــردآورى اس گ

ــتم.  فاضــل نوش
از قــول اســتاد خسروشــاهى نقــل شــد، تالش هــاى ســيدجمال در 
ــل نقشــه  ــدارى آنهــا در مقاب ــاى اســالم و بي راســتاى وحــدت دني
شــوم اســتعمار بــوده اســت. اســتاد خسروشــاهى بــا هــزاران دليــل 
نويســندگان عصــر پهلــوى و برخــى مغرضــان و قلــم به مــزدان آن 
ــود كــه ســيد جمــال  ــرار داده ب دوره را مــورد عتــاب و خطــاب ق
ــداف شــوم انگلســتان و  ــتاى اه ــى در راس ــه اقدام ــا هيچ گون نه تنه
فراماســيونى انجــام نــداده بلكــه تمــام تالش هــاى ســيد در مقابــل 
ــتان  ــاى انگلس ــوده اســت و مخالفت ه ــتان ب ــوم انگلس ــداف ش اه
بــا حضــور ســيد در كشــورهاى مختلــف نيــز در ايــن زمينــه بــوده 
ــدت  ــلمين و وح ــدارى مس ــراى بي ــيد ب ــاى س ــا تالش ه اســت ت

دنيــاى اســالم بــه نتيجــه نرســد.
ــى  ــيدجمال را برخ ــرا س ــه چ ــاره اين ك ــاهى درب ــتاد خسروش اس
كشــورها مصــادره مى كننــد نيــز معتقــد اســت ايــن بحــث فرعــى 
اســت زيــرا ســيدجمال اوالً بــا هــزاران دليــل ايرانــى و اســدآبادى 
اســت در ثانــى ســيدجمال به دليــل فعاليــت در كشــورهاى مختلــف 
از جملــه افغانســتان، برخــى مواقــع خــود را افغــان معرفــى كــرده 
اســت و انتقــال پيكــر ســيد از اســتانبول تركيــه بــه كابــل افغانســتان 

نيــز در ايــن راســتا بــوده اســت. 
ــتاى  ــالمى او در راس ــد اس ــداف بلن ــيدجمال و اه ــخصيت س ش
ــتعمار خارجــى و  ــا اس ــارزه ب ــلمانان و مب ــدارى مس وحــدت و بي
ــد در  ــن نباي ــوده اســت، بنابراي ــن شــاه قاجــار ب اســتبداد ناصرالدي
ــه  ــت ســيدجمال و اجــداد او از كجــا هســتند ب ــه اصال ــاره ك اين ب
ــدآبادى  ــيدجمال الدين اس ــگاه س ــرا جاي ــن زد، زي ــات دام اختالف
ــت  ــرزمين اس ــا و س ــر از جغرافي ــيار فرات ــد او بس ــداف بلن و اه
ــى  ــاپ كتاب ــدآباد و چ ــيدجمال در اس ــوام س ــود اق ــه باوج وگرن
توســط يكــى از اقــوام او باعنــوان هويــت تاريخــى ســيدجمال الدين 
اســدآبادى نوشــته ســيدرضا ابوالقاســمى هيچ گونــه شــك و 

ــدارد. ــود ن ــيد وج ــودن س ــى ب ــبهه اى در ايران ش
احمد موثقى در كتاب «سيدجمال الدين اسدآبادى مصلحى متفكر و 
سياستمدار» سيد را پايه گذار نهضت هاى اسالمى مى داند و در كتاب 
خود به نقل از اســناد محيط طباطبايى مى نويســد: «خاورشناسان و 
پژوهندگان اروپايى درصدد تحقيق و تشخيص اول نهضت سياسى 
و اجتماعى كشــورهاى اسالمى در آمدند و در كنجكاوى هاى خود 
به نام ســيدجمال الدين برخوردند كه در همه نهضت هاى سياسى و 
اجتماعى و ادبى و فلســفى و تربيتى و انقالبى شرق اسالمى اثرهاى 

جداگانه داشته است». 
همچنين در اين كتاب به نقل از كتاب نهضت هاى اســالمى در 100
سال اخير نوشته استاد شــهيد مرتضى مطهرى در اين باره مى نويسد: 
«بدون ترديد سلســله جنبان نهضت هاى اصالحى صد ســاله اخير 
سيدجمال الدين اسدآبادى است او بود كه بيدارسازى را در كشورهاى 
اســالمى آغاز كرد. دردهاى اجتماعى مسلمين را با واقع بينى خاصى 
بازگو كرد و راه اصالح و چاره جويى را نشان داد. نهضت سيدجمال 
هم فكرى بود و هم اجتماعى او مى خواست رستاخيزى هم در انديشه 

مسلمانان به وجود آورد و هم در نظامات زندگى آنها»
مطالب در اين باره بسيار فراوان است كه از حوصله اين مقال خارج 
اســت. ســيدجمال الدين حسينى اسدآبادى در ســال 1275هجرى 
شمســى در نوزدهم اسفند در استانبول در كمال غربت و مظلوميت 
درگذشــت ولى انديشــه هاى جاودان او همواره در بين مسلمانان 
مى درخشــد و جهان اسالم به ســيدجمال ها كه جمال دين و حوزه 

بودند افتخار مى كند.
احمد امين در ســال 1928 ميالدى بر ســر مزار ســيدجمال چنين 
مى گويد: «اين جــا آرامگاه زنده كننده نفــوس و آزادكننده عقول و 
تكان دهنده قلوب و انگيزاننده ملت ها و متزلزل كننده تخت هاســت 
و كســى در اين جا آرميده است كه ســالطين بر عظمت او رشك 
مى بردند و از زبان و ســطوت او مى ترسيدند و روش هاى صاحب 
ارتش و داراى تجهيزات از حركت او بيمناك بودند و كشــورهايى 
كــه آزادى در آن جا موج مى زد حوصله شــان از حريت طلبى او به 

تنگ آمده بود.»
روحش شاد

آغاز طرح نظارت و كنترل در محورهاى نهاوند 
مسافران مشكوك قرنطينه مى شوند

معصومه كمالوند»
ــش  ــه روز افزاي ــار روزب ــت و آم ــيوع اس ــال ش ــا در ح  كرون
ــرون  ــه بي ــم از خان ــردم مى گويي ــه م ــرف ب ــك ط ــد، از ي مى ياب
ــم  ــده موكــول كرده اي ــاه آين ــه 2 م ــد، اقســاط بانكى شــان را ب نياين
امــا بانك هــا مى گوينــد بــراى مــا دســتورالعملى مبنــى بــر 
ــادر  ــه ص ــدام اجرائي ــت و م ــده اس ــوع نيام ــن موض ــراى اي اج

مى كننــد، تكليــف چيســت؟
ــراى كاهــش  ــا ب ــم ام ــه مى داري ــه نگ ــردم را در خان ــو م از يك س
ــه  ــى ب ــتا خالقيت ــهر و روس ــه، ش ــا در جامع ــور آنه ــل حض دالي

خــرج نداده ايــم.
ــكوك  ــاران مش ــدن از بيم ــر ش ــال پ ــتان درح ــاى بيمارس تخت ه
ــا وجــود 3 بيمارســتان، يــك  ــه كروناســت امــا هنــوز ب و مبتــال ب

ــم. ــدا كني ــته ايم ج ــن موضــوع نتوانس ــص اي ــز مخت مرك
مــردم  كــه  مى شــود  صــادر  مصوبــه  و  بخش نامــه  مــدام 
مراســم هاى عروســى، ختــم، دورهمــى و ميهمانى هــا را مديريــت 
كننــد، برگــزار نكننــد، امــا وقتــى وارد روســتا مى شــوى عروســى 

ــت. ــال برگزاريس ــى در ح ــى از ميهمان ــم بزرگ ــا حج ب
نمــاز را در مســاجد تعطيــل كرده ايــم امــا مراســم هاى ختــم 
همچنــان بــا جمعيــت قابل توجهــى درمســاجد در حــال برگــزارى 

اســت.
بــار عظيــم اين ويــروس مــرگ آور بــر دوش پرســنل بيمارســتان ها، 
پزشــكان و پرســتاران ســنگينى مى كنــد بايــد بــراى هــر اقدامــى كه 
ــان  ــئوالن خودش ــود مس ــردم مصــوب مى ش ــراى م ــذ ب روى كاغ

ــد. ــدم باشــند و در اجــراى آن جديــت به خــرج دهن پيش ق
كــم يــا زيــاد، همــه پــاى كار هســتند امــا درجــه حضــور  را بايــد 

ــرد. ــر ك ــر و پررنگ ت جدى ت
آمارهــاى ضدونقيضــى كــه از مــردم پنهــان مى شــود دليــل 
ــه تردهــاى شــهروندان  ــراى حضــور و افزايــش روزان واضحــى ب

ــت. ــازار اس ــان و ب در خياب
بــه مــردم بگوييــد كــه افزايــش روزانــه ايــن آمــار نتيجــه ترددهــاى 

غيرضــرورى، رعايــت نكــردن بهداشــت فردى و... اســت.
ــان  ــا همچن ــيوع كرون ــدود 25 روز از ش ــس از ح ــا پ داروخانه ه

ــتند. ــى هس ــتى و ضدعفون ــوازم بهداش ــدون ل ب
ــى  ــى نمى رســد، وقت ــه  جاي ــى ب ــا دســت خال ــت بحــران ب مديري
ــتفاده  ــوان اس ــتگاه كارتخ ــا از دس ــود نانوايى ه ــد مى ش ــدام تأكي م
كننــد امــا از آن طــرف بانك هــا در تحويــل ايــن دســتگاه ها 
ــن  ــن اي ــد، به يقي ــكارى ندارن ــد و هم ــاد مى كنن ــى ايج بروكراس

ــد. ــد انجامي ــه تسلســل خواه ــره ب زنجي
 نانوايى هــا در روســتاها هنــوز خــود را مجــاب بــه نصــب 
ــه نشــده اســت. ــرا نظــارت جــدى گرفت ــد زي كارتخــوان نمى دانن
كارمنــدان بانك هــا و ادارات بيشــترين مراجعــان را دارنــد، برخــى 
ــوزن  ــاى س ــا ج ــن روزه ــهر اي ــد در ش ــى نهاون ــعبه هاى بانك ش
انداختــن ندارنــد ايــن هــم ســالمت شــهروندان و هــم كارمنــدان 

ــه اســت. ــره انداخت ــه مخاط ــا را ب بانك ه
جلســات هنــوز برقــرار اســت و به رغــم اين كــه حاضــران 
جلســات هــم افــرادى هســتند كــه بــا مراكــز بهداشــتى و درمانــى 
ارتبــاط زيــادى دارنــد امــا مــوارد بهداشــتى را در حــد اســتفاده از 
يــك دســتكش يــا ضدعفونــى فضــاى جلســه رعايــت نمى كننــد.
ــه  ــا موج مــوج ب ــن روزه ــى هســتند كــه اي ــردم نگــران ميهمانان م
شهرســتان مى  آينــد و در روســتاها و شــهرها مســتقر مى شــوند، و 
اغلــب هــم از مبــدا شــهرهايى هســتند كــه آمــار مبتاليــان باالســت 
امــا عمــال برنامــه خاصــى بــراى مديريــت ايــن وضعيــت عنــوان 

نشــده اســت.
در هــر حــال مشــكالت بســيار اســت حتــى اگــر چنــد مــورد آن را 
بتــوان بررســى و رفــع كــرد، بــار ســنگينى از دوش مــردم و حجــم 

قابــل توجهــى از آمــار مبتاليــان را كاهــش داده مى شــود.

تماس  با اورژانس تويسركان 4 برابر شده است
 مدير پيش بيمارســتانى اورژانس تويســركان با بيان اينكه تقريبا تماس ها با اورژانس 
از زمان اعالم اين بيمارى 4 برابر شــده اســت، از استقرار 2 اكيپ ويژه بررسى وضعيت 

سالمت مسافران در ورودى هاى شهرستان خبر داد.
فرشاد عبدالملكى در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه با مطرح شدن موضوع ويروس 
كرونا ســازمان اورژانس پيش بيمارستانى تدابير ويژه اى انديشيد كه در همين راستا ما هم 
ورود كرديم، اظهار كرد: اين اورژانس با هماهنگى راهدارى و حمل ونقل تست مسافران 
را در 3 ســاعت اعالم شده در ورودى تويســركان همراه يا  معاينه سرپايى اوليه،  ارائه 

آموزش هاى الزم درباره بيمارى كرونا و توزيع پمفلت انجام داد.
وى با اشاره به بررسى وضعيت سالمت 40 مسافر مشهد به تويسركان افزود: تنها 7 نفر از 

مســافران اين اتوبوس مشكوك بودند كه در منزل قرنطينه و تحت نظر قرار گرفتند پس از 
مدت پايان دوره همه اين افراد سالمت بودند.

مدير پيش بيمارســتانى اورژانسى تويسركان با اشاره به استقرار كانكس سالمت در سطح 
شــهر گفت: يك دستگاه آمبوالنس با همكارى مركز بهداشت و درمان در ميدان امام(ره) 
براى پاسخگويى به ســؤاالت عموم مردم و ارائه آموزش هاى الزم درباره ويروس كرونا 

با هدف كاهش نگرانى و اضطراب و ايجاد احساس آرامش در بين جامعه فعاليت دارد.
وى بــا بيان اينكه تقريبا تماس ها با اورژانس پيش بيمارســتانى از زمان اعالم اين بيمارى 
4 برابر شــده اســت، بيان كرد: كرونا در اين برهه از زمان بيشترين تماس هاى اورژانس 
پيش بيمارستانى را به خود اختصاص داده، البته بيشتر سؤاالت مردم نشأت گرفته از ترس 
و نگرانى از اين بيمارى است به نحوى كه حتى نيمه هاى شب در محل حاضر مى شدند 

و پس از بررسى هيچ مشكلى نبود مگر ترس و وحشت.
عبدالملكى از ديگر اقدامات اورژانس پيش بيمارســتانى ارائه آموزش و توزيع پمفلت  در 
برخى ادارات پرتردد نظير شهردارى، كميته امداد، بنياد شهيد و... عالئم بيمارى، راهكارها 
و موارد پيشــگيرى  كننده عنوان كرد و گفت: بين عموم مردم به ويژه پايانه هاى مسافربرى 

بروشورهاى آموزشى توزيع كرديم.
وى از مردم خواست با رعايت بهداشت اوليه و ماندن در خانه در جلوگيرى از شيوع اين 
ويروس كمك كنند، به فعاليت 4 خط 115 در اورژانس پيش بيمارستانى تويسركان اشاره 
كرد و يادآور شد: يك خط 115 به صورت 24 ساعته درباره ويروس كرونا به مردم مشاوره 
مســتقيم مى دهد، درصورت نياز همكاران در هر زمان از شبانه روز به منزل فرد موردنظر 

براى معاينه مراجعه و خدمات موردنياز را ارائه مى دهند.

 در شرايطى كه بسيارى از صنوف به اميد 
شب عيد و بازار پرفروش اين ايام خريدهاى 
ســنگين با پرداخــت چك انجــام داده اند و 
كســادى بازار از يك سو و تعطيلى ها از سوى 
ديگر اشك اصناف را در آورده و همه منتظرند 
تا ببينند كه تدبير دولت در اين شرايط بحرانى 

چيست؟
رئيــس اتــاق اصناف همــدان با اشــاره به 
وضعيت كنونى بازار، گفت: از اواسط سال97
فعاليت هاى تجارى كشــور متأثر از تحوالت 
اقتصادى ناشى از تحريم هاى ظالمانه غرب و 
افزايش نرخ ارز دچار ناپايدارى شد و با ركود 
چشم گيرى فعاالن اين حوزه كسبه و اصناف 

«جزء» به شدت آزار داده است.
حاج حسين محرابى با بيان اينكه باوجود اين 
وضعيت، كسبه و اصناف و بازاريان  همدان 
ضمــن بردبــارى و همراهى بــا برنامه هاى 
اجرايى كشــور، اميد خود را به بازار شــب 
عيد معطوف كــرده بودند، افزود:  اصناف با 
تأمين اقالم موردنياز شب عيد تعهدات مالى 
را بــراى خود ايجاد كرده اند و اكنون با ورود 
ويروس كرونا به كشــور عالوه بر نگرانى و 
تبعات آن براى اين قشر اثرات سوء اقتصادى 
را نيز دوچندان كرده اســت كه قطعا كاهش 
آن با برنامه ريزى دولت و همراهى با بازاريان 

ميسر خواهد بود.
وى با اشاره به اينكه  اصناف تمام برنامه ريزى 
خود را براى فروش پايان ســال انجام داده و 
چك هايى را صادر كرده اند، و بايد اين چك ها 
پاس شــود و با اين وضعيت بازار وصول اين 
چك ها دچار مشــكل خواهد شد ومسئوالن 
در قبال مشــكالت اصناف مسئوليت دارند و 

در برابر تعطيلى كه انجام مى شــود، نياز است 
مشوقاتى درنظر گرفته شود.

محرابى يادآور شد: صنوفى همانند رستوران ها، 
تاالرهاى پذيرايى، اماكن اقامتى، مؤسســات 
مسافرتى، حمل ونقل مســافر، پوشاك، كيف 
و كفش اغذيه فروشــان، آرايشگاه ها( زنانه و 
مردانه)  و ابزار، يــراق و رنگ، اتحاديه مرغ، 
ماهى و گوشــت و همچنين اتحاديه شيرينى 
و شــكالت، پوشــاك، خرازى و ... بيشترين 

خسارت ها را متحمل شده اند.
وى با اشاره به اينكه اتاق پيشنهاداتى به دولت 
و عوامل اجرايى استان دارد، خاطرنشان كرد: 
اگر اين پيشنهادها با توجه به مشكالت موجود 
در دستور كار دولت قرار گيرد قطعا تا حدود 

زيادى از مشكالت كاسته خواهد شد.
بنابراين پيشنهاد مى شود اين نكات در دستور 

كار دولت قرار گيرد.
1- در شــبكه بانكى راهكارى براى همراهى 
با رفع تعهدات بانكى  بــراى فعاالن تجارى 

انديشيده شود.

2- تأمين اجتماعى، عوارض شهردارى كسبه 
و پيشه، كه شمول ديون هستند، معاف گردد.

3- براى جلوگيرى از كاهش ســطح اشتغال، 
سازمان تأمين اجتماعى تا اطالع ثانوى نسبت 
به اعمال نكردن جرايم تأخير در پرداخت حق 

بيمه كار فرمايان اقدام نمايد.
4- تخصيــص و كمك هــاى بالعــوض و 
تســهيالت كم بهره بــراى توانمندى و حفظ 
فعاالن كسب وكار در صحنه تجارى كشور در 

دستور كار دولت قرار گيرد.
5- همچنين معافيت مالياتى در ماه هاى پايانى 
ســالجارى تا زمان برگشــتن بازار به حالت 

عادى، براى بازاريان اعمال شود.
محرابى در ادامه تصريح كرد: شــوراى شهر 
همدان با بخشــودگى عوارض كسب و پيشه 
و بهاى خدمــات عمومى براى ماه هاى بهمن 
و اسفند موافقت كرده، كه قابل قدردانى است.
وى با اشــاره به اقداماتى كــه اتاق اصناف و 
اتحاديــه مربوطه براى جلوگيرى از شــيوع 
ويروس كرونا انجــام داده نيز گفت: اتحاديه 

آرايشــى و بهداشــتى و تجهيزات پزشــكى 
همــكارى الزم را در توزيع اقالم مورد نياز با 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى 
داشته اســت و تمام ضوابط بهداشتى رعايت 
شــده و در دســتور كار اتحاديه مربوطه قرار 

دارد.
محرابى توزيع دستكش هاى يكبار مصرف و 
مــواد ضدعفونى كننده در بين كســبه و قرار 
دادن ايــن اقالم در كنار دســتگاه هاى پوز از 
ديگر اقدامات اعالم كرد و يادآور شد: از كسبه 
خواسته شده تا نكات بهداشتى را كامال رعايت 
كرده و براى حفظ سالمتى مراجعه كنندگان و 

مشتريان كوشا باشند.
وى ياد آور شــد: اتاق اصنــاف همدان با 
توجــه به بحرانــى كه در بازار شــب عيد 
به دليل شــيوع بيمارى كرونا به وجود آمده 
است در صدد است تا اقالم موردنياز مردم 
را توســط بازاريان پــس از فروكش كردن 
اين اپيدمى و كاهش خطــرات در بازار با 
رعايت كامل اصول بهداشــتى ارائه كند و 
مــردم مى توانند مايحتاج خــود را با خيال 

آسوده از بازار تهيه كنند.
محرابى از كســبه و فعاالن در بازار خواستار 
رعايت همه جانبه اصول بهداشتى شد و گفت: 
كسبه در رعايت نكات بهداشتى كوشا باشند 
زيرا اين امر ســبب افزايش ايمنى و سالمتى 

افراد جامعه و مشتريان خواهد بود.   
وى در پايــان ضمن آرزوى ســالمتى براى 
شــهروندان يادآور شــد: اگر همه شهروندان 
نكات بهداشتى و پيشگيرانه را جدى بگيرند به 
يارى خدا از اين برهه نگران كننده به سالمتى 

عبور خواهيم كرد. 

 مالير-خبرنگار همدان پيام: از 50 مورد 
مشــكوك مبتال به ويروس كرونا در سطح 
شهرســتان مالير 6 مورد مثبت بوده است 
كه متأســفانه 1 نفر از اين تعداد جان باخته 

است.
رئيس شــبكه بهداشــت و درمان شهرستان 
ماليــر در نشســت خبــرى و در جمــع 
خبرنگاران گفت: 50 مورد مشكوك مبتال به 
ويروس كرونا در شهرســتان مالير داشته ايم 
كه از اين تعداد تست 6 نفر آن ها مثبت بوده 
اســت و متأسفانه يك مورد فوتى كه خانمى 

82 ساله بوده است.

 شيب صعودى كرونا ويروس را در 
استان شاهد هستيم

محســن تركاشوند با اشاره به روند صعودى 
مبتاليان به ويروس كرونا در اســتان افزود: 
زنجيره انتقال ويروس كرونا بايد قطع شــود 
و افراد تا حد امــكان بايد در خانه بمانند تا 

زنجيره انتقال قطع شود.
وى همچنين به جلوگيرى از ورود مســافر به 
شهرستان اشاره كرد و افزود: از آنجايى كه مالير 
يك شهر مهاجرپذير است و اقوام و ساكنان در 
ايام نوروز وارد اين شــهر مى شوند، همين امر 

مى تواند موجب انتقال ويروس كرونا شود.

تركاشوند با اشاره به اينكه مصوب شده است 
شــهردارى مالير در جمعه آخر سال بهشت 
هاجر را ببندد، از مردم درخواســت كرد: تا 
حــد امكان همــكارى الزم را انجام دهند و 
از مراجعه براى حاضر شــدن بر ســر قبور 

خوددارى كنند.
وى با بيان اينكه در حال حاضر شست وشوى 
مكرر دســت ها با آب و صابون به مدت 20 
ثانيه و تميز كردن ســطوح با محلول آب و 
وايتكس از انتقال ويروس جلوگيرى مى كند 
، افزود: افراد براى ورود به بيمارســتان ها و 

اورژانس ها حتما از ماسك استفاده كنند.

وى هــم چنين به امكانات بيمارســتان هاى 
مالير براى مقابله با ويروس كرونا اشاره كرد 
و گفت: يك بخش 18 تخته در بيمارســتان 
مهــر، يك بخــش 16 تخته در بيمارســتان 
غرضى، يك بخش 25 تخته در بيمارســتان 
امام حســين و 3 تخته آى.سيو تنفسى آماده 

ارائه خدمات به بيماران است.
وى در پايان گفت: ماسك ها ودستكش هاى 
استفاده شــده خــود را در معابر عمومى رها 
نكنيد بلكه آن ها را در داخل كيسه قرار داده و 
به عنوان زباله عفونى داخل سطل زباله دربسته 

بگذاريد.

اصالحيه آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى مورخ 98/12/20

روابط عمومى اداره كل زندانهاى استان همدان 

شرايط 
1- مدل خودروهاى سوارى و آمبوالنس  از سال 1394 و به باال باشد 

2- مدل خودروى مينى بوس : از سال 1380 و  به باال باشد 
3- نوع خودروى سوارى : پژو 405 ، پژو پارس ، سمند و L90  و پرايد باشد

4-نوع خودروى مينى بوس ، بنز  و اويكو و آمبوالنس بنز باشد

 اداره كل زندانهاى استان همدان در نظر دارد ارائه خدمات خودروئى اداره كل و بازداشتگاه ، زندان مركزى همدان، اردوگاه كاردرمانى، كانون 
اصالح و تربيت ، زندان مالير ،زندان نهاوند  و زندان تويسركان را براى مدت يكسال شمسى از مورخه 1399/02/01 الى 1400/01/31 از طريق 

مناقصه عمومى واگذار نمايد لذا از افراد حقيقى و حقوقى واجد شرايط كه داراى سوابق مرتبط در اين زمينه و صالحيت الزم از مراجع رسمى كشور مى باشند و 
عضو  سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهى روز سه شنبه مورخه 98/12/20 ساعت 9 
h مراجعه و اسناد مناقصه را دانلود و از تاريخ 98/12/25 روز يكشنبه ساعت  p://setadiran.ir صبح لغايت روز يكشنبه  12/25/ 98 تا ساعت 9 صبح  به آدرس
10 صبح  لغايت روز چهارشنبه 99/01/06 ساعت 10 صبح پيشنهاد قيمت رادرسامانه فوق بارگذارى و  يا به صورت دستى تا ساعت 10 صبح تحويل دبيرخانه اداره كل 

زندانها نموده و رسيد دريافت نمايند . ( تحويل دستى پاكت ضمانت نامه شركت در مناقصه يا ارجاع كار به دبيرخانه الزامى است)
زمان بازگشايى اسناد مناقصه  روز پنج شنبه مورخ 99/01/07 ساعت 9 صبح مى باشد . 

(در صورت تمايل به دريافت اسناد بصورت دستى به آدرس همدان- ابتداى خيابان هنرستان اداره كل زندانهاى استان همدان –اداره امور مالى و پشتيبانى مراجعه 
شود.)

خودروهاى مورد نياز : خودروى سوارى پرايد ال 90 ، پژو پارس ، پژو 405 ، سمند – مينى بوس و ون  .و آمبوالنس بنز 
مبلغ پيشنهادى به تفكيك خودروهاى ليست پيوستى با سود مقطوع 7 ٪ بصورت ماهيانه و ساليانه اعالم نماييد . 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 700,000,000  ريال مى باشد كه بصورت يكى از بندهاى ماده 4 آئين نامه تضمين معامالت دولتى از طرف پيمانكار ارائه مى گردد .
جهت واريزوجه نقد  حساب متمركز نزد بانك مركزى به شماره  4065013107730084  تمركز وجوه سپرده اداره كل زندانهاى استان همدان معرفى مى گردد. 
آدرس به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  در  را  ب-ج)  الف-  پاكت  سه  هر  مناقصه(محتويات  اسناد  كليه  بايست  مى  كنندگان  شركت  است  ذكر  به  الزم 

h ثبت و بارگذارى نمايند و اسناد خود را به صورت دستى به دبيرخانه اداره كل تحويل نمايند. p://setadiran.ir 
(شايان ذكر است درصورت عدم تمايل به تحويل اسناد به صورت دستى حتماً پاكت ضمانت نامه شركت در مناقصه بايد به صورت دستى تحويل دبيرخانه اداره كل 

گردد.) 
توجه: در صورت عدم درج اسناد در سامانه ستاد قيمت پيشنهادى فاقد 

اعتبار مى باشد.
  اطالعات فوق در پايگاه ملى  مناقصات به آدرس htpp.iets.mporg.ir   ثبت 
شده است و جهت كسب اطالعات به آدرس ابتداى خيابان هنرستان 
تماس  شماره  با  يا  و  مراجعه  همدان  استان  زندانهاى  كل  اداره   –

08138260752 تماس حاصل فرماييد .
 (م.الف 1968) 

 كارگاه توليدى ماســك با حمايت ســپاه، 
فرماندارى، دانشــكده علوم پزشكى اسدآباد و 
اداره صمت و با دستان پرتوان 6 زن بسيجى در 
اسدآباد راه اندازى شد و درحال خدمت رسانى 
است. تاكنون 15 هزار اقالم بهداشتى در اختيار 

مردم قرار گرفته است.
فرماندار اســدآباد ضمن بازديد از كارگاه توليد 
ماسك و در مصاحبه با همدان پيام گفت: زنان 
بســيجى شهرســتان به صورت خودجوش به 
كمك مردم شتافتند و روزانه تعداد700 ماسك 
به همــت اين زنان جهادگر توليد مى شــود و 
در اختيار داروخانه هاى ســطح شهرستان قرار 
مى گيرد. تاكنون تعداد 15 هزار اقالم بهداشتى 
توسط خيرين و با حمايت فرماندارى به صورت 
كامال رايگان در جلو منازل افراد توزيع شــده 

است.
مجيد درويشــى با تأكيد بر اينكه خوشبختانه 
آمار فوت ناشى از كرونا صفر مى است، افزود: 
بيمــارى كرونا در مبتاليان شهرســتان خفيف 
است و تعداد مبتاليان به كرونا در اين شهرستان 
در حال حاضر از 9 نفر به 12 نفر افزايش يافته 
اســت. مردم با توجه به وضعيت موجود كمتر 
در سطح شهرســتان تردد داشــته باشند و از 
حضور در اماكن و مكان هاى پرتردد و پرتراكم 
بپرهيزند. هم اكنون 20 اكيپ براى گند زدايى هر 

روز ادارات سطح شهرستان آماده باش هستند.

درويشى با بيان اينكه مردم اسدآباد پويش (من 
در خانه مى مانم) را جــدى بگيرند، ادامه داد: 
متأســفانه آژيرقرمز كرونا در اســدآباد به صدا 
درآمده اســت. آمار ابتال به كرونا در اســدآباد 
از همه شــهرهاى استان بيشتر است و اين مهم 
بســيار قابل تأمل و تأثر برانگيز است. مجددا از 
مردم مى خواهيم در منازل بمانند و در ســطح 

شهر تردد غيرضرورى نكنند.
فرماندار اســدآباد اظهار كرد: مراســم ختم در 
سطح شهرستان و حتى در روستاها ممنوع است 
و مراســم ختم نبايد به مساجد و منازل كشيده 
شــود. مردم مى توانند كمك هزينه هاى مراسم 
ختم را در اختيار شــهردارى، دانشــكده علوم 
پزشكى و دستگاه هاى متولى براى درمان قرار 
دهند. برگزارى مراسم پس از تدفين با جمعيت 

كم در فضاى باغ بهشت مى تواند انجام بگيرد.
وى همچنين با اشــاره به راه اندازى تيم كنترل 
ويروس كرونا در ورودى اســدآباد از ســمت 
ســنقر، قروه و جاده كرمانشــاه گفت: مردم به 
خاطر ســالمت خود و ديگر شهروندان جمعه 
آخر ســال را لغو و به بهشت زهرا نروند و در 
خانه بماننــد. اداره صمت به صورت روزانه بر 
گندزدايى نانوايى هاى سطح شهرستان نظارت 
مى كنند درصورتى كه هريك از نانوايى ها بدون 
دســتگاه پز باشند براى نخســتين بار اخطار و 

جريمه و براى بار دوم تعطيل خواهند شد.

رئيس اتاق اصناف همدان:

كسبه در رعايت نكات بهداشتى 
كوشا باشند

■ ركود اقتصادى كسبه و اصناف را آزار مى دهد

تعداد مبتاليان در مالير به 6 نفر رسيد

شيب صعودى كرونا در استان آغاز شده است

جهاد زنان اسدآبادى براى توليد ماسك
توزيع 15 هزار اقالم بهداشتى رايگان 

در اسدآباد
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مردم عراق براى تأمين امنيت خود نيازى
 به حضور بيگانگان ندارند

 جمهورى اســالمى ايران كه همان حمايت مســتمر از حاكميت، 
استقالل و اراده مردم عراق است، ساختار سياسى عراق بسيار مترقى 
و مســتحكم است و مى تواند بر نوســانات سياسى و اجتماعى اخير 

فائق شود.
به گزارش ايسنا، دبير شوراى ععالى امنيت ملى كشورمان در ديدار با 
برهم صالح رئيس جمهورى عراق افزود: ملت هوشــمند و بافرهنگ 
عراق كه با مجاهدت كم نظير، فتنه تروريسم تكفيرى را به شكست و 
زبونى كشاندند، مصالح و منافع خود را به خوبى تشخيص مى دهند و 

نيازى به حضور و اعمال نظر بيگانگان ندارند.
على شــمخانى اظهار اميدوارى كرد كه با مشــاركت و ســعه صدر 
مجموعه گروه هاى سياسى و جناح هاى قومى و مذهبى هرچه سريعتر 
دولت برآمده از خواست و اراده مردم عراق اداره امور كشور بر عهده 

بگيرد.
وى گفت: رهبران عالى 2 كشور بر توسعه مناسبات سياسى، اقتصادى 
و فرهنگــى دوجانبه تدكيد دارند و مســاعى رئيس جمهورى محترم 

عراق براى تحقق اين مهم بسيار تأثيرگذار بوده است.

مجلس تريبون ملت است 
نه بلندگوى جناح ها

 مجلس نــه بلندگوى جناح ها بلكه تريبون ملت اســت، مجلس 
يازدهم يكدســت و يك رأى نيست چون اختالفاتى ميان اصولگرايان 
وجود دارد، شــايد به شكل تاكتيكى در موردى خاص وحدت داشته 

باشند ولى در عمل 2 نگرش درون آنها وجود دارد.
دبيركل حــزب جمهوريت ايران اســالمى در گفت وگو بــا ايرنا با 
يادآورى اينكه راهى جز همكارى مجلس و دولت نداريم، اظهار كرد: 
درمجموع افرادى كه وارد مجلس يازدهم شدند از يك جناح هستند و 
اگر بخواهيم به نظرات و شعارهاى آنها پيش از انتخابات استناد كنيم، 
در رابطه با رويكرد تقابلى اين مجلس با دولت مقدارى جاى نگرانى 
وجود دارد. رســول منتجب نيا محور سوم پيشنهاد خود را قرار دادن 
مجلس در تراز رهنمودهاى بينانگذار نظام جمهورى اسالمى ذكر كرد 
و گفت: مجلس تريبون ملت اســت نه بلندگوى جناح ها. به فرمايش 
حضرت امام(ره) بايد اخالق در مجلس حاكم باشد. نمايندگان تالش 
كنند در نطق هاى پيش از دستور كه در موافقت و مخالفت با موضوعى 

مطرح مى شود اخالقيات را محور كار خود قرار دهند.

مذاكره با مقامات ايران براى هماهنگى  
بازگشت زائران هندى

 وزيــر امور خارجه هند از انجام مذاكرات الزم با مقامات ايران بر 
سر بازگشت زائران هندى از ايران خبر داد.

به گزارش ايسنا، سوبرامانيام جايشانكار، درباره بازگشتن زائران هندى 
به دنبال شيوع كرونا ويروس در ايران، نوشت: اقدامات براى بازگشت 
زائران هندى از قم در ايران درحال انجام است. روند آزمايش ها آغاز 
شــده اســت و درحال مذاكره با مقامات ايرانى بر سر هماهنگى هاى 
پس از آن هســتيم. اين اولويت نخست است و گروه سفارت هند در 

ايران كامال درحال فعاليت در اين زمينه است.

تسويه بدهى 105 هزار ميليارد تومانى 
دولت با تحويل نفت خام

 بودجه ســال آينده اين امكان را فراهم كرده تا دولت بتواند 105
هزار ميليارد تومان از بدهى ها و يا سررســيد اوراق مالى اسالمى را با 

تحويل نفت خام تسويه كند.
به گزارش ايرنا، كاهش صادرات نفت ايران به دليل تحريم هاى آمريكا 
ســبب شــده تا دولت با كمبود منابع براى پرداخت بدهى هاى خود 
به پيمانكاران و همچنين سررســيد اوراق مالى اسالمى روبه رو شود. 
موضوعى كه در بودجه سال آينده نيز موردتوجه قرار گرفته و بر اين 
اساس قرار اســت به جاى پرداخت بدهى،  نفت خام به طلبكاران و 

پيمانكاران تحويل شود.
تا آنجا كه شركت ملى نفت ايران مكلف است در صورت درخواست 
دســتگاه هاى اجرايى مربوطه تا مبلغ 90 هزار ميليارد تومان از خالص 
بدهى هاى قطعى خود را به اشــخاص حقيقــى،  حقوقى،  تعاونى و 
خصوصــى كه در چارچوب مقررات مربوط تا پايان ســال 98 ايجاد 
شــده و همچنين تكاليف قانون بودجه 99 از جمله پرداخت تعهدات 
مربــوط به طرح هاى عمرانــى را از محل تحويل نفــت خام به اين 
اشخاص براســاس قيمت بورس انرژى يا قيمت منطقه اى،  تسويه و 
از طريق منابع و مصارف عمومى دولت و براساس بودجه سال 99 با 

خزانه دارى كل، اعمال حساب كند.

سالمت بسيارى از كارگران و كارمندان 
در معرض خطر است

 چــرا تصميمات چندگانه دربــاره ســاعت كارى ادارات گرفته 
مى شــود؟ مگر بنا بر مصوبه ســتاد مقابله با كرونا كه هدف اصلى آن 
پيشــگيرى و كنترل اين بيمارى و صيانت از جان افراد اســت براى 
كاهش ساعت ادارى تصميم گرفته نشــده بود، پس چرا اين كاهش 

ساعت كارى براى كارگران و كارمندان اجرايى نشد؟
عضو كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت وگو با ايســنا 
اظهار كرد: آيا كارمندان و كارگران رويين تن هستند؟ مگر اين امكان 
وجود ندارد كه اين افراد براى خانواده هايشــان ناقل ويروس شوند؟ 
درخواست ما اين اســت در مواردى كه امكان دوركارى و يا شيفتى 
شــدن ادارات هست، اين كار انجام شود و در غير اين صورت نسبت 

به كاهش ساعت كارى ادارات اقدام شود.
فريده اوالدقباد افزود: بســيارى از كارگران و كارمندان سالمتشان در 
معرض خطر است، چه نهادى پاسخگوى آنها خواهد بود؟ همچنين 
اين سؤال وجود دارد كه آيا براى ضدعفونى كردن محل كار كارمندان 
و كارگران كه مى تواند آلودگى زيادى داشته باشد، فكرى شده است؟

بررسى احتمال حمله بيولوژيك آمريكا 
در مسأله كرونا

 درباره احتمال حمله بيولوژيك آمريكا از طريق انتشــار ويروس 
كرونا برخى شــواهد و احتماالت وجود دارد كه بايد بر اســاس آنها 

قضاوت كرد.
به گزارش ايســنا ، ســخنگوى قرارگاه مبارزه با كرونا در ســتاد كل 
نيروهاى مســلح گفت وگو با شبكه العالم تأكيد كرد: همه ما مى دانيم 
كه آمريكا در برخى كشــورها آزمايشــگاه هايى دارد كه درباره انواع 
ويروس ها آزمايش هاى بيولوژيك و مهندســى ژنتيك انجام مى دهد. 
در گذشته هم سابقه داشته كه آمريكا از اين ويروس ها به عنوان سالح 
اســتفاده كرده باشد و از آنجا كه اين ويروس، ويروسى جديد است، 
ممكن است در همين آزمايشگاه ها ايجاد شده باشد؛ البته هنوز به طور 
قطعى نمى توان گفت اما به عنوان يك احتمال مى تواند مطرح باشــد. 
اين احتمال را بررسى و اگر به نتيجه قطعى برسيم اعالم خواهيم كرد.

حسن عراقى زاده افزود: واقعيت اين است كه آمريكا از تمام ظرفيت ها و 
امكانات و نيز ايادى خودش در ديگر كشورها استفاده كرده و تحريمى 
سخت و دشوار را ضد مردم ايران طراحى و اجرا كرده است. روزبه روز 
هم در حال تشــديد فشار بر ايران اســت به گونه اى كه به كشورهاى 
دوست ايران هم فشار مى آورد كه هرگونه كانال ارتباطى با كشورمان را 
قطع كند. در زمينه مبادالت پولى و بانكى سخت ترين تحريم ها را عليه 
ما وضع و اجرا كرده، حتى براى واردات برخى داروها كه به ظاهر اعالم 
مى كند اين بخش را تحريم نكرده است، اما به دليل تحريم هاى بانكى ما 
نمى توانيم بــا پرداخت هزينه ها، براى واردات دارو اقدام كنيم. بنابراين 
به رغم شعارهايى كه مى دهند، واقعيت چيز ديگرى است. آمريكا قصد 
فريب مردم دنيا را دارد هر چند بيشتر مردم به اين نيت شوم آمريكا پى 

برده اند و شعارهاى دولت آمريكا را باور نمى كنند.

چين در واكنش به شليك پرتابه كره شمالى 
خواستار مذاكره شد

 درپى شليك 3 پرتابه كره شمالى به سمت درياى ژاپن، وزرات امور خارجه 
چين از طرف هاى درگير درخواســت كرد به گفت وگو و رايزنى براى رسيدن 

به صلح پايدار ادامه دهند.
به گزارش فارس، گنگ شــوانگ سخنگوى وزارت امور خارجه چين از همه 
طرف هاى درگير درخواســت كــرد رايزنى ها و گفت وگوها را تا رســيدن به 

صلحى پايدار در شبه جزيره كره ادامه دهند.
روزگذشــته خبرگزارى «يونهاپ» گزارش داد كه كره شمالى 3 پرتابه جديد به 
سمت درياى ژاپن شليك كرده است. ستاد مشترك ارتش كره جنوبى اعالم كرده 
است كه نوع، برد پرواز و ارتفاع 3 موشك جديد هنوز مشخص نيست اما منابع 

ژاپنى گفته اند كه اين موشكها از نوع بالستيك بوده است.

نظارت مجلس يازدهم بر قوه مجريه بيشتر شود
 مجلــس آتى بايد در بعد نظارتى توجه ويــژه اى كند، مجلس يازدهم بايد 
بــراى نظارت بر قوه مجريه كارهاى بيشــترى انجام دهد و از وظايف نظارتى 

خود بيشتر و بهتر بهره گيرد.
منتخب مردم مهاباد در مجلس يازدهم در گفت وگو با فارس، درباره مهم ترين 
اولويت  هاى مجلس آتى گفت:  توسعه، عمران و اشتغال از مهم ترين اولويت هاى 
مجلس آينده اســت كه بايد نمايندگان اهميت ويژه اى به توسعه زيرساخت ها 
بدهند. ضمن اينكه بايد هرچه سريع تر پروژه هاى نيمه تمام كشور پايان پذيرد.

جالل محمودزاده افزود: سازمان برنامه بودجه و بخش هاى مختلف كشور بايد 
با استفاده از اعتبار جهشى تالش زيادى كنند تا پروژه هاى نيمه تمام عمرانى و 
توليدى سريعا به مرحله بهره بردارى برسد زيرا بسيارى از اين پروژه ها زيربنايى 

هستند و مى تواند در وضعيت كشور راهگشا باشد.

تعطيلى مجلس تأكيد مؤكد وزير بهداشت به 
رئيس مجلس بود

 به شخصه نامه وزير بهداشت به رئيس مجلس را خواندم. تأكيد مؤكد ايشان 
به آقاى الريجانى تعطيلى مجلس به دليل فضاى بسته بود.

يك عضو فراكســيون نمايندگان واليى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو 
با ايســنا، درباره حكم حكومتى مقام معظم رهبــرى درباره تعطيلى مجلس و 
بررسى بودجه توسط شوراى نگهبان گفت: يكى از مواردى كه به عنوان پشتيبان 
تصميمات كالن كشورى در جمهورى اسالمى وجود دارد، نظر ولى فقيه است. 
ايــن موضوع هيچ خالئى قانونى ايجاد نمى كند؛ زيرا خود قانون اساســى آن 
را تعريف كرده اســت؛ چنان چه شرايطى اضطرارى يا جنگى در كشور حاكم 
شــود براى تصميماتى كه ممكن است چالش برانگيز باشد از حكم حكومتى 

استفاده مى كنيم.

ــار پيــك راه همــدان  ــرات شــركت حمــل ونقــل ب آگهــى تغيي
شــركت ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 2938 و شناســه ملــى 
ــورخ  ــره م ــت مدي ــه هيئ ــتناد صورتجلس ــه اس 10860459264 ب
ــر نامــه شــماره  75/18010مــورخ 1398/05/02  1398/03/28 و براب
ــدان  ــتان هم ــاده اى اس ــل ج ــل و نق ــدارى و حم اداره كل راه

ــل اتخــاذ شــد :  تصميمــات ذي
1 - ســمت اعضــاء هيئــت مديــره بــه قــرار ذيــل تعييــن گرديــد: 
ــس  ــى 4011411639 رئي ــه كدمل ــبزه اى ب ــر س ــاى عبدالناص آق
هيئــت مديــره خانــم فــرخ لقــا ســبزه ء بــه كدملــى 4011385670 
ــى  ــه كدمل ــرى ب ــم آرزو قنب ــره خان ــت مدي ــس هيئ ــب رئي ناي
ــرى  ــد گوه ــاى حمي ــره 2 - آق ــت مدي ــو هيئ 4000073621 عض
ــت  ــهامداران و هيئ ــارج از س ــى 4010151951 (خ ــده باكدمل پوين
ــاب  ــال انتخ ــدت 2 س ــراى م ــل ب ــوان مديرعام ــه عن ــره) ب مدي
گرديــد. 3 - دارنــدگان حــق امضــاء : حــق امضــاى مجــاز دركليــه 
ــداور  ــناد تعه ــرات واوراق واس ــفته وب ــك وس ــم از چ ــوارد اع م
بانكــى وديگــر عقــود برعهــده مديرعامــل همــراه يكــى از اعضــاى 
هيــات مديــره (دوامضــا) كــه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى همدان (م.الف796588)

آگهي حصر وراثت
خانــم منيــره علــوى داراى شــماره شناســنامه  1648 بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 797/98ش112خ از اي كالس
نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان محمــد بهرامــى دســتجرد بــه 
ــود  ــى خ ــگاه دائم ــخ 98/12/6 در اقامت ــنامه  2564 در تاري ــماره شناس ش
ــر  ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ب
اســت به:1-منيــره علــوى فرزنــد عبــاس متولــد 1648 متولــد 1360 همســر 
ــماره  ــه ش ــى ب ــد قربانعل ــتجرد فرزن ــى دس ــا بهرام ــى 2-على آق متوف
ــتجرد  ــى دس ــوك بهرام ــى 3-بل ــرادر متوف ــد 1337 ب ــنامه 24 متول شناس
فرزنــد قربانعلــى بــه شــماره شناســنامه 35 متولــد 1323 خواهــذ متوفــى 
4-گوهــر بهرامــى فرزنــد قربانعلــى بــه شــماره شناســنامه 11 متولــد 1326 
خواهــر متوفــى 5-آســيه بهرامــى دســتجرد فرزنــد قربانعلــى بــه شــماره 
ــام  ــا انج ــك ب ــى اين ــر متوف ــد 1335 خواه ــنامه 4040573560 متول شناس
تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد 
ــزد او باشــد از  ــه از متوفــي ن ــا وصيتنام ــا هــر كســي اعتراضــي دارد و ي ت
ــي  ــم دارد واال گواه ــاه تقدي ــك م ــرف ي ــي ظ ــخ نشــر نخســتين آگه تاري

صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 512)

رئيس حوزه شماره112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهـى فراخـوان 

اداره كل بهزيستى استان همدان 

ــى  ــى و مراقبت ــات توانبخش ــوزه خدم ــرى ح ــات تصدى گ ــى از خدم ــر دارد بخش ــدان در نظ ــتان هم ــتى اس اداره كل بهزيس
شــبانه روزى ســالمندان در شهرســتان همــدان را بــا رعايــت مقــررات و قوانيــن و ضوابــط آيين نامــه تخصصــى ســازمان بهزيســتى 
ــا حقوقــى واجــد الشــرايط و داراى مــدارك تحصيلــى (دكتــراى پزشــكى، كارشناســى ارشــد مديريــت  ــه مقتاضيــان حقيقــى ي ب
توانبخشــى، كارشناســى رشــته مديريــت خدمــات بهداشــتى و درمانــى، پرســتارى، فيزيوتراپــى، كاردرمانــى، مــددكار اجتماعــى، 
ــازمان  ــى س ــتورالعمل هاى تخصص ــق دس ــى و طب ــا توانبخش ــط ب ــته هاى مرتب ــى و رش ــدى فن ــت، ارتوپ ــى، بهداش روانشناس

بهزيســتى كشــور واگــذار نمايــد.
لــذا از متقاضيــان واجــد الشــرايط دعــوت مى گــردد در صــورت تقاضــا و احــراز شــرايط دســتورالعمل تخصصــى از تاريــخ درج ايــن 

آگهــى بــه مــدت 10 روز تقاضــاى خــود را بــه حــوزه معاونــت توانبخشــى اداره كل بهزيســتى اســتان همــدان ارائــه نمايــد.
نشانى: همدان ابتداى خيابان جهاد، كوچه شهيد رستمى، حوزه معاونت توانبخشى 

تلفن تماس: 08138232002-08138230871
(م الف 1965)

آگهي مزايده - نوبت دوم 

شركت تعاونى فرش دستباف تويسركان 

تاريخ انتشار: 98/12/20
شركت تعاونى فرش دستباف تويسركان 

قيمت  با  را   76 مدل  رنگ  سفيد  نيسان  وانت  دستگاه  يك  دارد  نظر  در 
16/000/000 تومان از تاريخ درج آگهى به مدت يك هفته از طريق مزايده 

به فروش برساند.
متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بازديد از خودرو در تاريخ 
شنبه 98/12/24 به محل شركت واقع در تويسركان ابتداى بلوار حيقوق نبى 
تلفن 09186730712  شماره  با  يا  و  مراجعه  دستباف  فرش  تعاونى  شركت 

تماس حاصل فرمايند.
الزم به ذكر است شركت در مورد رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

در ضمن يادآور مى شود كه در مزايده نوبت اول اين شركت تاريخ بازديد 
  98/12/3 آگهى  درست  تاريخ  اما  بود   گرديده  درج   98/11/3 اشتباهاً 
مى باشد و اين اشكال درج تايپ تاريخ از روزنامه بوده است كه به اين وسيله 

اصالح مى گردد. 

 هر گزارش و شكايتى كه با عنوان تخلف 
براى شــورا ارسال شــده، لزومًا طبق قانون 
تخلف نيســت. تخلف تنها مواردى است كه 

در «قانون» جرم تلقى شده باشد.
بــه گــزارش شــوراى نگهبان، عباســعلى 
در  نگهبان  شــوراى  ســخنگوى  كدخدايى 
صفحه شــخصى خود در اينستاگرام نوشت: 
در وانفســاى حمله ويــروس منحوس، كار 
در شــوراى نگهبان متوقف نشده و بررسى 
صحت انتخابــات در حوزه هاى انتخابيه در 
حال انجام است كه صحت برخى حوزه ها به 

استحضار مردم عزيز رسيده است.
اين روزها شــكاياتى از جمله درخواســت 
ابطال انتخابــات در برخــى حوزه هايى كه 
رقابت ميان داوطلبان شديد بوده است، براى 
ما ارسال شده اســت. در اين باره چند نكته 

بايد مورد توجه مردم عزيز قرار گيرد:
1. هر گزارش و شــكايتى كه باعنوان تخلف 
براى شــورا ارسال شــده، لزومًا طبق قانون 
تخلف نيســت. تخلف تنها مواردى است كه 

در «قانون» جرم تلقى شده باشد.
2. هر شــكايت يا گزارشــى قابل پيگيرى 
يا رســيدگى نيســت و تنها مواردى قابل 

رسيدگى اســت كه مســتند و دقيق باشد. 
شــكايات كلى و غيرمســتند نمى تواند در 
تصميم گيرى هــا مؤثر باشــد يا مورد توجه 

مراجع قانونى قرار گيرد.
3. گزارش هايى كه مستند و با جزئيات بود 
براى بررســى بيشتر به دفاتر استانى ارسال 
شــد. به برخى حوزه هايى كه شكايت هاى 
مستند از آن ها واصل شــده بود، بازرسان 
شــورا اعزام شــدند. در برخى موارد مثل 
حــوزه زاهدان حتــى بازشــمارى آرا نيز 
صورت گرفــت، اما نتيجــه تغييرى نكرد. 

ديگر  حوزه هاى  از  نهايــى  گــزارش  البته 
بــه زودى اعالم خواهد شــد. با بســيارى 
از تخلفــات انتخاباتى هم توســط مراجع 
مختلف برخورد شــد. در مواردى متخلفان 
توسط نيروى انتظامى و دادستانى بازداشت 
شده اند و براى عده اى ديگر پرونده قضايى 
تشكيل شده است. در موارد متعددى نيز با 

تذكر مشكل حل شد.
4. برخورد با تخلفات انتخاباتى و رســيدگى 
به آن ها صرفًا بر دوش شوراى نگهبان نيست 
و نهادهاى ديگــر نظيــر فرماندارى ها، قوه 

قضائيــه و نيروى انتظامى نيــز در اين زمينه 
مسئوليت ها و تكاليفى دارند.

به طــور مثال در مــاده 56 قانــون انتخابات 
مجلس، برخورد با تبليغات غيرمجاز بر عهده 
مراجع ادارى، انتظامى و قضايى گذاشته شده 
اســت. در مواد ديگر، مجازات تخلفات در 
زمينه خريدوفروش رأى، تهديد يا تطميع در 
امر انتخابات، اخــالل در فرايند رأى گيرى، 
سوءاســتفاده از امكانات دولتى، جانب دارى 
مجريان يا ناظــران از داوطلبان و... مواردى 
شــامل حبس، جزاى نقــدى، محروميت از 
عضويــت در هيأت هــاى اجرايى و نظارت 
و ... تعيين شــده و خارج از حيطه وظايف 

شوراى نگهبان است.
5. نتيجه رســيدگى بــه هر تخلفــى ابطال 
شديدترين  انتخابات  ابطال  نيست.  انتخابات 
و باالترين برخورد با تخلفاتى اســت كه در 
سرنوشــت انتخابات مؤثر بوده است. با چند 
گزارش غيرمستند نمى توان هزاران رأى سالم 
در يك صندوق را باطل كرد. با تخلف جزئى 
چند نفر نيز نمى تــوان تالش هزاران نفر در 
برگزارى انتخابات ســالم يك حوزه را نابود 

كرد.

كدخدايى: 

اميد به ابطال انتخابات نداشته باشيد

اردوغان پاى بند 
به آتش بس 
مى ماند؟
 تركيه كشورى اوراسيايى است و دليل اين 
نام هم قرار گرفتن آن از لحاظ جغرافيايى بين2
قاره اروپا و آســيا است. بخش بزرگ كشور 
يعنى آناتولى يا آسياى كوچك در شمال غرب 
آسيا و خاورميانه واقع است و بخش كوچكى 
نيز به نام تراكيه در منطقه بالكان منطقه اى در 

جنوب شرق اروپا قرار دارد.
قسمت اروپايى تركيه در منطقه باكان قرار دارد. 
بالكان از گذشته و كماكان به عنوان يك منطقه 
راهبردى در سياســت جهانى به شمار مى رود 
و به اين دليل كشــورهاى بزرگ به گونه هاى 
مختلف تالش دارند كــه حضور خود را در 
اين منطقه به لحاظ سياسى و اقتصادى تقويت 
كننــد كه همين امر ســبب ايجاد چالش هاى 

زيادى در اين منطقه شده است.
از آخرين معضالت و مشكالت منطقه بالكان 
كه تركيه با آن درگير است مى توان به معضل 
پناهجويان اشــاره كرد. به گزارش ســازمان 
بين المللى مهاجرت وابســته به سازمان ملل 
تا شــنبه (10 اســفندماه) عوامل اين سازمان 
حضور دســت كم 13 هزار مهاجر به صورت 
چند گروه مختلف را در مرزهاى زمينى تركيه 
با يونان گزارش دادنــد. نيروهاى يونانى نيز 
براى جلوگيرى از اقدام مهاجران براى ورود 
به خاك اين كشــور از گاز اشك  آور استفاده 

كردند.
به گزارش ايرنا، رئيس جمهور تركيه به تازگى 
گفته بود كشورهاى غربى واقعا منافق هستند، 
زيرا درحالى كه به ســرعت كمك 800 ميليون 
يورويى به يونان ارائه كرده اند، حاضر نيستند 
ســنگينى بار پذيرش پناهجويــان را با تركيه 
تقســيم كنند. رجب طيب اردوغان همچنين 
درباره ســيل پناهجويان بــه اروپا هم گفت: 
آنگال مــركل صدراعظم آلمان پيشــتر وعده 

كمــك 25 ميليون يورويى بــه تركيه داد اما 
تاكنون اين وعده عملى نشده است. براساس 
آمارهاى اتحاديــه اروپا، در حال حاضر تركيه 
4 ميليــون پناهنده دارد و هــزاران نفر از آنها 
در مرزهاى يونان و بلغارستان منتظر ورود به 

كشورهاى اتحاديه اروپا هستند.
از سوى ديگر قسمت آسياى تركيه بخشى از 
خاورميانه محسوب مى شود. تركيه كم وبيش 
از تنش ها و چالش هاى پيش آمده در پيرامون 
اين منطقــه كه از لحاظ هاى مختلف از جمله 
وجود نفت موردتوجه كشــورهاى ابرقدرت 
جهان قرار گرفته بى نصيب نمانده اســت. از 
جملــه اين تنش ها مى تــوان به ظهور داعش، 
بى ثباتى و جنگ هاى داخلى ســوريه و عراق 

كه با تركيه هم مرز هستند اشاره كرد.
اردوغان رئيس جمهورى تركيه در نشســت 
ســه جانبه شــهريور ماه 97 تهران با حضور 
رؤســاى جمهورى ايران، روسيه و تركيه و با 
محور بررســى تحوالت سوريه به ويژه ادلب 
قابل تأمل بود. وى با اصرار فراوان خواســتار 
آتش بــس در ادلــب بود. با اينكــه والديمير 
پوتين رئيس جمهورى روسيه به وجود گروه 
تروريستى النصره در ادلب اشاره مى كرد، اما 
اردوغان بر درخواســت خود تأكيد مى كرد. 
با اين حال درخواســت آتش بــس از طرف 
رئيس جمهورى تركيه در بيانيه پايانى نشست 
تهران قــرار نگرفــت.در روز 14مهر، رئيس 
جمهورى آمريكا دستور داد تا نيروهاى نظامى 
آمريكايى كه در شــمال شرقى سوريه و براى 
حمايت از كردها حضور داشتند، از اين كشور 
خارج شــوند. 3 روز بعد، حمله تركيه آغاز 
شــد و نيروهاى هوايى اين كشور شهرهاى 

كردستان سوريه را بمب باران كرد.
به گفته رجــب طيب اردوغان، اين كشــور 
به دنبال اين اســت تا نيروهــاى دموكراتيك 
سوريه را كه تركيه آن را يك گروه ترويستى 
مى دانــد، از مــرز جنوبى تركيــه دور كند و 
همچنين «منطقه امنى» بــه عمق 30 كيلومتر 
در خاك ســوريه ايجاد كند تــا 3/6 ميليون 
پناهجوى ســورى را در آن اســكان دهد. از 
آنجايى كــه منطقه موردنظر تركيه يك منطقه 

كردنشين است، بسيارى هدف واقعى تركيه را 
چنين مى پندارند كه آن ها به دنبال اين هستند تا 
بافت جمعيتى منطقه را تغيير دهند، اما تركيه 
مدعى اســت كه مى خواهد بافت جمعيتى را 

درست كند.
بــا اين حال بــه اعتقاد برخــى ازتحليلگران، 
اردوغان از اين مســأله مى ترسد كه ُكردهاى 
ســوريه كه موفق شــدند داعش را شكست 
بدهند در شمال ســوريه اقليم خودمختارى 
تشكيل بدهند كه سبب ترغيب ُكردهاى تركيه 
شــود كه اين وضعيت را براى خود در تركيه 
تكــرار كنند و اقليم خودمختــار ُكردها را در 
تركيه تشكيل بدهند.  به گزارش ايرنا، ايران، 
روسيه و تركيه در مرداد ماه 98 در بيانيه پايانى 
سيزدهمين نشســت فرمت آستانه با تأكيد بر 
اين مهم كه منازعه سوريه هيچ راه حل نظامى 
ندارد، وضعيت در شمال شرق سوريه را مورد 
بررسى قرار داده و اعالم كردند امنيت و ثبات 
بلندمدت در ايــن منطقه تنها از طريق احترام 
به حاكميت و تماميت ارضى آن كشــور قابل 

دستيابى است.
همچنين چهاردهمين نشســت كشــورهاى 
ضامن صلح ســوريه موسوم به فرمت آستانه، 
در آذرماه امســال با حضور هيأت هاى ايران، 
تركيــه و روســيه در نورســلطان پايتخــت 
قزاقســتان برگزار شــد و موضوع اين دوره 
از نشســت آســتانه، افزايش تدابير امنيتى در 
ســوريه، برگزارى كنفرانس بين المللى درباره 
بازگشــت آوارگان به كشــور خود، افزايش 
كمك هاى انسانى به مردم سوريه، تداوم روند 
فعاليت كميته قانون اساسى سوريه و پيشبرد 

روند سياسى در اين كشور بود.
بــا اين حال بنا به گفته وزارت دفاع روســيه، 
تنش ها در منطقه ادلب سوريه در تاريخ هشتم 
اســفندماه پس از پيشــروى گروه تروريستى 
«هيأت تحريرالشام» به سوى مواضع نيروهاى 
دولتى سوريه افزايش يافت. ارتش سوريه نيز 
به مواضع تروريســت ها در ادلب حمله كرده 
و پــس از آن ارتش تركيه مدعى شــد كه در 
نتيجه حمالت دمشق، 36 نظامى تركيه كشته 
شــدند. نيروى هوايى تركيه نيــز به مواضع 

نيروهاى سوريه حمله كرد و سپس مدعى شد 
كه بيش از 200 موضع ســوريه را هدف قرار 
داده است اســت.  ارتش تركيه در تاريخ 11

اسفندماه در عمليات سپر بهار تلفات زيادى را 
متحمل شد. وزارت دفاع تركيه نيز 13 اسفند 
در بيانيه اى از افزايش شــمار تلفات نيروهاى 
خود در درگيرى هاى شمال غرب سوريه خبر 

داد. 
به گــزارش آنا، الوروف وزيــر امور خارجه 
روســيه در نشســت خبرى مشــترك با ژان 
آســلبرن همتاى خود در لوكزامبورگ گفت: 
آنچه درادلب اتفاق مى افتد از جمله اقدامات 
ارتش تركيه، مى تــوان تأييد كرد كه آنكارا به 
توافقى كه پيش تر با روســيه حاصل شده بود 

پايبند نبوده است.
توافق آتش بــس در ادلب كه ميان رؤســاى 
جمهورى روسيه و تركيه امضا شد، جمعه  16

اسفند به اجرا درآمد.
به گزارش ايســنا، توافــق آتش بس در ادلب 
كه در ديدار 15 اســفند پوتيــن، و اردوغان 
به امضاى 2 طرف رســيد و بامداد 16 اسفند 

اجرايى شد.
در توافقنامه آتش بس امضا شــده توســط 
اردوغان و پوتين كه توسط وزراى خارجه 
2 كشور قرائت شــد، آمده است: تركيه و 
وحدت  سوريه،  كامل  اســتقالل  بر  روسيه 
و تماميــت ارضى آن تأكيــد مى كنند. هيچ 
راه حل نظامى براى منازعه ســوريه وجود 
نــدارد و اين بحــران را تنهــا مى توان از 
طريق يك راه حل سياســى كه توسط خود 
سورى ها و با حمايت سازمان ملل رهبرى 

و اجرا شود، حل وفصل كرد.
اردوغان و پوتين همچنيــن بر جلوگيرى از 
وخيم شــدن اوضاع انسانى، تضمين حفاظت 
از غيرنظاميان، ارائه كمك هاى بشردوســتانه 
به نيازمنــدان بدون مطرح كــردن هيچ گونه 
پيش شــرطى و بازگشــت داوطلبانه آوارگان 

سورى به خانه هاى شان تأكيد كردند.
با اين حال بايد ديد كــه اردوغان به توافقنامه 
خود با پوتين براى آتش بس پاى بند مى ماند؟
* گردآورى: محمد ترابى
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مناسبت

به نظر مى رسد با شرايطى 
كه در همــدان رقم خورد 
و با شــدت شــيوع اين 
بيمارى در شهر كه تاكنون 
جان بيــش از 60 تن را 
همچنان  اما  است،  گرفته 
غيرواقعى  آمار  مسئوالن 
را منتشــر مى كنند و اين 
تمام  جان  بالى  ويروس 
مى شود  هم استانى هايمان 
و  كرونا  از  پــر  همدان  و 

خالى از حيات شود

تاســيس شــركت ســهامى خــاص ســانا ســالمت گنجنامــه درتاريــخ 1398/10/23 بــه شــماره ثبــت 14001 بــه شناســه ملــى 14008916860 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه 
خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. 

موضــوع فعاليــت : مشــاوره ، ســاماندهى ، تســهيل گــرى و معرفــى بيمــاران ايرانــى و خارجــى بــه مراكــز درمانــى ســطح كشــور و مراحــل پذيــرش ، تشــخيص و درمــان بيمــار تــا مرحلــه 
ترخيــص بيمــار ، خدمــات رســانى بــه بيمــاران ايرانــى و خارجــى ، تســهيل در امــور درمانــى بيمارانــى كــه بــه قصــد درمــان وارد ايــران ميشــوند ، انجــام كليــه امــور ادارى و درمانــى بيمــار 
خارجــى جهــت درمــان ، شــركت در مزايــده و مناقصــه هــا و عقــد قــرار داد بــا كليــه ارگانهــاى دولتــى و خصوصــى ، شــركت در نمايشــگاه هــاى ملــى و بيــن المللــى درصــورت لــزوم پــس از 
اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مركــزى ، شــهر همــدان، محلــه مهديــه 
، كوچــه شــهيدان حــق گويــان غربــى ، خيابــان مهديــه ، پــالك 193 ، طبقــه همكــف كدپســتى 6517735159 ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت از مبلــغ 5000000 ريــال نقدى منقســم 
بــه 100 ســهم 50000 ريالــى تعــداد 100 ســهم آن بــا نــام عــادى مبلــغ 1750000 ريــال توســط موسســين طــى گواهــى بانكــى شــماره 98340 مــورخ 1398/09/13 نــزد بانــك ملــى شــعبه مهديــه 
بــا كــد 6112 پرداخــت گرديــده اســت والباقــى در تعهــد صاحبــان ســهام مــى باشــد اعضــا هيئــت مديــره آقــاى غالمرضــا عمــادى واحــد بــه شــماره ملــى 3871278009و بــه ســمت رئيــس 
هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال آقــاى ســيدمرتضى جــوادى بــه شــماره ملــى 3874365921و بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال آقــاى محمــد آئينــه چــى بــه شــماره 
ملــى 3874439712و بــه ســمت مديرعامــل بــه مــدت 2 ســال آقــاى ســعيد ربيــع پــور بــه شــماره ملــى 3874602508و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق 
امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــركت از قبيــل چــك ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا عقــود اســالمى بــا امضــا مشــترك مديرعامــل ، رئيــس هيئــت مديــره و در غيــاب هــر يــك 
نائــب رئيــس هيئــت مديــره همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد همچنيــن كليــه نامــه هــا و اوراق عــادى و ادارى بــا امضــا مديــر عامــل همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر خواهــد بــود 
اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان خانــم مريــم دوســتى بــه شــماره ملــى 1815940557 بــه ســمت بــازرس اصلــى بــه مــدت يــك ســال مالــى خانــم نســرين ســليمى بــه 
شــماره ملــى 1817278460 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــه مــدت يــك ســال مالــى روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد. ثبــت موضــوع 

فعاليــت مذكــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 
(م.الف795868)

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  4051735001 ب ــماره شناس ــور داراى ش ــور صفى پ ــاى منص آق
دادخواســت كالســه 804/98ش112ح از ايــن حوزه درخواســت گواهــى حصروراثت 
ــماره  ــه ش ــواه ب ــرا نادرخ ــادروان زه ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني نم
شناســنامه  574 در تاريــخ 1398 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه 

ــه:  ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ورث
1-منصــور صفى پــور فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 4051735001 
ــماره  ــه ش ــور ب ــد منص ــور فرزن ــده صفى پ ــى 2- مائ ــر متوف ــد1327 همس متول
شناســنامه 4040416058 متولــد1381 فرزنــد متوفــى 3-مريــم صفى پــور 
ــد  ــد1373 فرزن ــنامه 4040247744 متول ــماره شناس ــه ش ــور ب ــد منص فرزن
متوفــى  4-علــى صفى پــور فرزنــد منصــور بــه شــماره شناســنامه 4040364198 
متولــد1379 فرزنــد متوفــى 5-گل جبيــن يوســفى نصيــر فرزنــد شــيرعلى بــه 
ــام  ــا انج ــى اينــك ب ــادر متوف ــد1325 م ــنامه 4050837412 متول ــماره شناس ش
ــا  ــد ت ــت آگهــي مي نماي ــور را در يــك نوب ــي درخواســت مزب تشــريفات مقدمات
هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر 
نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 

(م الف 511)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

استفاده از ظرفيت هاى صدا و سيماى استانى 
براى آموزش سوادآموزان

 رئيس ســازمان نهضت سوادآموزى درباره اســتفاده از ظرفيت صدا و سيماى استانى 
براى ارائه تدريس جبرانى به سوادآموزان نهضت سوادآموزى خبر داد و آن را تشريح كرد. 
شاپور محمدزاده  در گفت وگو با مهر درباره تمهيدات اين سازمان براى جبران وقفه اى كه 
در آموزش سوادآموزان اين سازمان به دنبال شيوع كرونا در كشور رخ داده است، گفت: 
ما هم به تاســى از اتفاقاتى كه اين روزها در كشــور رخ داده است و تمهيدات وزارت 
آموزش و پرورش براى جبران ســاعت هاى درسى، هم با صدا و سيما مكاتبه اى كرديم 
تا به صورت سراسرى بتوانيم زمانى را براى پخش برنامه هاى نهضت سوادآموزى ارائه 

دهيم و هم با استان ها هماهنگ كرده ايم تا از طريق شبكه هاى استانى كارها پيش برود. 

اعالم خدمات ممنوع در آرايشگاه ها
 معاون فنى مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، ضمن تشريح اقدامات اين 
مركز در نظارت بر رعايت نكات بهداشتى از سوى اماكن عمومى در روزهاى كرونايى، 
نحوه دفن بهداشتى زباله ها، چگونگى ضدعفونى كردن معابر شهرى و... را هم توضيح 
داد. محسن فرهادى در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه مهم ترين مسير مهار و كنترل 
بيمارى ويروس كرونا رعايت بهداشــت فردى و بهداشــت محيط است، گفت: اصل 
مأموريت همكاران من در مركز ســالمت محيط و كار وزارت بهداشت براى بازرسى 
از اماكن چندان تفاوتى با مدت مشــابه در ســال گذشته نكرده است اما، براى رعايت 
بهداشــت فردى و محيط سختگيرتر شده ايم. توصيه اكيد ما به مردم كاهش ترددهاى 

شهرى و پرهيز از سفر به ساير شهرها است. 

اعالم اولويت رشته هاى تحصيلى براى استخدام 
در آموزش وپرورش

 رشــته هاى مورد نياز آموزش وپرورش در درجه اول براى ســاماندهى يك ســال 
تحصيلى است تا نيروهاى مورد نياز اين وزارت خانه را تأمين كنيم. 

معاون برنامه ريزى و توســعه منابع وزارت آموزش وپرورش گفت: رشــته هاى مورد 
نياز آموزش وپرورش در درجه اول براى ســاماندهى يك سال تحصيلى است و اينكه 

كالس ها داراى معلم باشند و نيروهاى مورد نياز را تأمين كنيم. 
على الهيارتركمن در گفت وگو با فارس، ادامه داد: رشته فناورى اطالعات در اين مدت 
كه كار كرديم با توجه به نيازهايى كه در حوزه ابتدايى و علوم پايه داشتيم، در دستور 

كار قرار نگرفته است. 

حضرت زينب (س) در واقعه كربال
على حيدرى»

 شب عاشورا از سخت ترين شب هايى بود كه بر حضرت زينب(س) 
گذشــت؛ چون مى دانست كه در روز عاشورا چه اتفاقى براى برادرش 
امام حســين(ع) و ياران آن حضرت خواهد افتاد و در پى شهادت آن 
حضرت، براى او و ديگر بانوان قافله چه پيش خواهد آمد. امام سجاد(ع) 
اتفاقات آن شــب و گفت وگوى حضرت زينــب(س) با برادرش امام 

حسين(ع) را اينچنين روايت مى كند:
شــبى كه فرداى آن، پدرم به شهادت رسيد، مريض بودم و عمه جانم 
زينب(س) به پرستارى من مشغول بود. ناگاه شنيدم كه پدرم مى فرمايد: 
«يا َدهُر افٍّ لَك من خليِل َكْم لَك باالشــراِق و االصيِل و انّما االمُر الى 
الجليِل و كلُّ حٍى ســالٌك ســبيلى» «اى روزگار! اف بر تو و دوستى و 
رفاقتــت! تا كى آرزومندان و ياران را به خون خود آغشــته مى نمايى؟ 
روزگار جايگزين نمى پذيرد و همانا كار به دست خداست و هر زنده اى 

راه مرا مى پيمايد!»
با شنيدن اين اشعار، مقصود پدرم را دريافتم و فهميدم كه بال نازل شده 
اســت. اشك راه گلويم را بســت؛ اما خودم را نگه داشتم و به جهت 
حضور عمه ام زينب (س)، ســكوت اختيار كــردم؛ اما زينب(س)- كه 
شنيده هاى مرا شنيده بود- نتوانست خود را كنترل كند. از جاى برخاست 
و درحالى كه لباســش روى زمين كشيده مى شد، خود را به آن حضرت 

رساند و عرض كرد:
«واى بــر من! كاش مرگ مى آمد و به زندگانى من خاتمه مى داد. امروز 
همانند روزى است كه مادرم فاطمه و پدرم على و برادرم حسن وفات 

يافتند! اى جانشين رفتگان و دل خوشى بازماندگان!»
زينب (س) عرض كرد: اينكه راه چاره اى برايت نمانده است و به ناچار 
شربت مرگ را خواهى نوشيد براى من سخت است و قلبم را جريحه دار 

مى كند؛ سپس ناله اى سرداد و بى هوش افتاد.
 زينب(س) در روز عاشورا

صبح روز دهم محرم الحرام، عمر بن سعد بن ابى وقاص زهرى با لشكر 
خود بر امام حســين(ع) و اهل بيت و ياران گرامى آن حضرت يورش 
آورد. در اين معركه، ابتدا ياران باوفاى آن حضرت به شهادت رسيدند و 
پيش از افراد بنى هاشم نيز «على اكبر» فرزند امام حسين(ع) به ميدان رفت 
و جنگ سختى كرد و مجروح بر زمين افتاد. امام حسين(ع) از خيمه ها 
به سوى او شتافت. زينب(س) دريافت كه بهتر است توجه حضرت را 
از صحنــه مرگ فرزندش جدا كند و به خود جلب كند؛ بنابراين راوى 
مى گويد: «بانويى از خيمه ها خارج شــد و صدا در داد: اى برادرم! و اى 
پسر برادرم! جلو آمد و خود را بر نعش على اكبر انداخت. امام حسين(ع) 

خود را به او رساند، دست او را گرفت و به خيمه ها بازگرداند.» 
امام حسين(ع) پس از شهادت ياران و همراهانش، بى يار و ياور و تنها 
باقى ماند؛ بنابراين تنها به جنگ و دفاع از خود پرداخت. شمر به همراه 
گروهى پياده نظام، از چپ و راســت به ســوى او آمد و حضرت را از 
تمامى جهات محاصره كرد. عمر سعد نيز به او نزديك شد. در اين حال 
زينب(س) از خيمه خارج شد و رو به عمر سعد كرد و فرمود: اى پسر 
سعد! آيا اباعبدا... كشته مى شود و تو نظاره مى كنى؟! اما عمر سعد روى 

خود را از او برگرداند! 
 زينب و كاروان عازم كوفه

پــس از وقايع روز دهم محرم، عمر ســعد تــا روز يازدهم محرم در 
صحراى كربال باقى ماند؛ ســپس لشكر را به سوى كوفه حركت داد. او 
دســتور داد كاروان دختران، خواهران و كودكان حسين(ع) و همچنين 

امام سجاد(ع) را با لشكر همراه سازند.
هنگامى كه زينب(س) پيكر بى جان برادرش امام حسين(ع) را مشاهده 
كرد كه دفن نشده است، فرياد زد: «اى محمد! اى محمد! درود فرشتگان 
آسمان بر تو باد! اين حسين توست كه بر صحرا افتاد است درحالى كه 
به خون خود آغشته و اعضاى بدنش قطعه قطعه شده است. اى محمد! 
دخترانت به اســارت گرفته شده اند و ذريه ات كشته شده اند و باد صبا بر 

بدن هاى برهنه و نازنين آنان مى وزد.»
 خطبه حضرت زينب(س) در كوفه

شيخ مفيد در كتاب «امالى» از راوى نقل كرده است: محرم سال 61 هجرى 
به كوفه رفتم. هنگام ورود على بن الحســين(ع) و اهل بيت و فرزندان امام 
حسين(ع) از كربال به آن شهر بود. درحالى كه لشكريان آنان را احاطه كرده 
بودند، مردم براى تماشاى آنان از منازل خود خارج شدند. ايشان را بر روى 

شتران بدون جهاز سوار و زنان اهل كوفه گريه و ناله مى كردند.
زينــب(س) خطبه اى ايــراد فرمود، گويا كه از زبان على (ع) ســخن 
مى گويــد: «حمد و ســپاس تنها مخصوص خداوند اســت و درود و 
رحمت خداوند، بر پدرم محمد(ص) باد و هم بر خاندان پاك و ممتاز 
او. اما بعد، اى اهل كوفه، اى مردم مكارِ خيانت كار! آيا بر ما مى گرييد و 
ناله سر مى دهيد؟ هرگز ديده هاتان از اشك تهى مباد! هرگز ناله هاتان از 
سينه بريده نگردد، َمثَل شما َمثَل آن زنى است كه «رشته خود را محكم 
مى تابيد و دوباره مى گشــود؛ زيرا شما نيز رشته ايمان را بستيد و سپس 
گسستيد و به كفر برگشتيد. شما چه داريد جز الف و غرور و دشمنى 
و دروغ؟ در ديدارها خوش زماميد؛ اما در مقابل دشــمنان ناتوان؛ عهد 
خود را شكستيد و پيمان را وانهاديد. براى آخرت خود، چه بد توشه اى 
اندوخته و از او چگونه مى خواهيد اين لّكه ننگ را بشوييد درحالى كه 
جگرگوشه رسول خدا(ص) و ســيد جوانان بهشت را كشتيد؟ همان 
كسى كه در سختى ها و دشوارى ها، اميدتان به او بود و در ناسازگارى ها 
و ستيزه ها، به او روى مى آورديد. دليل راهتان بود و وسيله هدايتتان؛ آگاه 
باشيد كه توشه راهى كه از پيش براى سفر خود فرستاديد، بد توشه اى 
بود. نابودى بر شــما باد! تالش بى ثمرتان جز نااميدى ثمر نداد، دستان 
شما بريده شد و معامله شما خسران به بار آورد، خشم الهى را به جان 

خود خريديد و مذلت و سرافكندگى شما حتمى شد...» 
آرى! فداكارى و رشادت هاى عقيله بنى هاشم مانع از آن شد تا يزيديان 
بتوانند با دســتگاه تبليغاتى خــود طنين نهضت عاشــورا و قيام امام 

حسين(ع) را خاموش كنند.
* منابع:
شيخ مفيد، االمالى
شيخ مفيد، االرشاد
محسن زاده، سر نينوا، زينب كبرى(س)

شرق: 241 مدير، نجومى بگير ماندند
 اونا ماندن كرونا بگيرن

همدان پيام: اتوبوس هاى همدان مسافر نمى پذيرند
 مىخوان تنهايى كرونا بگيرن؟؟!

قدس: پشت ماسك دلسوزى، دروغ پراكنى مى كنند
 ولى ماسكها نازكه پشتشون ديده مىشه!!

وطن امروز: استرس دروازه كرونا
 همين استرس دروازه رو قفل كرده!!

همشهرى: روحانى، لبخند را براى مردم به ارمغان بياوريم
 با چى؟ كرونا، گرانى، احتكار، ايجاد نااميدى، لغو سفرها، لغو 

نوروز؟؟!
خراسان: ويروس ناهماهنگ در مديريت كرونا

 اين ويروس سال هاست با ادارات آشناست!!
رسالت: توزيع استانى كرونا در ايران

 كرونا بودجه اى جديد براى مديريت استان ها!!!
تجارت: خودروهاى جديد دواى درد بازار

 چه داروى ارزانى؟!!
شرق: كرونا، نشانى را غلط آمده اى!!

 جى پى اس فكرش رو، روشن نكرده بوده !!
شروع: تب فراگير نهفته در گرانى دالر

 تبش واگيره، از طال گرفته!!
شهروند: براى جلوگيرى از كرونا با همه كشورها همكارى مى كنيم

 خودمان كه فعًال دستكش و ماسك نداريم!!!
رسالت: قيمت هاى سليقه اى در سايه نبود نظارت

 عيده، به كار بردن سليقه بهانست!!
همدان پيام: براى جبران ضررهاى اقتصادى كرونا چه كنيم

 نيازه يارانه كرونا بگيريم!!
اصالحات: كرونا عامل بازگشت سنت هاى قديمى ايرانى

 خرافات رونق گرفت!!
قدس: آزمون مديريت بحران با كرونا

 كتاب كرونا گران مىشود

مهرداد حمزه»
 ايــن روزها كه تب ويــروس- كرونا 
جامعــه را فرا گرفته، تقريبا در هر محفلى 
وارد مى شــوى يا حتى در فضاى مجازى 
هــر صفحه اى را بــاز مى كنى، صحبت از 

كروناست.
اتفاقى كه بخشى از آن را مى توان واكنش 
طبيعى جامعه به فراگيرى بيمارى دانست 
كه سرعت انتقال آن به ديگر افراد باالست 
و مــردم نگرانند كه مبــادا خود يا يكى از 

بستگانشان مبتال به اين ويروس شوند.
اما بخش ديگرى از اين همه اســترس و 
نگرانى در فضــاى جامعه قطعا غيرعادى 
بوده و بايد تالش كرد تا استرس و نگرانى 

افسارگسيخته در جامعه كاهش يابد. 
بدون شك با بروز ويروس كرونا، همگان 
به اين باور رســيدند كه سالمتى مهم ترين 

داشــته  هر انسانى است و در صورت نبود 
سالمتى، ديگر داشــته ها تقريباً هيچ است 
و اين مســأله امروز براى همه ما به خوبى 

ملموس بوده و هست.
آنچه در مقابله با شيوع بيمارى به ما كمك 
مى كند، داشتن اطالعات كافى و چگونگى 
درمان آن است كه متأسفانه درباره ويروس 
كرونا جامعه پزشكى در دنيا هنوز به نتايج 
مشخص و قاطعى نرسيده است كه بتواند 
با انتقال دانســته هاى خود به مردم جلوى 

گسترش روزافزون اين بيمارى را بگيرد.
اما بسيار واضح است كه كرونا نيز بيمارى 
بســيار خطرناكــى نبوده و چيزى شــبيه 
آنفوالنزا يا بيمارى هاى شايع در سال هاى 

نه چندان دور مثل سارس است.
براســاس تأكيد همه پزشكان، پرستاران و 
كادر درمانــى مهم ترين عامل مقابله با اين 

رعايت نكات بهداشــتى به ويژه  ويروس 
شست وشــوى مداوم دست هاست كه به 
نظر مى آيد كار بســيار ساده اى بوده و تنها 
بايد در اين زمينه كمى حواسمان را بيشتر 

جمع كنيم.
آنچــه در مورد كرونا تأكيد مى شــود اين 
اســت كه مرگ و مير ناشــى از آن بسيار 
پاييــن بوده و جاى نگرانى زياد نيســت، 
پس به فرض مثال اگر خداى ناكرده دچار 
اين ويروس هم شويم در صورت مراقبت 
به راحتى مى توان طول درمان اين بيمارى را 

سپرى كرد و بهبود يافت.
اما در اينجا بايد بيشتر مراقب افرادى باشيم 
كه ناراحتى  #تنفسى يا # قلبى دارند و يا 
كهن سال  هستند. البته باز هم صرف بيمار 
شدن اين گروه ها به معنى مرگ صد درصد 
نيست اما اين عزيزان ديرتر بهبود مى يابند 

و نياز به توجه بيشتر دارند.
نكتــه مهم اين اســت كه جامعــه ما يك 
جامعه كامــال مذهبى بوده و بــه معاد و 
قيامت بــاور دارد. در باور مذهبى ما مرگ 
پايان زندگى نيست و حتى شكلى از مرگ 
يعنى شهادت بســيار هم شيرين است. ما 
باور داريم كه خارج از اراده خداوند هيچ 
جنبده اى حركت نخواهد كرد و همه چيز 
در يد قدرت اوست، پس اين همه نگرانى 
بيهوده است. گاهى براى آرامش قلب  مان و 
روح مان برخى جمالت را زير لب زمزمه 
كنيم. مثل؛ «َفاَهللاُّ َخيْــرٌ َحافًِظا َو ُهَو أَْرَحُم 
 ِ َة إِالَّ بِاهللاَّ اِحِميــَن» يا «َال َحْوَل َو َال ُقــوَّ الَرّ

الَْعلِىِّ الَْعِظيِم».
قطعا داشتن آرامش روحى در كنار رعايت 
نكات بهداشــتى و مواردى كه پزشــكان 
توصيه كردند مى تواند بــه همه ما كمك 
فراوانى كند تا حتى در صورت ابتال به اين 

بيمارى راحت تر با آن مقابله كنيم. 
امروز بايد بپذيريم كه اســترس و نگرانى 

بيش از حد هيچ مشــكلى را درمان نكرده 
و تنها سيستم ايمنى بدن را ضعيف خواهد 

كرد.
در ايــن روزهــا عالوه بــر رعايت نكات 
بهداشــتى، بايد به تقويت سيســتم ايمنى 
بدن هم توجه داشت و تغذيه سالم يكى از 
مهم ترين اتفاقاتى است كه حتما بايد مورد 

توجه قرار بگيرد.
اما به نظر مى آيد كرونا يك خاصيت خوب 
هم داشــت. اين بيمارى موجب شد تا در 
شلوغى و هياهوى زندگى روزمره امروزى 
به ويژه در شهرهاى بزرگ مردم كمى بيشتر 
با خود خلوت كنند. اين خلوت مى تواند 
بســيار مفيد باشد زيرا مى توان انديشيد به 
راهــى كه تا امــروز در زندگى آمده ايم و 

راهى كه قرار است ادامه دهيم.
كرونا بــه آدم ها فرصت تفكر داد. فرصت 
اينكه به داشــته هاى هرچند كوچكشــان 
بيشــتر فكر كننــد و براى آنچــه دارند 

شكرگزار باشند.

آنچه مســلم است كرونا حداقل يك هفته 
تا ده روز ديگر ميهمان ماســت و يا حتى 
كمى بيشتر. اين زمان، فرصت بسيار خوبى 
اســت كه كمتر از خانه بيرون برويم و به 
جاى استرس و نگرانى بيش از حد بيشتر 
فكركنيم، ايده پردازى كنيم، كتاب بخوانيم، 
بنويســم، فيلم ببينيم و به برخى كارهايى 
كه مدت ها دنبال فرصتى براى انجام آن ها 

بوديم، بپردازيم. 
انســان ها با اميد زنده اند و هنوز هم ذهن 
همه ما پر اســت از رويا هايى كه دوست 
داريــم روزى به آن ها دســت پيدا كنيم. 
پس نگرانــى بيهوده ما را از رســيدن به 
روياهايمان باز خواهد داشــت. بهتر است 
از كرونا نــه براى خود و نه ديگران هيوال 
نســازيم و با آن مبارزه كنيم تا شكستش 
دهيم. كرونا مى ميرد اما روياهاى ما دوباره 
جان مى گيــرد. پس بــه روزهاى خوب، 
روزهاى پر از اميد و روزهاى روشن فكر 

كنيم. همين.

كـرونا قابل كنترل است

 آمار ابتالى بيش از 7 هزار نفر يا دقيق تر 
7 هــزار و 161 نفر در ايــران و مرگ 237 
ايرانى در اثر كرونا، يعنى همگى ما روزهاى 
سخت زيادى را پشت سر گذاشتيم اما بيش 
از همه همچنان ترس جــان عزيزانمان، در 

يك به يك ما رخنه كرده است.
اين روزها كه همه از دست زدن به يكديگر 
ترســيده ايم، تهران با هــزار و 945 نفر، قم 
714 نفــر، اصفهان 601 نفر و گيالن با 524 
نفر، 4 كانون ويروس و يا بهتر بگوييم كانون 

كروناى ايران به حساب مى آيند.
هموطنان مــا مانند برگ هــاى زرد پاييزى 
روى زمين جان مى دهنــد و هرروز خبرى 
تكان دهنده تر از ديــروز از فوت يا بيمارى 

آنها به گوش مى رسد.
در همدان هم اوضاع چندان مناسب نيست. 
ســكوتى سنگين انگار شهر را دربر گرفته و 
بســيارى از مراكز درمانى به ويژه آنهايى كه 
مركــز اصلى مبارزه با ايــن ويروس معرفى 
شده اند، از حجم مراجعه پر است. پرستاران 
و پزشكان روز و شــب را هم تفاوتى قائل 
نمى داننــد و گاهى خودشــان آنقدر غرق 
در ايــن وانفســاى كرونايى مى شــوند كه 

ناخودآگاه وقتى به خود مى آيند، مبتاليند.
آنچه خبرهاى رســمى مى گويد، در همدان 
ابتالى بين بيمارســتانى يعنى پزشــكان و 
پرستاران وجود ندارد، اما شواهد و گفته هاى 

درِ گوشى خالف آن را نشان مى دهد.
همچنان مســئوالن در اســتان در راه كتمان 
حقيقــت حركــت مى كنند و هنوز ســعى 
دارند از آنچه زير پوســت كرونا در همدان 
مى گذرد، كمتر كسى اطالع يابد تا جايى كه 

در بســيارى از نشست ها و جلسات بررسى 
اين ويــروس تاجدار، بســنده بــه تريبون 
دولتى خود كرده و از حضور ساير رسانه ها 

جلوگيرى مى شود.
درد كرونــا وقتى بيش از انــدازه در همدان 
احســاس مى شــود كه كلينيك هاى درمانى 
بخش خصوصى به ماســك، دستكش و ژل 
بهداشــتى دسترسى ندارند و از سهميه بندى 

تنها نامش را شنيده اند.
يكى از پرســنل فعــال در هميــن كلينيك 
كنار دفتر روزنامه مى گويد: متأســفانه اقالم 
بهداشتى به اندازه كافى در اختيارشان نيست 
و چند روز گذشــته از نبود دســتكش رنج 

برده اند.
وى ادامــه مى دهد؛ جالب آن اســت كه در 
پاســخ به درخواست تأمين دستكش و حتى 

ژل ضدعفونــى از نبود و 
يا پايان ســهميه بندى به ما 
حالى  در  ايــن  مى گويند. 
است كه در برخى ادارات 
پرنفوذ چــون برق و گاز، 
اين اقدام به صورت رايگان 
توزيع  بااليى  حجــم  با  و 
خواستار  كه  وى  مى شود. 
حفظ نام خود است، عنوان 
مخالف  هيچكس  مى كند: 
بهداشتى  وســايل  توزيع 
در بيــن ادارات نيســت، 
اما اينكه كادر بهداشــتى و 
درمانى بيمارستان ها با نبود 
تجهيزات بهداشــتى اوليه 
مواجه شــوند، چيزى جز 

تشديد تسريع ويروس نخواهد بود.
وى مى افزايــد: با شــرايط پيش آمده اعالم 
مى كنند كه در اســتان كارخانه توليد ماسك 
وجود دارد و و از توليد حمايت مى شود اما 
آيا واقعًا اين اتفاق افتاده اســت؟ اگر افتاده، 
چرا در بازار با نبود ماســك مواجهيم و چرا 
خود علوم پزشــكى به خريد كالن و توزيع 

عمومى آن اقدام نمى كند؟
به نظر مى رسد با شرايطى كه در همدان رقم 
خورد و با شدت شيوع اين بيمارى در شهر 
كه تاكنــون جان بيش از 60 تــن را گرفته 
اســت، اما همچنان مسئوالن آمار غيرواقعى 
را منتشــر مى كنند و اين ويروس بالى جان 
تمام هم استانى هايمان مى شود و همدان پر از 

كرونا و خالى از حيات شود.
در ايــن ميــان اتفاقات عجيــب و غريب 
زيادى هم در حال وقوع 
كردن  قرنطينه  از  اســت. 
افزايش  تا  بيمارســتان ها 
ســاعت كار پرســتاران. 
اما اينها همه داســتان در 
وقتى  نيســت.  همــدان 
معين  اســتان  زمزمه هاى 
همدان  در  كرونا  شــدن 
و  مجــازى  فضاهــاى 
غيررســمى را پــر كرد، 
مقــام  در  مســئوالن 
پاســخگويى برآمده و از 
تكذيب آن ســخن گفتند 
رفت وآمدهايى  بــا  امــا 
كه اين روزها در اســتان 
شــكل گرفته و با هجوم 

اطراف  شهرستان هاى  در  غيربومى  مسافران 
به نظر مى رسد استان معين بودن همدان براى 
درمان بيماران كرونايى چندان هم شــايعه و 

دور از واقعيت نبوده است.
از آنجا كه در بيشتر و شهرستان هايى چون 
قهاونــد و رزن، خانوارها در اســتان هايى 
چون قم و رفســنجان و حتى كاشان اقوام 
داشــته و يا به دليل اشتغال به اين استان ها 
حمله  با  روزهــا  اين  كرده انــد،  مهاجرت 
كرونايى به اســتان هاى عنوان شــده، گويا 
مجددا به همدان بازگشــته و در يك موج 
مهاجرپذيرى، همدان را با شــيوع كرونايى 

كرده اند. مواجه 
با اينكه داشــتن برنامه و طرح براى شرايط 
بحرانى و آينده نگرى، يكى از وظايف اصلى 
مديران به شــمار مى رود، اما در شــيوع اين 
استان هاى  چون بيشــتر  را  همدان  ويروس 

پرمبتال دست خالى ديديم.
مديريت بحران گويا محيل از اعراب در اين 
هياهو ندارد و جلســات پشت درهاى بسته 
خالصــه در چند ورق كاغــذ آن هم بدون 
خروجى حل وفصل مى شود. اما به راستى در 
اين ميان چه كسانى تاوان مى دهند؟ قطع به 
يقين مردمانى كه سالمت آنها در خطر است.

بر اين اساس به نظر مى رسد تا پيش از آنكه 
كرونا آخريــن قربانيان خود را در اســتان 
به كام مرگ كشــاند، بــار ديگر خأل اعتماد 
مردم را با كمك رســانه ها و به ميان آوردن 
اطالعات شفاف از ميان برداريم و از تجربه 
ساير نقاط آسيب ديده استفاده كرده و حداقل 
از ورود افراد مبتالى ديگر استان ها به داخل 

شهر جلوگيرى كنيم.

ايران به رتبه دوم رسيدايران به رتبه دوم رسيد

افزايش مرگ و مير با كرونا افزايش مرگ و مير با كرونا 
در كشوردر كشور

■■ مسئوالن بهداشتى: لطفا در خانه بمانيد مسئوالن بهداشتى: لطفا در خانه بمانيد
■■ توجه به رعايت دقيق اصول مراقبتى بهداشتى توجه به رعايت دقيق اصول مراقبتى بهداشتى

اينترنت دانشگاه ها براى كالس هاى 
الكترونيك رايگان  مى شود

 معاون آموزشــى وزير علوم، تحقيقات و فناورى، از رايگان شــدن 
اينترنت دانشگاه ها و توسعه پهناى باند فقط براى گسترش آموزش هاى 

الكترونيك در دوران تعطيلى آموزشى مراكز آموزش عالى خبر داد. 
شيوع گسترده ويروس كرونا، تعطيلى دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى 
سراســر كشور را وارد دومين هفته كرد و كالس هاى آموزشى تا اطالع 
ثانوى برگزار نمى شود. از آنجا كه در سال هاى گذشته كالس هاى مجازى 
تعدادى از دانشگاه هاى كشور فعال شده است، كرونا فرصتى براى مراكز 
آموزش عالى بود تا توانايى خود را در ادامه اين مدل آموزشــى محك 
بزننــد.  على خاكى صديق در گفت وگو با ايرنا، اظهار كرد: اســتفاده از 
اينترنت براى دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالى كه درگير آموزش 

الكترونيك هستند، مجانى شده و پهناى باند هم افزايش يافته است.
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خبر

يارانه 72 هزار تومانى را فراموش كنيد!

 بــا وجود اينكه طــرح نمايندگان براى يكى شــدن يارانه نقدى و 
معيشتى در كميســيون تلفيق مجلس به تصويب رسيد و قرار شد در 
مجموع يك يارانه 72 هزار تومانى به هر نفر پرداخت شود، در نهايت با 
مخالفت هاى صورت گرفته، اين مورد اصالح و مجددا پرداخت يارانه 

نقدى با همان 45 هزار و 500 تومان ادامه دارد.
به گزارش ايسنا، سال هاســت كه مردم و كسانى كه در ليست سازمان 
هدفمندى يارانه ها قرار دارند عادت كرده اند كه در اواخر هر ماه مبلغ 45

هزار و 500 تومان در قابل يارانه نقدى به حسابشان واريز شود.
اين مبلغ از سال 1389 تاكنون تغييرى نكرده و با وجود افزايش تورم و 
انتقاداتى كه نسبت به ثابت ماندن مبلغ وجود داشت، دولت بر اين تأكيد 
مى كرد كه منابع ناشى از هدفمندى يارانه ها پاسخگوى افزايش مبلغ 45

هزار و 500 تومان نيست. از سوى ديگر نقدهايى به پرداخت همگانى 
وجود داشت و منتقدان از دولت مى خواستند كه با حذف افراد پردرآمد 
كه نيازى به دريافت يارانه نقدى ندارد، منابع ناشــى از حذف را براى 

افزايش مبلغ يارانه استفاده كند. 
در هر صورت هيچ تغييرى رخ نداد تا اينكه در آبان امســال با اصالح 
قيمــت بنزين و افزايش آن منابعى كه در حد 30 هزار ميليارد تومان در 
سال ايجاد مى شود را دولت تصميم گرفت در قالب كمك هاى معيشتى 
به حدود 60 ميليون نفر كه از بين يارانه بگيران گزينش كرده بود، بپردازد.

رقم كمك معيشتى به تناسب افراد خانوار متفاوت بود؛ به نحوى كه براى 
خانوارهاى تك نفره 55 هزار تومان، 2 نفره 103 هزار تومان، 3 نفره 138

هزار تومان، 4نفره 172 هزار تومان و 5 نفره و بيشــتر 205 هزار تومان 
در نظر گرفته شده است.

 در جريان بررســى اليحه بودجه 1399 در كميســيون تلفيق تصميم 
گرفتند يارانه نقدى و كمك هاى معيشتى را يكى كرده و يك يارانه 72

هزار تومانى پرداخت كنند اما با اين تفاوت كه براى تمامى 78 ميليون 
نفر يارانه بگير اين مبلغ پرداخت شود.

اين روشى كه نمايندگان پيشنهاد كردند در كنار آنكه دولت با آن مخالف 
بود، كارشناسان اقتصادى هم با آن همراهى چندانى نداشتند، زيرا در اين 
شرايط حدود 18 ميليون نفرى كه دولت از بين يارانه بگيران به عنوان 3
دهك باالى درآمدى از دريافت كمك معيشتى حذف كرد و فقط به 60
ميليون نفر آنها پرداخت انجام مى داد با اين مصوبه تلفيق مجددا به جمع 

يارانه بگيران اضافه مى شدند و هزينه ديگرى را ايجاد مى كردند. 
اما وقتى كه گزارش كميسيون تلفيق به صحن علنى مجلس آمد در همان 
روز نخست با مخالفت هايى در برخى بندها به خصوص يارانه ها مواجه 
شــد و براى اصالح به تلفيق برگشت. اما در هر صورت اين روزها با 
توجه به شــيوع ويروس كرونا و مســائلى كه به همراه داشت مجلس 
تعطيل شد و با استفاده از اصل 85 قانون اساسى، ديگر اليحه بودجه به 
صحن علنى برنمى گردد و كميسيون تلفيق گزارش نهايى خود را براى 

تأييد و تصويب قانون به شوراى نگهبان ارائه كرده است. 
اين در حالى است كه در گزارش نهايى كميسيون تلفيق ديده مى شود كه 
مصوبه مربوط به يارانه ها براى يكى شدن يارانه نقدى و كمك معيشتى 
اصالح شــده و همچنان روال سابق پرداخت يارانه نقدى با همان نرخ 
45 هزار و 500 تومان و كمك هاى معيشتى با مبالغ تعيين شده در سال 
آينده ادامه خواهد داشت؛ بنابراين ديگر خبرى از يارانه 72 هزار تومانى 

نخواهد بود. 
اگر پرداخــت يارانه 72 هزار تومانى در دســتور كار قرار مى گرفت، 
موجب تغييراتى در پرداخت به خانوارها نسبت به آنچه درحال حاضر 
دريافت مى كنند، مى شد. به طورى كه براى افرادى كه فقط يارانه نقدى 
دريافت مى كنند (18 ميليون پردرآمد) با افزايش مبلغ و براى افرادى كه 
هردو يارانه نقدى و معيشتى را مى گيرند (60 ميليون در خانوار هدف) 

با كاهش مبلغ همراه بود.
اما در بند مربوط به يارانه ها تأكيد شــده كه وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى موظف اســت با استفاده از تمامى بانك هاى اطالعاتى كه در 
اختيار دارد و بر اساس معيارها و ضوابط تعيين شده نسبت به شناسايى و 
حذف 3 دهك باالى درآمدى از فهرست يارانه بگيران اقدام كند. از سوى 
ديگر ســازمان هدفمندى يارانه ها نيز مكلف است امكان ثبت نام براى 
افرادى كه موفق به ثبت نام به منظور دريافت يارانه نشده اند را فراهم كند.

مدير سازمان تعاون روستايى استان همدان:
مطالبات گوجه كاران همدانى تسويه شد

 مدير ســازمان تعاون روستايى اســتان همدان از تسويه مطالبات 
گوجــه كاران همدانى خبر داد و گفت: بيش از 4 ميليارد ريال مطالبات 

گوجه كاران استان همدان تسويه شد.
رضا عباسى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: ارزش ريالى خريد حمايتى 
محصول گوجه فرنگى در استان همدان بيش 4 ميليارد و 138 ميليون و 
612 هزار ريال بوده كه خوشــبختانه به طور كامل پرداخت شده است. 
وى ميزان خريد محصول گوجه فرنگى در اين اســتان را 448 هزار و 
387 كيلوگرم اعالم كرد و افزود: همچنين 3 هزار تن از اين محصول به 
صورت مستقيم از كشاورزان به صورت توافقى خريدارى و به صنايع 

تبديلى تحويل داده شد.
مدير تعاون روســتايى استان همدان با اشــاره به داليل كاهش قيمت 
گوجه فرنگى در سالجارى، خاطرنشــان كرد: افزايش قيمت محصول 
گوجه فرنگى در سال زراعى گذشته سبب ترغيب كشاورزان به كشت 
اين محصول در ســال زراعى آينده شــده بود كه اين امر افزايش قابل 
توجه توليد و كاهش شديد قيمت را به  دنبال داشت كه در نهايت سبب 

ضرورت ورود دولت براى جبران زيان كشاورزان شد.
عباسى با بيان اينكه در سالجارى دولت خريد حمايتى گوجه فرنگى را 
ابالغ كرد، يادآور شــد: بيش 18 هزار تن گوجه فرنگى از مزارع استان 
همدان برداشت شد كه در مقايسه با سال گذشته افزايش قابل توجهى 

داشت.

ثبت نام مرحله دوم مسكن ملى 
در همدان تا پايان امشب 

 از ســاعت 10 روزگذشــته ثبت نام در 17 اســتان همدان، ايالم، 
چهارمحال و بختيارى، خراســان جنوبى، خراســان شــمالى، زنجان، 
قزوين، كرمان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، كردستان، يزد، لرستان، 
هرمزگان، مازندران، گيالن و گلستان آغاز شده كه تا ساعت 24 امروز 
ادامه خواهد داشــت و متقاضيان براى نام نويســى مى توانند به سامانه

tem.mrud.ir مراجعه كنند.
ساعت 24 روز يكشنبه (18 اسفند) در 5 استان البرز، اصفهان، آذربايجان 
شرقى، آذربايجان غربى و اردبيل به اتمام رسيد كه طبق اعالم وزارت راه 

و شهرسازى 92 هزار و و 763 نفر در اين 5 استان نام نويسى كرده اند.
هنوز نام نويســى در استان تهران و همچنين شهرهاى جديد كل كشور 
صورت نگرفته و بنابر اعالم محمودزاده، روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه 
(21 و 22 اسفند) ثبت نام در استان تهران و شهرهاى جديد كل كشور از 

جمله پرديس پرند و هشتگرد انجام مى شود.
در مرحله پيش ثبت نام بر اســاس ظرفيت تعداد واحدهاى عرضه شده 
در شهرها بود اما در اين مرحله تصميم گرفته شد كه از همه متقاضيان 
نام نويسى شود. اين تصميم پس از نگرانى ها از شيوع ويروس كرونا و 
لزوم در خانه ماندن مردم با هدف ايجاد فرصت برابر براى همه، فارغ از 
برخوردارى يا عدم برخوردارى از اينترنت پرسرعت اتخاذ شد. به همين 
دليل وزارت راه و شهرســازى آيتم هايى به مكانيزم افراد واجد شرايط 
اضافه كرد. به طور مثال تعداد افراد تحت تكفل، سن سرپرست خانوار و 

مدت زمان ازدواج در انتخاب افراد در مرحله كنونى مؤثر است.

بسته شدن موقت 5 مرز عراق با ايران
مرز كردستان باز است

 بر اســاس اعالم هيأت گذرگاه هاى مرزى عراق، اين كشور 5 مرز 
زمينــى خود با ايران را به صورت موقت از روز گذشــته تا يك هفته 
بست اما درحال حاضر مرزهاى مشترك با اقليم كردستان عراق باز است.

به گزارش ايســنا، اين اقدام دولت عراق با هــدف افزايش تجهيزات 
بهداشــتى در مرزهــاى زمينى براى مبارزه با شــيوع كرونا و اقدامات 
پيشــگيرانه بهداشــتى و افزايش كنترل هاى مرزى به مدت يك هفته 

صورت گرفته است.
بر اساس اعالم مســئوالن گمركات مرزى ايران، رايزنى ها و مذاكرات 
براى تجهيز سريع مرزها به امكانات بهداشتى و بهبود كنترل ها ميان دو 
طرف در حال انجام اســت و پيشنهاداتى به طرف عراقى اعالم شده تا 

مدت زمان يك هفته اى به چند روز كاهش يابد.
 بر اساس اعالم هيات گذرگاه هاى مرزى عراق، 5 مرز زمينى شلمچه، 
شيب، زرباطيه، منذريه و مندلى ميان ايران و عراق از روز يكشنبه بسته 

شدند و اين گذرگاه ها از هشتم مارس تا 15 مارس بسته خواهند بود.
طبق اعالم گمرك ايران، مرزهاى مشترك ايران و عراق در منطقه اقليم 
كردستان عراق همچنان باز اســت، اما تردد كاميون ها در اين مرزها با 

ترافيك همراه شده است.

هشدار كاهش كيفيت آب در پى افزايش مصرف
 باتوجه به اينكه ظرفيت تصفيه خانه ها محدود اســت، ادامه افزايش مصرف 20 تا 30 
درصدى آب در اكثر شــهرها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ممكن است در توليد 
آب با كيفيت اختالل ايجاد كند. خصوصا اگر رودخانه ها ســيالبى شوند و كدورت آب 

ورودى باالتر از معمول برود.
بــه گــزارش ايســنا، معــاون آب و آبفــاى وزارت نيــرو بــا بيــان ايــن مطلــب در صفحــه 
اينســتاگرامش نوشــت: ايــن روزهــا مصــرف آب بــه طــور متوســط در ســطح كشــور 
ــر  ــارد مت ــه 11/5ميلي ــارد ب ــد و از 9 ميلي حــدود 27 درصــد افزايــش را نشــان مى ده

مكعــب (2/5 ميليــارد متــر مكعــب افزايــش) رســيده اســت.
قاســم تقى زاده خامســى اظهار كرد: اگر هر فرد روزانه 12 بار دســت هايش را با روش 
صحيح شستن دست ها در 20 ثانيه بشويد، 24 ليتر آب مصرف مى كند. با بستن شير آب 
در ابتدا و دوباره باز كردن آن پس از 20 ثانيه، هر فرد روزانه اين مقدار از آب آشاميدنى 

را صرفه جويى خواهد كرد.
بــه گفته معاون آب و آبفــاى وزارت نيرو، وظيفه وزارت نيرو تأميــن آب با كيفيت و 
مســئوليت اجتماعى همه مردم مصرف بهينه است. براى شكست كرونا آب نقش حياتى 
دارد، ويروس مسرى است و فقط رعايت بهداشت عمومى و فردى آن را شكست خواهد 

داد، اما كمى تغيير در سبك مصرف كمك جدى خواهد كرد.

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

راهیانراهیان  نورنور روز ملیروز ملی

 تأثير شــيوع كرونا بركدام بخش 
از صنعت ملموس تر از ديگر بخش ها 

است؟
كرونا بر صنعت غذا اثر 2 وجهى داشــت؛ 
بخشــى از صنايع همدان را تــا اين لحظه 
دچار افــت و خيزهاى كرده و برخى ديگر 

هم به طور چشمگيرى فعال شده اند.
بخشى از صنايع غذايى زيان ديده واحدهاى 
توليــدى كيك و كلوچه هســتند كه بخش 
زيادى از توليدات آنها روانه مدرســه ها و 
صرف پذيرايى در جلســه ها، گردهمايى و 
همايش ها مى شــد كه به دليل كرونا مصرف 
اين فرآورد ه ها به شدت كاهش يافته و بيشتر 
اجناس موجود در قفســه سوپرماركت ها و 

فروشگاه ها هم خريدارى ندارد.
درحال حاضر 13 واحد توليد كيك و كلوچه 
در استان فعاليت دارند كه اين روزها آهنگ 
توليــد را كندتــر كرده اند امــا از حركت 

نايستاده اند.
اما تاريخ انقضاى محصــوالت اين صنايع 
4 ماهه اســت كه اميدواريم پيش از منقضى 
شدن، تب كرونا فروكش كرده و بازار كيك 

و كلوچه همدان شيرين و دلچسب شود.
 درظاهر اقبال همدانى ها به سمت 
است.  شده  بيشتر  كنسروى  غذاهاى 
اين موضوع چه تغييرى در صنايع به 

وجود آورده است؟
پيشــگيرى از انتشــار ويــروس كرونــا و 
جلوگيــرى از انتقــال بيمــارى، مــردم را 
خانه نشــين كــرده و از ايــن رو غذاهــاى 

كنسروى را بيشتر مى پسندند.
درحال حاضر 7 واحد صنايع غذايى در زمينه 
توليد انواع كمپوت و كنســرو در اســتان 
فعاليــت دارند و با تمام توان براى پر كردن 
قفسه مغازه ها و خالى نبودن سفره هاى مردم 

در اين اوضاع نابسامان تالش مى كنند.
محصوالت كنســروى بنابر كشش و اعالم 
نيــاز واحدهاى صنفــى وارد چرخه توزيع 
مى شود و بازرسان ما بر اين گردونه نظارت 

كامل و كافى دارند.
 گويــا كرونا برخــى صنايع راكد 
استان همدان را از خواب بيدار كرده 
است. در اين باره توضيح وجود دارد؟

نياز مردم بــه اقالم بهداشــتى براى حفظ 

ســالمتى و ناياب شدن آنها در سطح استان 
موجب شد برخى واحدهاى توليدى تعطيل 

و نيمه تعطيل به چرخه توليد بازگردند.
2 واحد توليد ماســك تنفسى در استان كه 
پيش از اين مشــترى نداشتند و اجناسشان 
در انبارهــا خاك مى خورد با هماهنگى هاى 
صورت گرفته دوباره فعال شــده و در حال 

توليد اين محصول هستند.
ديگر  توليدى  واحد   7
به  گذشته  روزهاى  در 
ظرفيت توليد ماســك 
افزوده شــد و اكنون 9

دوخت  مشغول  واحد 
و دوز انــواع ماســك 

هستند.
متقاضيان ديگرى براى 
توليــد ايــن محصول 
و  كــرده  مراجعــه 
پيش بينى مى كنيم شمار 
واحدهاى توليد ماسك 
تا پايان سال در همدان 

به 30 واحد برسد.
صدور  نحــوه   
بــراى  مجــوز 
ياد  جديد  واحدهاى 
شده چگونه است؟

در راستاى سرعت بخشى به روند مبارزه با 
ويروس كرونا پروانه فعاليت با قيد فوريت 
اعطا مى شود و واحدهاى توليدى تجهيزات 
خود را مســتقر كرده و پــس از تهيه مواد 
اوليه و تدارك نيروى انسانى مورد نياز وارد 

چرخه توليد مى شوند.
ماســك  توزيع  و  توليد  وضعيت   
براى  مردم  و  اســت  چگونه  تنفسى 

تهيه بايد به كجا مراجعه كنند؟
با اضافه شدن واحدهاى جديد و راه اندازى 
مجدد واحدهاى پيشين روزانه دست كم 12

هزار عدد ماسك معمولى توليد مى شود كه 
با ســازمان دهى مشــخصى در حال توزيع 

هستيم.
اين ميزان توليد با ورود واحدهاى جديد به 
چرخه توليــد افزايش مى يابد تا بتوانيم نياز 
بخش هــا و طيف هاى مختلــف را برآورده 

كنيم.

اولويت بندى  ماســك  توزيع  درحال حاضر 
شــده و در مرحله نخســت بين واحدهاى 
خدمات رســان پر ازدحام ماننــد بانك ها، 
مراكــز انتظامــى شــماره گذارى خودرو و 
كارگران كارخانه ها به صورت روزانه توزيع 

مى شود.
در ميان گروه كارخانه هــا، صنايع غذايى به 
ويژه بسته بندى گوشت قرمز و مرغ به لحاظ 
ارتباط مستقيم كاركنان با اين 
فراورده ها كه رابطه تنگاتنگ 
با سالمتى مردم دارد، به طور 
مرتب پشــتيبانى مى شوند تا 
از  عارى  و  ســالم  محصول 
آلودگى به دست مردم برسد.

فعلى  شده  توليد  ماسك هاى 
فقــط كفاف گروه هــاى ياد 
شــده را مى دهــد و به مرور 
جديد  توليدى  واحدهاى  كه 
اضافــه شــوند مرحله دوم 
توزيــع را در بين مردم آغاز 

مى كنيم.
شوينده  مواد  مصرف   
و ضدعفونــى چند برابر 
تأمين  براى  است.  شده 
اين اقــالم چه تدابيرى 

انديشيده شده است؟
مواد شــوينده ماننــد مايع دستشــويى و 
ظرفشــويى به وفور در اســتان وجود دارد 
و كمبــودى نداريم حتى ذخيــره انبارهاى 
ما براى روزهــا و ماه هاى آينده هم كفايت 

مى كند.
5 واحد صنعتى در شــهرك صنعتى بهاران 
و تويســركان در بخــش مــواد شــوينده 
فعاليت دارنــد كه در روزهاى گذشــته با 
هماهنگى هاى صورت گرفته ظرفيت آنها به 

3 برابر افزايش يافت.
 آيا امكان توليد ژل هاى ضدعفونى 

در همدان وجود دارد؟
2 واحد توليد الكل در استان وجود دارد كه 
متانول توليد مى كنند و كاربردى براى مقابله 

با ويروس كرونا ندارد.
يك واحد صنعتــى ژل ضدعفونى به تازگى 
مجوزهاى الزم را دريافت كرده اما با شيوع 
اين ويروس صدور مجوز بــراى اين گونه 

صنايع بر پايه الكل از ســوى ســازمان غذا 
و دارو ممنوع شــده و در شــرايط كنونى 
نمى توانيم اميدى به افتتاح آن داشته باشيم.

هر چقدر در زمينه شــوينده ها اشباع شده و 
بى نياز هســتيم اما در تأمين مواد ضدعفونى 
الكلــى در مضيقه هســتيم و از روى مردم 

شرمساريم.
بين  در  وايتكس  مصــرف  ميزان   
خانواده هــا افزايــش يافتــه؛ براى 
جلوگيرى از ناياب شدن آن آيا اقدامى 

صورت گرفته است؟
در واحدهاى ساخت شــوينده تأكيد ما به 
روى توليد آب ژاول است زيرا مصرف اين 
ماده نه تنها در بخش خانگى بلكه در بخش 

عمومى هم به شدت افزايش يافته است.
ــهرى  ــل درون ش ــاوگان حمل ونق ــون ن اكن
اعــم از تاكســى ها و اتوبوس هــا، كــف 
خيابان هــا و معابــر عمومــى، در، دســتگيره 
ــا وايتكــس شست وشــو  و كــف اداره هــا ب
ــن  ــد اي ــل تولي ــن دلي ــه همي ــود و ب مى ش
مــاده هــم ماننــد ماســك در اولويــت 

ــه اســت. ــرار گرفت ــع اســتان ق صناي
توليــد وايتكس نياز بــه تجهيزات خاصى 
ندارد و بــا افزودن چند مخزن و ميكســر 
مى توان اين ماده را توليد كرد و براســاس 
خط مشى تعريف شده در حال پياده سازى 

اين فرايند در واحدهاى شوينده هستيم.
 صحبت آخر؟

فرآيند توليد اقالم مورد نياز مردم در شرايط 
بحرانــى كنونى نيازمند اصــالح و بازبينى 
جدى در چرخه صنعتى داشــت كه با تكيه 
بر تجربه مسئوالن استان و همت صنعتگران 

به خوبى در حال اجراست.
مــا به عنــوان همــكار دانشــگاه علــوم 
پزشــكى هــر نــوع همراهــى در ايــن زمينــه 
را وظيفــه خــود مى دانيــم امــا انتظــار 
بهره منــدى  و  تقاضــا  دربــاره  مــى رود 
ــتى  ــات بهداش ــر ملزوم ــك و ديگ از ماس

آگاهى ســازى كافــى انجــام شــود.
بخش توليد با وجود محدوديت هاى فراوان، 
براى اداى دين به هموطنان تمام توان خود 
را به كار بســته و در اين اوضاع ناخوشايند 
كارگران بى وقفه مشــغول كار هســتند كه 

ستودنى است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت تاكيد دارد

ماسك و وايتكس 
دراولويت نخست توليد استان

 كرونا، شــكاف بزرگى بين عرضه و تقاضاى بازار همدان ايجاد و 
مصرف برخى محصوالت مثل كيك، كلوچه و آبميوه بسته بندى نشده 

را به صفر نزديك كرد. 
درحالى كه صنعت كيك و كلوچه افت مى كرد، مصرف ماسك و مواد 
ضدعفونى و شــوينده اوج گرفت، به طورى كه در يك هفته گذشــته 
ظرفيت توليد اين اقالم 2 تا 3 برابر بيشــتر شد و براى برخى واحدهاى 
توليدى به صورت اورژانسى مجوز صادر شد تا به جمع سربازان خط 

توليد اضافه شوند و اين شكاف را هرچه زودتر پر كنند.
 در كنار مواد شوينده كارخانه هاي توليد غذاهاي كنسروي نيز با افزايش 
تقاضا مواجه شــده اند اما در مقابل كارخانه هاي كيك و كلوچه دچار 

زيان شده اند. 
درباره وضعيت و تغيير در برنامه توليد استان، ايرنا با حميدرضا متين، 

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت وگو كرده است.
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قدوس: آميان را از شكست رهانيد
 مهاجــم ايرانى آميان با گل لحظه آخرى در تســاوى 2 بر 2 برابر 

مارسى نقش غير قابل انكارى داشت و تيمش را اميدوار كرد. 
«ســامان قدوس» ستاره ايرانى باشــگاه آميان فرانسه در جريان ديدار 
تيمش مقابل مارسى در لوشامپيونه درحالى كه مارسى تا زمان هاى تلف 
شــده بازى در نيمه دوم با نتيجه 2 بر يــك از آميان پيش بود، موفق 
شــد گل تساوى بخش آميان را به ثمر رسانده و تميش را از شكست 

نجات دهد. 
تســاوى با مارســى در خانه اش نتيجه رضايت بخشــى بود كه ياران 

قدوس به آن دست يافتند و به ادامه رقابت ها اميدوار شدند. 

يوونتوس جدال بزرگ را از اينتر برد
 تيم فوتبال يوونتوس در ديدار حساس برابر اينتر به برترى دست 

يافت تا دوباره صدرنشين سرى آ شود. 
در ديدارى حســاس و سرنوشت ســاز، يوونتــوس در خانه خود به 
مصــاف اينترميالن رفت و با گل هايى كه در نيمه دوم به دســت آمد، 

صاحب برترى 2 بر صفر شد. 
اين ديدار قرار بود هفته گذشته برگزار شود كه به دليل شيوع ويروس 
كرونا لغو و در نهايت يكشــنبه شب بدون حضور تماشاگران، انجام 

پذيرفت. 
در نيمه دوم، يوونتوس تالش مضاعفى انجام داد و در دقيقه 54 «آرون 
رمزى» و در دقيقه 67 «پائولو ديباال» گلزنى كردند تا بانوى پير تورين 

به صدر جدول تكيه بزند. 
يوونتوس با كســب اين پيروزى 63 امتيازى شــد و به صدر جدول 
بازگشت و اينتر هم 54 امتيازى باقى ماند تا اميدهايش براى قهرمانى 

را از دست بدهد. 
هم اكنون التزيو با 62 امتياز در رتبه دوم جدول قرار دارد. 

جايگاه بايرن مونيخ 
در صدر جدول مستحكم شد

 تيم فوتبال بايرن مونيخ با برترى خانگى برابر آگزبورگ، جايگاهش 
در صدر جدول بوندسليگا را مستحكم كرد. 

از هفته بيســت وپنجم ليگ باشــگاه هاى آلمان، بايرن صدرنشين در 
ورزشــگاه خانگى خود برابر آگزبورگ به پيروزى 2 بر صفر دســت 

يافت تا روند مثبت خود را تداوم بخشد. 
«توماس مولر»  در دقيقه 53 و «لئون گورتزگا» در دقيقه 90 براى بايرن 

موفق به گلزنى شدند. 
بايرن مونيخ با اين پيروزى 55 امتيازى شــد و جايگاهش را در صدر 
جدول مســتحكم تر كرد و آگزبــورگ هم، 27 امتيــازى باقى ماند. 
هم اكنــون، دورتموند با 51 و اليپزيگ بــا 50 امتياز در رتبه هاى دوم 

و سوم جدول قرار دارند. 

با شكست رئال  مقابل بتيس
 بارسا دوباره صدرنشين شد

 تيم فوتبال رئال مادريد با قبول شكست مقابل بتيس، صدر جدول 
رده بندى الليگا را از دست داد و رقيب سنتى اش بارسا به صدر جدول 

تكيه زد. 
در آخرين ديدار هفته بيســت وهفتم ليگ فوتبال باشــگاه هاى اسپانيا 
(الليــگا)، بتيس در خانه خود به مصــاف رئال مادريد رفت و با ارائه 

نمايشى شجاعانه به برترى 2 بر يك دست يافت. 
بازى شــجاعانه بتيــس در دقيقه 39 جواب داد و «امرســون» مدافع 
پيش تاخته ميزبان با شوتى تماشايى، توپ را به تور دروازه كهكشانى ها 
دوخت. اما رئال هم در دومين دقيقه وقت هاى تلف شده نيمه نخست، 
توســط«كريم بنزما» از نقطه پنالتى به گل رسيد و بازى را به تساوى 

يك بر يك كشاند. 
در دقيقه 82 «كريســتين تئو» با فرار از بين مدافعان رئال مادريد، موفق 

شد تا گل دوم ميزبان را به ارمغان آورد. 
تيم بارسا نيز شب گذشــته با يك گل سوسيه داد را شكست داد تا با 

سود بردن از باخت رئال با 58 امتياز به صدر جدول تكيه بزند
رئال مادريد كه هفته گذشته با پيروزى در ال كالسيكو به صدر رسيده 

بود، با پذيرش اين شكست در امتياز 56 باقى ماند. 

آث ميالن همچنان روى نوار ناكامى
 از هفته بيست وششم ليگ فوتبال باشگاه هاى ايتاليا، آث ميالن در 
خانه مقابل جنوا با حساب 2 بر يك شكست خورد تا ناكامى هاى اين 

تيم پرافتخار ادامه داشته باشد. 
ديدارهاى سرى آ ايتاليا كه تحت تأثير شيوع گسترده ويروس كرونا 
در اين كشــور قرار گرفته اســت، بدون حضور تماشاگران برگزار 

مى شود. 
در اين ديدار، «گوران پاندف» مهاجم كهنه كار اهل مقدونيه در دقيقه 7
و «فرانچسكو كاساتا» در دقيقه 41 براى جنوا موفق به گلزنى شدند. 

«زالتان ابراهيموويچ» مهاجم باتجربه سوئدى هم تك گل ميالن را در 
دقيقه 77 درون دروازه حريف جاى داد. 

ميالن با اين شكســت 36 امتيازى باقى ماند تا ديگر شــانس چندانى 
براى كسب سهميه مسابقات اروپايى نداشته باشد. 

ناداورى مانع از رسيدن «موسوى» 
به توكيو شد

 بوكســور وزن 75 كيلوگرم ايران در جريان مســابقات گزينشى 
المپيك با وجود برترى محســوس مقابل نماينده چين با رأى عجيب 

داوران بازنده شد. 
مسابقات بوكس گزينشى المپيك در شهر «امان» پايتخت اردن برگزار 
مى شود. در اين رقابت ها، 151 بوكسور از 35 كشور قاره هاى آسيا و 

اقيانوسيه در بخش مردان حضور پيدا كرده اند. 
در مرحله يك هشتم نهايى وزن 75 كيلوگرم، روز گذشته «سيدشاهين 
موســوى» كه پيش از اين برابر حريفى از ژاپن به برترى رسيده بود 
به مصاف «تو هتا» از چين رفت و با وجود اينكه برترى محسوســى 

داشت با رأى عجيب داوران بازنده اعالم شد. 
با اين اوصاف شــانس موســوى براى حضور در المپيك به كمترين 

حد ممكن رسيد. 

ميزبانى ايران از اجالس شوراى المپيك 
آسيا تحت تأثير «كرونا»

 اعضاى هيأت رئيســه شوراى المپيك آســيا در حالى برگزارى 
اجالس آينده خود را در ايران مصوب كرده اند كه اين ميزبانى مجددا 

تحت تأثير مسائل حاشيهاى به اما و اگرهايى كشيده شده است. 
به گزارش مهــر، «هفتادوچهارمين اجالس هيأت اجرايى شــوراى 
المپيك آسيا (OCA) با حضور كامل اعضا در ايران برگزار خواهد 
شــد»؛ اين يكى از مصوبات نشســت مهرماه گذشته اعضاى هيأت 
رئيســه OCA اســت كه با اكثريت آرا همراه بود با اين حال امروز 
و در فاصلــه حدود يك مــاه مانده به برگزارى اجــالس در زمان 
پيشنهادى، هيچ قطعيتى در مورد انجام شدن يا نشدن آن وجود ندارد. 
كميته ملى المپيك ايران پس از نهايى كردن برگزارى نشست موردنظر 
در تهران، 30 فروردين ماه را به عنوان تاريخ پيشــنهادى به مسئوالن 
شوراى المپيك آسيا اعالم كرد. اين زمان پيشنهادى آذرماه به مديران 
OCA اعالم شــد و آنها هم به صورت شفاهى با آن موافقت كردند 
اما قطعى كردن اين تاريخ منوط به موافقت كتبى و رســمى از سوى 

شوراى المپيك آسيا بود كه تا به امروز انجام نشده است. 
در اين فاصله اتفاقات رخ داده پيرامون ليگ قهرمانان فوتبال آســيا و 
ســلب ميزبانى تيم هاى ايرانى در اين رقابت ها و پس از آن ســانحه 
هوايى ابهاماتى را دربــاره ميزبانى ايران براى اجالس OCA ايجاد 
كــرد. حاال كرونا و بحرانــى كه به دليل آن ايــران را فرا گرفته اين 

ابهامات را بيشتر كرده است. 
كرونا يك معضل جهانى اســت كه عالوه بر ايران كشــورهاى زياد 
ديگرى را در قاره آسيا و ديگر قاره ها درگير كرده است. با اين شرايط 
شــوراى المپيك آســيا اگر قصِد تغيير ميزبانى را داشته باشد، كدام 
كشور را مى تواند به عنوان ميزبان جديد معرفى كند؟ تمام كشورهاى 
آسيايى كه قابليت برگزارى اجالس هاى اينچنين را دارند مانند ايران 
درگير كرونا هســتند. در شرق آســيا چين، ژاپن و كره جنوبى با اين 
بحران مواجه اند. كشورهاى غرب قاره و حوزه خليج فارس هم همين 

شرايط را دارند. 

لغو مسابقات بادبانى انتخابى المپيك 
در ابوظبى

 با اعالم كنفدراسيون بادبانى آسيا، رقابت هاى انتخابى المپيك در 
شهر ابوظبى به دليل شيوع ويروس كرونا به تعويق افتاد. 

به گزارش فدراســيون قايقرانى، شــيوع ويروس كرونا همچنان در 
حال لغو كردن رقابت هاى ورزشــى در سراسر جهان است و امروز 
كنفدراسيون بادبانى آسيا نيز اعالم كرد مسابقات انتخابى المپيك اين 

قاره در ابوظبى به تعويق افتاده است. 
اين مســابقات قرار بود اواخر اســفند برگزار شود و احمد احمدى 
ملى پوش كشورمان نيز تصميم داشت در اين رويداد براى رسيدن به 
المپيك رقابت كند كه با تصميم مســئوالن كنفدراسيون آسيايى يك 

ماه به تعويق افتاد. 
بر همين اساس كنفدراسيون بادبانى آسيا با تأييد فدراسيون جهانى و 
كميته بين المللى المپيك اعالم كرده تاريخ جديد اين رقابت ها 12 تا 

20 آوريل (24 فروردين تا 1 ارديبهشت) خواهد بود. 

وضعيت كاروان المپيك پس از 10 ماه
48 ســهميه انفرادى و تيمى نتيجه حضور ورزشكاران ايران در 
ميادين انتخابى المپيك 2020 توكيو در 10 ماه گذشــته بوده اســت، 
درحالى كه كمتر از 5 ماه به برگــزارى اين رويداد بزرگ باقى مانده 

است. 
به گزارش مهر، فراگيرى ويروس كرونا و دامنه گسترده بحران آنكه 
خيلى از كشورهاى جهان را تحت الشعاع قرار داده، بازى هاى المپيك 
تابســتانى و برگزارى ســى ودومين دوره اين بازى ها را هم با اما و 
اگرهايى همراه كرد اگرچه هفته گذشــته مسئوالن كميته بين المللى 
المپيك (IOC) به صراحت از برگــزارى به موقع اين بازى ها خبر 

دادند. 
همزمان رقابت هاى گزينشــى در رشــته اى مانند بوكس كه ميزبان آن 
به دليل كرونا و معضالتش با ممنوعيتى مواجه نشده بود نيز آغاز شد تا 
تكليف بخش ديگرى از سهميه هاى باقى مانده براى المپيك مشخص 
شــود و اين يعنى اطمينان خاطر بيشتر از اينكه دوره جديد بازى هاى 
المپيك در زمان از پيش تعيين شــده يعنى مردادماه سال آينده (اول تا 

19 مردادماه) برگزار خواهد شد. 
حضور در المپيك توكيو هفدهمين حضور كاروان ورزش ايران در اين 
رويداد بزرگ به حساب مى آيد. آخرين حضور ايران در المپيك پيشين 
رقم خورد. كاروان اعزامى به ريودوژانيرو صاحب 63 ســهميه در 14

رشته شد اما با 62 ورزشكار در بازى ها شركت كرد. 

ورزشكاران همگانى از فعاليت بدنى 
خوددارى كنند

 ورزشــكاران همگانى از هرگونه فعاليت بدنى در فضاهاى بسته و 
روباز تا اطالع ثانوى خوددارى كنند. 

رئيس هيأت ورزش هاى همگانى همــدان با اعالم اين مطلب گفت: 
باتوجه به سرعت باالى شيوع ويروس كوويد 19 و انتقال آن از طريق 
هوا و مجارى تنفســى از هرگونه فعاليت ورزشى به صورت گروهى 
بايد خوددارى كرد. همچنين هرگونه تجمع ورزشى در فضاهاى باز يا 

بسته افراد بيشترى را به اين بيمارى مبتال مى كند. 
هادى سبزوارى با قدردانى از همكارى باشگاه هاى ورزشى سطح استان 
در تعطيلــى فعاليت ها گفت: مديران باشــگاه ها اغلب از همان ابتداى 
شــيوع ويروس همكارى الزم را داشــتند و برخى نيز پيش از صدور 

اطالعيه، به صورت خودجوش به تعطيلى باشگاه اقدام كردند. 
وى يادآور شد: اين هيأت با تشكيل كميته ستاد پيشگيرى در راستاى 
اطالع رســانى مطلوب در اين زمينه فعاليت گســترده خود را از هفته 
گذشــته شــروع كرده و همه روزه نســبت به موارد مورد تأييد ستاد 
كشــورى پيشگيرى از كرونا به نشــر مطالب در شبكه هاى وابسته به 

هيأت در فضاى مجازى اقدام مى كنند. 
ســبزه وارى با بيان اينكه تمامى دوره هاى آموزشــى اعم از داورى و 
مربيگرى هيأت ورزش هاى همگانى نيز به ســال آينده موكول شــد، 
گفت: اين اقدام در راســتاى پيشــگيرى از ويروس كرونا انجام شده 
اســت. همچنين ايستگاه هاى ورزش صبحگاهى ســطح استان را نيز 

تعطيل اعالم كرده ايم. 
وى با اشــاره به اينكــه هيأت ورزش هاى همگانى بيشــترين جامعه 
ورزشكار را در سطح اين استان دارد، گفت: بيش از 25 هزار ورزشكار 

در قالب رشته هاى زيرمجموعه اين هيأت فعاليت مى كنند. 

 اســاس نامه فدراسيون فوتبال ايران به دليل 
نگارش آن در سال هاى دور، از استانداردهاى 
كنونى فيفا عقب تر است و تفاوت فاحشى با 

كشورهاى توسعه يافته دارد. 
فدراسيون  اســاس نامه  ايســنا،  گزارش  به 
فوتبــال ايران كه در ســال 1390 تدوين و 
مورد تأييد مجمع فدراســيون فوتبال ايران 
قرار گرفت، به دليل انجام نشدن اصالحات 
جديد در ساليان گذشــته، اكنون نسبت به 
اســاس نامه فدراســيون جهانى تفاوت هاى 
فاحشــى دارد و در برخى مــوارد از جمله 
تعــداد كميته ها، نســبت به فيفــا تفاوت ها 

است.  آشكارتر 
كارشناســان  از  يكى  رضاييــان،  مســعود 
فوتبــال ايــران و از اعضاى ســابق مجمع 
اين فدراســيون معتقد است كه در صورت 
اصالح اســاس نامه بــا دخالت فيفــا، بايد 
اعضاى مجمــع را افزايش داد و حق رأى 
را بــه تيم هاى فوتبال در ســطوح مختلف 
واگــذار نكــرد و نبايد بــا دادن 8 رأى به 
ليــگ يك و 2 رأى به ليگ 2، از برگزارين 

كرد.  جلوگيرى  برابر  انتخابات 
فدراسيون  مجمع  ثابت  اعضاى  درحال حاضر 
فوتبال 74 نفر هســتند كه در صورت وجود 
نمايندگانى در هيأت رئيســه كنفدراســيون 
فوتبال آســيا يا فيفا كــه درحال حاضر مهدى 
تاج عضو هيأت رئيســه AFC است، 75 نفر 

خواهد بود. 
  تعداد اعضاى مجمع 

در اختيار كشورهاست
تعداد اعضاى مجمع هر كشــورى بســتگى 
به اســاس نامه آن كشــور دارد و فيفا در اين 
مورد دخالتى ندارد. در واقع اين طور نيســت 
كه فيفا براى اعضاى مجمع فدراســيون ها نيز 
دســتورالعمل واحد داشته باشــد بلكه فقط 
خواستار جلوگيرى از حضور مسئوالن دولتى 
است و درباره حضور ساير چهره هاى فوتبالى 

دخالت نمى كند. 
به همين دليل نيز فدراسيون فوتبال مى تواند در 
اساس نامه جديد خود، با افزايش تعداد اعضاى 
مجمع فدراســيون فوتبال از طريق دادن حق 
رأى به تيم هــاى حاضر در ليگ هاى پايين تر، 
بازيكنــان، مربيان و داوران، نفوذ فوتبالى ها را 

هم افزايش دهد. 

 فدراسيون فوتبال آمريكا 
با 573 عضو در صدر

تعداد اعضاى مجمع در ميان كشورهاى عضو 
فيفا متفاوت اســت. براى مثال بيشترين تعداد 
نفرات حاضر در يك مجمع فوتبالى مربوط به 
اياالت متحده آمريكا است كه 573 نفر به طور 
مستقيم در فرايند فدراسيون فوتبال اين كشور 

تصميم گيرى مى كنند. 
پس از آمريكا، كشــورهاى اروپايى صاحب 
فوتبال حضور دارند كه ميانگين اعضاى مجمع 

اين كشورها حدود 240 نفر است. 
ايتاليا با 278 نفر، آلمان با 263 نفر و فرانسه با 
216 نفر مجمع فوتبالى قدرتمندى دارند كه در 
تصميم گيرى با ساليق گوناگونى مواجه هستند 
كه مى تواند به ارائه بهترين نظرات براى فوتبال 

اين كشورها منجر شود. 
اســپانيا (140 نفر) و انگليــس (105) نيز از 
ديگر كشــورهاى صاحب نام اروپا هســتند 
كه توانســتند با مجامع كنونى خــود فوتبال 

كشورشان را پيش ببرند. 
پس از اروپايى ها نوبت به آفريقا مى رســد و 
در رده پنجم ميزبــان جام جهانى 2010 ديده 
مى شود. آفريقاى جنوبى با مجمع 205 نفرى 
خود توانسته در اين سال ها رشد خوبى داشته 
باشد و با ســخت افزارهاى مناسب در مسير 

توســعه فوتبالى قرار دارد. پس از اين كشور 
هم ساحل عاج با 162 نفر عضو ديده مى شود. 
فدراسيون فوتبال برزيل برخالف اروپايى ها و 
آمريكا اعضاى زيــادى ندارند و فقط 67 نفر 
براى فوتبال اين كشور تصميم گيرى مى كنند. 
آرژانتيــن نيز مانند برزيــل از تركيب نفرات 
كمى برخوردار است و فقط 46 نفر در مجمع 

فدراسيون فوتبال اين كشور حضور دارند. 
از ديگر كشــورها مى توان بــه ژاپن با 75 نفر 
اشاره كرد كه دقيقا به اندازه اعضاى فدراسيون 
فوتبال ايران است اما تركيب اعضاى حاضر در 
مجمع فوتبال ايران فرق دارد و اين طور نيست 
كه قدرت ميان هيأت هاى فوتبال و باشگاه ها 

تقسيم شود. 
فدراسيون فوتبال نيوزيلند تراكم كمترى نسبت 
به ســاير كشورهاى عضو فيفا دارد و فقط 28 
نفر براى فوتبــال اين كشــور تصميم گيرى 
مى كنند. اســتراليا با 29 نفر، كاستاريكا با 32 

نفر و هند با 35 نفر در ادامه ديده مى شوند. 
شايد تعداد اعضاى مجمع فدراسيون ها معيار 
خوبى براى موفقيت كشورها نباشد اما اسامى 
كشــورهايى كه در صدر اين فهرســت قرار 
دارند، نشان از توسعه سخت افزارى فوتبال در 
آنها دارد و در بدترين حالت اعضاى بيشــتر 
مجمع كشــورها ســودى هم براى كشورها 

نداشته باشد، قطعا ضررى ندارد و فدراسيون 
فوتبــال ايران نيز مى تواند به خواســته اهالى 
فوتبال تن دهد و در صورت اصالح اساس نامه 

اين كار را در اولويت امور خود قرار دهد. 
 تركيب اعضاى مجمع

بخش بزرگى از بدنه مجمع فدراسيون فوتبال 
ايران از روســاى هيأت هاى فوتبال اســتانى 
و مديــران كل ورزش و جوانان هر اســتان 
تشكيل شــده و بخش ديگرى هم به مديران 
باشــگاه ها اختصــاص يافته اســت و به اين 
ترتيب، سهم بسيار كمى به اهالى فوتبال داده 
شده است. به طور مشــخص، مى توان تصور 
كرد كه ملى پوشانى با بيش از 100 بازى ملى، 
كاپيتان هاى تيم ملى در ادوار گذشته، برندگان 
جايزه بهترين بازيكن سال فوتبال ايران يا آسيا، 
لژيونرهاى موفق فوتبال ايران، مربيان پرافتخار 
و صاحب عنوان و سرمربيان پيشين تيم ملى، 
داوران با ســابقه و مطرح در ســطح جهان و 
آسيا و... مى توانند به عنوان عضوى از مجمع 
فدراســيون فوتبال در آينده اين رشته ورزشى 
در ايران نقش داشــته باشــند. اين هم مسأله 
ديگرى است كه در تغيير اساس نامه فدراسيون 
فوتبال و تركيب مجمع اين فدراسيون مى تواند 
بررسى شود تا تصميم هاى مجمع بيشتر رنگ 

و بوى تخصصى بگيرد. 

تفاوت مجمع فدراسيون فوتبال ايران 
با ساير كشورها

 باتوجــه بــه تأكيــد مســئوالن بهداشــتى 
ــه  ــه ب ــردم در خان ــدگارى م ــر مان ــى ب مبن
جهــت پيشــگيرى از ويــروس كرونــا، 
ســرگرمى  بهتريــن  فكــرى  بازى هــاى 
شــناخته  ايــام  ايــن  گذرانــدن  بــراى 

 . مى شــود
فكــرى  بازى هــاى  كميتــه  مســئول 
اســتان  همگانــى  ورزش هــاى  هيــأت 

ــرى  ــاى فك ــام بازى ه ــت: انج ــدان گف هم
خانواده هــا  مى توانــد  اينكــه  عالوه بــر 
تقويــت  بــر  كنــد،  جمــع  گردهــم  را 
ــه  ــدرت فكــر و حافظــه، افزايــش روحي ق
ــه و  ــادابى در خان ــاط و ش ــن نش و باالرفت
ــود.  ــر مى ش ــواده منج ــاى خان ــن اعض بي
عليرضــا خرمرودى بــه ايرنا اظهــار كرد: 
خانواده ها مى توانند با كمى ذوق و خالقيت، 

اين روزها را به ماندنى ترين روزهاى زندگى  
خود تبديل كنند و كانون دورهمى خود را به 

فضايى شاد و دلنشين تبديل كنند. 
مكعــب  نظيــر  بازى هايــى  افــزود:  وى 
جــدول  دوزبــازى،  دومينــو،  روبيــك، 
ســودوكو، بــرج جنــكا، پنتاگــو، آبلــون، پل 
ماكارونــى و اتللــو جــزو بازى هــاى فكــرى 
ــات  ــى اوق ــه خوب ــد ب ــه مى توان هســتند ك

ــد.  ــر كن ــا را پ ــت خانواده ه فراغ
خرمرودى با اشــاره به تأثير زياد بازى هاى 
فكرى در رشــد ذهنــى و افزايش ضريب 
هوشــى كودكان اظهار كرد: بازى هاى فكرى 
نوعى آفرينندگى، فرآيند ذهنى، شــيوه تفكر 
و رويكردى در حل مســأله است كه كمك 
مبتكرانه  اى به درك و فهم كودك، به ويژه در 

سال هاى ابتداى دبستان مى كند. 

 2 داور همدانى موفق به كســب نشــان 
جهانى «فيده» شدند. 

سخنگوى هيأت شطرنج استان با اعالم اين 
مطلب گفت: ليال ســادات كمره اى و افسانه 
همدان  استان  شــطرنج  داور  حيدرى مهر،2 

موفق به كسب نشان جهانى «فيده» شدند. 
حميد فروغى به ايرنا اظهار كرد: اين نشــان 
جهانى در نوزدهمين كنگره «فيده» به ميزبانى 
شــهر ابوظبى امارات به طور رسمى اين 2 
داور در فهرســت داوران جهانى «فيده» قرار 

گرفتند. 
وى دستيابى به درجه «فيده» را از افتخارات 
ارزنده شــطرنج اســتان عنوان كرد و گفت: 

افزايش درجه بين المللى شطرنج بازان، مربيان 
و داوران همدانى يكى از اهداف اصلى هيأت 

است. 
سخنگوى هيأت شطرنج همدان خاطرنشان 
كــرد: درحال حاضــر 3 داور بين المللــى و 
5 داور «فيده» در رشــته شطرنج اين استان 
فعاليت دارند كه افتخار بزرگى محســوب 

مى شود. 
فروغى با اشــاره به تعطيلــى فعاليت هاى 
گروهى هيأت شطرنج استان به دليل پيشگيرى 
از ويروس كرونا گفت: شطرنج بازان همدانى 
تمرين آماده سازى خود را در منازل شخصى 

دنبال مى كنند. 

 بــراى مقابله با شــيوع ويــروس كرونا 
كوهنــوردان و دوســتداران طبيعت در حد 
امــكان صعود به كوهســتان و ارتفاعات را 
محــدود كنند. رئيس هيــأت كوهنوردى و 
صعودهاى ورزشى استان با اعالم اين مطلب 
گفت: هشدارها پيرامون شيوع ويروس كرونا 
براى تمامى اقشار است و حوزه كوهنوردى 
نيز از اين هشــدارها مســتثنا نيســتند و از 
طبيعت دوستان و كوهنوردان مى خواهيم كه 

هشدارهاى بهداشتى را رعايت كنند. 
عليرضــا گوهــرى به ايرنــا اظهــار كرد: 
كوهنــوردان در صورت صعــود از هرگونه 
تجمع در پناهگاه هاى ميدان ميشان و يخچال 

پرهيز كنند تا كمك مؤثرى در جلوگيرى از 
شيوع اين بيمارى شود. 

وى افزود: كوهستان و طبيعت زيباى همدان 
در هفته هاى آينده از اين بحران عبور خواهد 
كرد و بار ديگر پذيراى دوســتداران خواهد 
بود ضمــن اينكه خادمــان پناهگاه ها آماده 
هرگونه همكارى هســتند.  گوهرى با اشاره 
به اينكه تمامى دوره هاى آموزشى و تمرينى 
سنگ نوردى و صخره نوردى در فضاى روباز 
و سرپوشيده استان همدان تعطيل شده است، 
گفت: تا موافقت ستاد پيشگيرى از كرونا از 
هرگونه فعاليت تمرينى و آموزشى خوددارى 

مى كنيم. 

ليگ قهرمانان 
آسيا به تعويق 
افتاد

 نماينــدگان فدراســيون هاى عضو 
 (AFC) آســيا  فوتبــال  كنفدراســيون 
در منطقــه غرب پيشــنهادات خود را 
رقابت هاى  رســاندن  پايان  به  به منظور 
مرحلــه گروهى ليــگ قهرمانان 2020

كردند.  مطرح  آسيا 

AFC در بيانيه اى نوشت: به دنبال نشست 
فدراسيون هاى  نمايندگان  گذشــته  هفته 
عضو از منطقه شرق در كواالالمپور مالزى، 
مقامات نهاد اداره كننده فوتبال آسيا هفته 
جارى در دوحه قطر و دبى امارات متحده 
عربــى با نمايندگان فدراســيون عضو از 

منطقه غرب مالقات كردند. 
در نشســت هاى برگزار شده، ديدارهاى 
هفته ســوم منطقه غرب بــه تعويق افتاد 
و حــاال AFC از فدراســيون هاى عضو 
به منظور  تــا  اســت  كرده  درخواســت 
برگــزارى بازى هاى معوق تــا پيش از 

مرحله يك هشتم، برنامه ها و پيشنهادات 
خود را مطرح كنند. 

بر اين اســاس، ديدارهــاى مرحله يك 
چهــارم به ماه ســپتامبر موكول شــد و 
بازى هــاى مرحله نيمه نهايــى 14-15 و 

28-29 اكتبر برگزار خواهد شد. 

ديدارهاى فينال بدون تغيير و طبق برنامه 
پيشين انجام خواهد شد. 

درباره ديدارهاى معوق مرحله گروهى نيز، 
AFC پس از مذاكره و شنيدن پيشنهادات 
نمايندگان منطقه شــرق، هرگونه تغيير يا 
برنامه جديد را متعاقبا اعالم خواهد كرد. 

بازى هاى فكرى بهترين سرگرمى براى قرنطينه خانگى

نشان جهانى «فيده» 
براى 2 داور شطرنج همدان 

كوهنوردان همدانى 
صعودها را محدود كنند
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استفاده از وزش باد براى روشنايى معابر
 محققان اميركبير موفق شــدند با استفاده از روش بال شبيه سازى 

شده هواپيما از وزش باد براى روشنايى معابر بهره ببرند. 
به گزارش دانشگاه صنعتى اميركبير، مجرى طرح «توليد اليه بى بافت 
پيزوالكتريــك با قابليت تبديل انرژى ناشــى از وزش هوا به انرژى 
الكتريكى» گفت: در اين پژوهش به بررســى خاصيت پيزوالكتريك 
با استفاده از ولتاژ توليدى در اليه  تهيه شده از نانوالياف PVDF در 

اثر وزش باد پرداختيم. 
اميرارســالن روزبه افزود: پيزوالكتريك ها از جمله مواد هوشمندى 
هستند كه بر اثر نيروى فشارى از خود انرژى الكتريكى توليد مى كنند. 
اين ويژگى منحصربه فرد ابتدا در سراميك ها يافت شد اما به دليل وزن 

سنگين، ترد و شكننده بودن كاربردهاى محدودى پيدا كرد. 

تست بالينى داروهاى ايرانى كرونا آغاز شد
 عضــو كميته علمى كوويد 19 با بيان اينكــه داروهاى مرتبط با 
كرونا تأييديه هاى كميته اخالق وزارت بهداشت را دريافت كرده اند، 
گفت: تســت هاى بالينى آنها آغاز شــده و 2 هفته ديگر جواب آنها 

مشخص مى شود. 
ــه كشــور،  ــا ب ــروس كرون ــداى ورود وي ــر، از ابت ــزارش مه ــه گ ب
ســتاد توســعه زيســت فنــاورى بــا همــكارى ســازمان غــذا و دارو 
ــر شــركت  ــه اگ ــرد ك ــى را منتشــر ك و وزارت بهداشــت فراخوان
دانش بنيانــى امــكان توليــد دارو يــا كيــت را دارنــد خــود را 
معرفــى كننــد تــا بتــوان بــا حمايــت ايــن دو نهــاد، نيــاز كشــور را 
در زمينــه تشــخيص ســريع ويــروس كرونــا و درمــان ايــن بيمــارى 

برطــرف كــرد. 

موتورال باترى 5 هزار ميلى آمپرى
 ساخت

 رندرهايى از موبايل پرچمدار موتورال منتشــر شــده است. اين 
دستگاه نمايشگر 6/7 اينچى و باترى 5 هزار ميلى آمپرى دارد. عالوه بر 

آن اين موبايل لبه ندارد. 
به گزارش مهر، موتــورال پس از عرضه «موتوZ3» موبايل پرچمدار 
ديگرى به بازار عرضه نكرده اما به نظر مى رســد قصد دارد دســتگاه 

جديدى با كيفيت باال به بازار عرضه كند. 
درهميــن راســتا رندرهايــى از يك دســتگاه با نــام «موتورال اج 
پالس»(Motorola Edge+) منتشــر شــده كه نمايشگرى 6/7 
اينچى دارد. اين دستگاه هيچ لبه اى ندارد و نمايشگر خميده آن مشابه 

«هواوى ميت 30» است. 

هوآوى 190 ميليون موبايل در سال 2020 
مى فروشد

در گزارشى جديد پيش بينى مى شود فروش موبايل هاى هوآوى در 
2020 ميالدى از 240 ميليون به 190 تا 200 ميليون دســتگاه برسد. 

دليل اين امر تحريم هاى آمريكا عليه اين شركت است. 
به گزارش ايســنا، تصميم دولت آمريكا بــراى تحريم هوآوى به 
ايجاد فاجعه اى در اين شركت چينى منجر نشده اما به نظر مى رسد 
ســال 2020 ميالدى نويدبخش خبرهاى خوبى براى اين شركت 

نيست. 
گزارشــى جديــد ادعــا مى كنــد طبــق پيش بينــى هــوآوى، فــروش 
موبايل هــاى هوشــمند ايــن شــركت در ســال جــارى ميــالدى 20 

ــد.  درصــد كاهــش مى ياب

اپ استور و گوگل پلى با اخبار جعلى 
ويروس كرونا مقابله مى كنند

 گــوگل و اپل براى مقابلــه با اخبار و اطالعــات جعلى درباره 
ويروس كرونا، اجازه انتشــار اپليكيشــن هايى با اين موضوع را در 

اپ استور و گوگل پلى نمى دهند. 
بــه گزارش ديلى ميل، اپل و گوگل ســعى دارند با انتشــار اخبار و 

اطالعات جعلى درباره ويروس كرونا مقابله كنند. 
 در همين راستا «اپ اســتور» اپل اپليكيشن هاى مربوط به ويروس 
كرونا كه توســط دولت يا مقامات بهداشتى توســعه نيافته اند را رد 
مى كند. توســعه دهندگان اپليكيشــن اعالم كرده اند اپل در صورتى 
اپليكيشــن هاى حاوى اطالعات درباره وضعيت بهداشــتى فعلى را 

تأييد مى كند كه از سوى سازمان هاى شناخته شده، ارائه شوند. 

معاون گردشگرى كشور ابالغ كرد
تمديد مجوزهاى گردشگرى تا 

پايان ارديبهشت 1399

 معاونت گردشگرى كشور در نامه اى به مديران 
كل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
استان ها، به منظور كاهش تردد، تكريم ارباب رجوع 
و پيشــگيرى از شــيوع بيمارى كرونا دســتورات 

جديدى را به آن ها ابالغ كرد. 
به گزارش وزارت ميراث فرهنگى، در اين نامه كه 
به امضاى ولى تيمورى معاون گردشگرى كشور و 
دبير كميته نظارت بر اماكن عمومى، مراكز زيارتى و 
سياحتى و ورزشى ستاد ملى مديريت بيمارى كرونا 
خطاب به مديران كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى 31 استان كشور صادر شده آمده است:
«در اجــراى تكاليــف محولــه مبنــى بــر پيشــگيرى 
و مقابلــه بــا بيمــارى كرونــا موضــوع ابــالغ 
ــورخ 3 اســفندماه 98  شــماره 39968/ 982100 م
بــا عنايــت بــه ضــرورت جلوگيــرى از تجمعــات، 
ــاب  ــد و ارب ــم كارمن ــد و تكري ــش رفت و آم كاه
شــيوع  از  پيشــگيرى  راســتاى  در  و  رجــوع 
ويــروس كرونــا، ضــرورى اســت دســتور فرماييــد 

ــل رعايــت شــود.  ــوارد ذي م
هرگونه مجوز اعم از پروانه بهره بردارى، گواهى نامه 
حرفــه اى، مجــوز فعاليــت يــا كارت راهنماى 
گردشــگرى و. . . كه تمديد آن مســتلزم مراجعه 
حضورى اســت تا پايان ارديبهشت ماه سال 1399 
داراى اعتبــار بوده و تا تاريــخ فوق الذكر نيازى به 
تمديد ندارد؛ بنابراين الزم است اطالع رسانى الزم 

به ذى نفعان صورت گيرد. 
ــه  ــد اعــم از پروان صــدور تمــام مجوزهــاى جدي
مجــوز  حرفــه اى،  گواهى نامــه  بهره بــردارى، 
ــا كارت راهنمــاى گردشــگرى و... كــه  فعاليــت ي
صــدور آن مســتلزم مراجعــه حضــورى اســت بــه 

ــول شــود.  ــاه 1399 موك ــن م ــان فروردي پاي
دوره هــاى  برگــزارى  از  ثانــوى  اطــالع  تــا 
آموزشــى، همايــش، جلســات و نشســت هايى 
كــه موجبــات تــردد و آمــد و شــد جمعــى 
ــازد  ــم مى س ــر فراه ــاى ديگ ــراد را از مكان ه اف
ــق  ــه تعوي ــا ب ــراى آن ه ــرده و اج ــوددارى ك خ

ــد.  افت
ضرورى اســت ضمن تشــديد نظارت بر فعاليت 
تأسيســات تحت پوشــش به ويژه از حيث رعايت 
"دســتور العمل مقابلــه با شــيوع ويــروس كرونا 
در تدسيســات گردشــگرى" به شــكايت مردم و 
گردشــگران از تأسيسات گردشگرى با قيد فوريت 
رســيدگى شــود و ضمن برگزارى روزانه كميته 
رســيدگى به شكايات گزارش اقدامات را به حوزه 

ستادى ذى ربط ارسال شود. 
با همكارى تشــكل هاى بخش خصوصى اقدامات 
الزم براى شناســايى و معرفى واحدهاى غيرمجاز 
گردشــگرى به مراجع ذى ربط به منظور تعطيلى و 

جلوگيرى از فعاليت انجام شود. 
در اجــراى مصوبــه ســتاد ملــى مديريــت بيمــارى 
كرونــا مبنــى بر اعــالم آمادگــى وزارت بهداشــت، 
انعقــاد  بــراى  پزشــكى  آمــوزش  و  درمــان 
ــى  ــى و هتل ــز اقامت ــدادى از مراك ــا تع ــرارداد ب ق
بهره منــدى  به منظــور  مختلــف  شــهرهاى  در 
ــردن دوران  ــپرى ك ــراى س ــا ب ــات آن ه از خدم
ــه  ــا مراتــب ب نقاهــت شــفايافتگان بيمــارى كرون
نحــو مقتضــى بــه ذى نفعــان اطالع رســانى و 
در صــورت عالقه منــدى بهره بــرداران محتــرم 
هماهنگى هــاى  بــراى  نظــر  مــورد  فهرســت 

ــود.» ــال ش ــت ارس ــن معاون ــه اي ــدى ب بع

لطفا توصيه هاى ايمنى را 
به كتف خود نگيريد

ابوعطا »
 هســتند كســانى از پيروان مكتب توطئه كه اعتقاد دارند كار، كار 
انگليســى ها يا حتى خودشان است، برخى هم مى گويند اونا، يعنى از 
ما بهتران كه هيچ وقت نفهميديم كه هســتند براى از ميان برداشــتن 
ضعيف ترها، پيرترها، فقيرترها و خالصه كاهش جمعيت جهان توطئه 
كرده اند، بنده اما به ضِر قاطع ببخشــيد ضرس قاطع اعتقاد دارم كرونا 
توســط تعدادى ويروس شــناس زن براى نابودى نسل مردها ساخته 

شده، مى گوييد چرا؟ زده به سرم؟ 
اگــر يك خانوم هســتى و اين حرف را مى زنى كــه وقتم را براى 
پاســخ دادن به شــما تلف نمى كنم به قول شاعر «گر شوم مشغول 
اشكال و جواب، تشنگان را كى توانم آب داد؟» اما اگر مرد هستى 
و در اين ســناريو شك مى كنى، شــما را توصيه مى كنم نگاهى به 
احواالت خود در اين روزها بيفكنيد، اگه مايه دار هستى و مى توانى 
بى خيال قرض و قســط و بدبختى در خانــه بمانى دو حالت دارد 
يا روزهاى ابتداى قرنطينه و جدى شــدن كار در صداوسيما را مى 
گذرانى و هنوز از مرحله شــلنگ تخته صادر كردن و چالش لبخند 
براى تقويت سيســتم ايمنى عبور نكرده اى و به مرحله تماشاى 24 
ســاعته عيال نرسيده اى، اگر هم فريب فضاى مجازى را خورده اى 
و زودتر از جدى شــدن كار در صداوســيما، براى قرنطينه اقدام 
كــرده اى حتمًا تابه حــال خيلى خوب مفهوم قرنطينــه با زندانبانى 
به نــام «عيــال» را از اعماق وجــود تجربه كــرده اى و فهميده اى 
كه شــكنجه هاى ســفيدى كه بر ســرت مى آيد از وضعيت زندان 

ابوغريب و كميته مشترك هم بدتر است.
على ايها الحال و الحوِل، اگر هم مردى هســتى كه هشــت محترمت 
در گرو نُه مانده غير از مبارزه با غول كرونا و عمليات شپش كشــى و 
ضدعفونى در بدو ورود بــه خانه، خيلى زود خواهى فهميد كه «اگر 
عشق همينه؛ اگه زندگى اينه؛ نمى خوام چشام اين دنيا رو ببينه» در آن 
شــرايط توصيه من به شما اين است كه آرامش خود را حفظ كرده و 
به جاى مصرف الينقطع گرمى جات و توجه به غرولندها و شكايات 
و قبر كهنه شكافتن هاى عيال محترمه و مطالبات نه چندان برحق اوالد 
گرام، توجه خود را به فضاى مجــازى معطوف كرده حتى االمكان و 
مقاديرى ناســزاى مرغوب فرداعلى نثار اينورى ها، اونورى ها، دولت، 
ســلبريتى ها، رؤســاى كابينه نهم، دهم و يازدهــم، قرمزها، آبى ها، 
محافظه كاران، مقاطعه كاران، خودمون، خودشــون، آقازاده ها، مرد يا 

حتى زن زاده ها و...كنيد.
ــك  ــوان ي ــود به عن ــالت تاريخــى خ ــس از اداى رس  شــب هنگام پ
ــكالت  ــل مش ــتاى ح ــته ايد در راس ــه توانس ــور از اين ك ــى غي ايران
تاريخــى و بــاز كــردن مشــت عناصــر معلوم الحــال بــر اعصــاب و 
روان بخشــى از جامعــه ســوهان بكشــيد خوشــنود بــه رختخــواب 
رفتــه، ضمــن شــمارش گوســفندان و ميش هــاى خيالــى خــود بــه 
ــا و  ــه در دوران وب ــوب اســت ك ــدر خ ــه چق ــد ك ــر كني ــن فك اي
طاعــون حضــور نداشــته ايد چــون آن زمــان اگــر از طاعــون ســياه 
ــر را  ــاء بش ــه پوســت ابن ــد ك ــانى بودن ــد كس ــا نمى مردي و قانقاري
قلفتــى بكننــد يــا از ســرها  منــاره و از كلــه قلعــه بســازند، اكنــون 
شــما قورباغــه خــود را ميــل كــرده و مى توانيــد در راســتاى 

ــد. ــه كني ــى آرام را تجرب تقويــت سيســتم ايمنــى خــود خواب
براى افزايش كيفيت اين تجربه از انديشــيدن به روغن بنفشــه، كيم 

كارداشيان و شهاب سنگ جدا بپرهيزيد. 

■ دوبيتى باباطاهر 
شكسته پر و بالم چون ننالم مو كه آشفته حالم چون ننالم  
تو آيى در خيالم چون ننالم همه گويند فالنى چند نالى  

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

در روز رستاخيز ، مردى از اّمت مرا مى آورند ، در حالى كه هيچ كار نيكى كه به سبب آن ، 
برايش اميد بهشت برود ، ندارد ؛ اّما خداوند متعال مى فرمايد : «او را به بهشت ببريد ؛ چرا كه 

به خانواده اش مهر مى ورزيد» .    
تاريخ بغداد : ج 2 ص 330 الرقم 819
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 تصويربــردارى فيلم نيمه بلند «پنهان پيدا» 
در ژانر حماسى- اجتماعى به پايان رسيد.

«پنهان  نيمه بلند  فيلــم  فيلمبــردارى  آغاز 
پيدا» بــه تهيه كنندگى على اصغــر بهنيه با 
نام هنرى (ســعيدرضايى) و نويسندگى و 
در  نســب  ذوالفقارى  مرتضى  كارگردانى 

اوايل زمســتان 1398 و در اســفندماه به 
. رسيد  پايان 

طرح فيلم نامه از على اصغر بهنيه (سعيدرضايى) 
و مرتضى ذوالفقارى نسب است.

در بياناتــى به گزارش رضا جاللى مديرعامل 
موسسه نگاه افق رسانه: فيلم نيمه بلند «پنهان 

پيدا» در مؤسســه نگاه افق رســانه توســط 
نويسنده مرتضى ذوالفقارى نسب مطرح و به 
كارگردانى و تصويربردارى خودش به تصوير 

كشيده شد .
خالصه داســتان: رزمنده اى كه در دوران 
جنــگ تحميلــى بــر اثــر مجروحيت و 
جراحات وارده بــه كمارفته و پس از 35 
ســال پنهان ومدفون شدن در خاك بر اثر 
درمنطقه  به جامانده  مين  از  انفجارى  موج 

جنگــى عملياتى زنده بيرون آمده و...
جاللى بازيگران اين فيلم را سيامك بيگ زاده، 
محمد  مؤمنى،  محســن  عيوضى نيا،  مرتضى 
همتيف حسين بختيارى، محمدرشيد خيرآباد، 
سعيدرضايى، مصطفى شويكلو، يدا... اسالمى، 
عرفان بهداد،  على جاويــد، مرمر مظاهرى، 

پارميدا پيريايى و اكرم عظيمى اعالم كرد .
ديگرعوامل اين پروژه ؛

هنرى(سعيد  بانام  بهنيه  على اصغر  تهيه كننده: 
رضايى)

نويسنده وكارگردان: مرتضى ذوالفقارى نسب .
مديرتصويربردارى: مرتضى ذوالفقارى نسب.

تصويربردار: عرفان جعفرزاده.
برنامه ريز: روياغروى.

عكاس: مريم قهرمانى.
طراح گريم: محمدرضا ابراهيمى.

مجرى گريم: ايــوب بارانى و موناســادات 
طباطبايى.

صدابردار: مهدى اسبقى. 
مديرتوليد: مجيدبختيارى.

پشتيبانى توليد: محمد خيرى.
تدوينگر: مرتضى ذوالفقارى نسب.

مجــرى طرح: مؤسســه نگاه افق رســانه « 
استادشعله شــاهين _ رضاجاللى»و سازمان 
بســيج هنرمندان تهــران بزرگ و ســيامك 

بيگ زاده است.
همچنين اين فيلم نيمه بلند با حمايت ســپاه 
حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ و 
سازمان بسيج هنرمندان تهران بزرگ سرهنگ 
پاسدار شهرام صمدى نيا و استادشعله شاهين 

است.
اين فيلم قرار اســت پس از تدوين و اصالح 
رنگ و صداگذارى به جشنوارهاى معتبر راه 
يابد و سپس به پخش از رسانه ملى تلويزيون 

برسد .

 در روزهاى اخير كه تب شــيوع كرونا همچنان 
باال مانده است مسئوالن استانى برآن شدند به منظور 
حفظ ســالمت مردم و كنترل ويروس كرونا در ايام 
نوروز تصميمات جدى ترى در حوزه گردشــگرى 

بگيرند.
به اين منظور اســتاندار همدان، اتمام حجت خود را 
اعالم كرد و گفت: از پذيرش مسافر و گردشگر در 

استان همدان معذوريم.
سيدســعيد شــاهرخى در چهارمين ســتاد استانى 
پيشگيرى، كنترل و هماهنگى مقابله با ويروس كرونا 
در همدان با تأكيد بر اين كه بايد از ســفر به اســتان 
همدان خوددارى شود و هيچ گونه اسكانى در استان 
همدان نداريم، گفت: مهمانسراهاى ادارات، مدارس 
و ســتاد اسكان استان و خانه مســافرها از پذيرش 

مسافر ممنوع هستند. 
بر اين اساس مقرر شــد، مهمانسراى هيچ دستگاه 
دولتــى به هيچ عنــوان فعال نباشــند و هيچ يك از 
ستادهاى اســكان دولتى ازجمله آموزش وپرورش، 
تربيت بدنى و شهردارى نيز فعاليت نكنند. به همين 
منظور هم توقف فعاليت موزه هاى استان همدان و 
آرامگاه بوعلى سينا اعالم شد. اين تصميمات به اين 
دليل اتخاذ و اجرايى شــد كــه از ورود و خروج و 
تردد گردشگر كه مى تواند عاملى جدى و تهديدى 
براى انتقال ويروس باشد، ممانعت شود. اما هنوز از 
دســتورات جدى مسئوالن ارشد استان زمان زيادى 
نگذشته بود كه خبر پلمب 6 خانه مسافر در همدان 

رسانه اى شد. 
 دريافت تعهد از 60 كارتن  به دست

معاون اجتماعى فرمانده انتظامى استان همدان در اين 
زمينه گفت: در روزهاى اخير3 خانه مسافر متخلف 

پلمب و به مراجع قضايى ارجاع داده شد.
حسين بشرى، اظهار كرد: با توجه به اخطار صادره 
توســط اداره اماكن فرماندهى انتظامى استان همدان 
مبنى بر نپذيرفتن مســافر در خانه مسافرهاى استان 
همدان، در 24 ســاعت گذشته 6 واحد از اين خانه 
مســافرها به دليل بى توجهى به اخطار صادره پلمب 

شدند.

وى افــزود: به دليل جلوگيرى از انتشــار 
ويروس كرونا پذيرش مســافر در خانه 
مسافرها ممنوع است و درصورت وصول 

گزارش و يا مشاهده اين موضوع توسط گشت هاى 
مشــترك اداره اماكن، ميراث فرهنگى و بهداشــت 
عالوه بر پلمب واحد، براى متصدى مربوطه پرونده 

قضايى تشكيل خواهد شد.
بشــرى تأكيد كــرد: در چند روز گذشــته نيروى 
انتظامى استان همدان دستور نپذيرفتن مسافر به اين 

مجموعه ها را داده بود اما برخى تخطى كردند.
 شايعه اجاره سوئيت منزل ها با قيمت هاى 

گزاف به بيماران قمى
فرمانده انتظامى اســتان همدان نيز با بيان اينكه خبر 
مبنى بر اجاره ســوئيت منزل هاى همدان به بيماران 
مبتال به ويروس كرونا شــايعه است، تصريح كرد: 
به تازگى خبــرى در فضاى مجازى با اين عنوان كه 
بيماران قمى وارد همدان شــده و تمامى ســوئيت 
منزل ها را بــا قيمت هاى گزاف كرايــه كرده و در 
همــدان زندگى مى كنند، پخش شــده بــود كه با 
هماهنگى ميراث فرهنگى و دانشگاه علوم پزشكى 
ابن ســينا تحقيقاتــى در اين زمينه انجام شــد كه 
خوشبختانه متوجه شديم اين خبر فقط شايعه است.

بخشعلى كامرانى صالح به رسانه ها گفت: متأسفانه 
فضاى مجازى بسترى براى پخش خبرهاى كذب و 
شايعات فراوان شــده است كه پليس فتا به دقت با 
افراد و كانال هايى كه اقدام به پخش اين شــايعات 

كرده اند، برخورد خواهد كرد.
بشرى در پايان اظهار كرد: مردم استان همدان به هيچ 
عنوان نگران شايعات فضاى مجازى نباشند و اخبار 

را فقط از منابع رسمى پيگيرى كنند.
حسين افشــارى، فرماندار همدان نيز، با بيان اينكه 
تمامى ســتادهاى خدماتى نوروزى تعطيل اســت، 
اعالم كرد: در شهرســتان همدان هيچ گونه امكانات 
و خدماتى به مسافران ارائه نمى شود در همين رابطه 
دادســتانى به بحث خانه مسافرها و كارتن به دستان 
ورود كرده و 6 خانه مســافر در روزهاى گذشــته 
پلمب شــده و 60 كارتن به دست نيز احضار شدند 

و از آنها تعهد گرفته شد، البته هنوز به صفر نرسيده 
است.

 فعاليت خانه مسافرها بايد تعطيل شود
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان همدان نيز، با بيان اينكه براساس مصوبه كميته 
مبارزه با ويروس كرونا فعاليت خانه مســافرها بايد 
تعطيل شــود، اظهار كرد: از 2 روز پيش اكيپ هاى 
مشترك با حضور نمايندگان ميراث فرهنگى، نيروى 
انتظامــى، اداره اماكن، جامعه هتلداران و شــركت 
مجرى ســاماندهى در حال بازديــد و كنترل خانه 

مسافرها هستند.
على مالمير درباره اجاره خانه مسافرها و سوئيت ها 
توســط مسافران در شــهر همدان بيان كرد: اگر در 
بازديد از خانه مســافرها موارد اين چنينى مشاهده 
شــود به طور قطع با برخورد جدى مواجه خواهند 
شــد و اگر مواردى با آدرس مشــخص از ســوى 
شهروندان گزارش شود، توسط دستگاه هاى مرتبط 

پيگيرى مى شود.
 تعــداد زيادى از خانه مســافرها مجوز 

ندارند
وى با اشــاره به اينكه تعداد زيادى از خانه مسافرها 
بدون مجوز هستند و مشخصاتى از آن ها در دسترس 
ميراث فرهنگى نيست، خاطرنشان كرد: ساماندهى 
خانه مســافرها حدود 4 ســال پيش از سوى اداره 
ميراث فرهنگى مطرح شــده و از 2 بُعد مورد توجه 
است؛ نخستين بُعد تسهيل صدور مجوز براى افراد 
عالقه مند به فعاليت قانونى اســت كه به راحتى در 

اداره ميراث فرهنگى انجام مى شود.
مديركل ميراث فرهنگى اســتان همدان ادامه داد: 
قســمت دوم شــامل افرادى اســت كه از مسير 
غيرقانونى به ســودهاى كالن دست پيدا مى كنند 
و  به همين ئايا خواســتار فعاليت قانونى نيســتند 
و نمى خواهند مجــوز بگيرند كه بايد با اين افراد 
برخورد اثربخشى انجام شــود كه انگيزه فعاليت 

غيرقانونى نداشته باشند.
وى برخــورد با خانه مســافرهاى بــدون مجوز را 
حلقه مفقوده اى دانســت كه نيازمنــد به تمهيدات 
جدى است و گفت: به دليل اينكه اين پديده تاكنون 
جرم انگارى نشده و برخورد مشخص و اثربخشى با 
آن ها صورت نگرفته است، حاضر به تمكين قانون 
نيســتند و به خاطر ساماندهى نشــدن، در شرايط 

غيرقابل كنترل مديريتشان سخت تر مى شود.
 برخورد با مالكان اقامتگاه هاى غيرمجاز 

در همدان
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
همدان گفت: بــا مالكان اقامتگاه هايى كه اســكان 

مسافران غيرمجاز را دارند، برخورد مى شود.
علــى مالمير اظهار كرد: بنا بر مصوبه ســتاد مبارزه 
با بيمارى كرونا به منظور حفظ ســالمت شهروندان 
و هموطنان با هرگونه اســكان و پذيرش مسافر در 
مسافرخانه ها و منازل استيجارى غيرمجاز در همدان 

برخورد مى شود.
وى بيان كرد: بر همين اســاس كميته اى متشــكل از 
كارشناســان اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى اســتان همدان و عوامل نيروى انتظامى 
تشكيل و با بررســى ميدانى در مناطق مختلف شهر 
نسبت به شناسايى و برخورد قانونى با متخلفان اقدام 
مى شــود. معاون گردشگرى ميراث فرهنگى همدان 
نيز گفــت: عالوه بر صدف هاى مجازى از ســوى 
پليس فتا و نيز ارسال پيامك و هشدار الزم به خانه 
مســافرهاى مجاز و غيرمجاز در همدان، در 2 روز 
گذشــته براى بيش از 20 باب خانه تذكر و اخطاريه 
مبنى بــر نپذيرفتن مســافر صادر شــده و 6 واحد 
غيرمجاز نيز كه اقدام به اســكان مسافر كرده بودند، 
پلمب شــد. على خاكسار از همشــهريان همدانى 
خواســت درصورت مشــاهده اســكان و پذيرش 
مسافر در هر نقطه از شهر مراتب را از طريق شماره 

38274946 به كميته مربوط انعكاس دهند.

 از شايعه اجاره سوئيت به بيماران قمى تا 
دريافت تعهد از 60 كارتن  به دست

پذيرش مسافر 
در خانه مسافرهاى 
همدان ممنوع است
■ مسئوالن مى گويند برخورد مى كنيم

پايان تصويربردارى فيلم نيمه بلند «پنهان پيدا» 

■■ استاندار: استاندار: مهمانسراهاى ادارات، مدارس و ستاد اسكان استان و خانه مسافرها از پذيرش مسافر ممنوع هستند. مهمانسراهاى ادارات، مدارس و ستاد اسكان استان و خانه مسافرها از پذيرش مسافر ممنوع هستند.
■■ معاون گردشگرى: معاون گردشگرى: همدانى ها درصورت مشاهده اسكان و پذيرش مسافر در هر نقطه از شهر مراتب را از طريق  همدانى ها درصورت مشاهده اسكان و پذيرش مسافر در هر نقطه از شهر مراتب را از طريق 

شماره شماره 3827494638274946 به كميته مربوط انعكاس دهند به كميته مربوط انعكاس دهند
■■ فرمانده انتظامى استان: فرمانده انتظامى استان: همدانى ها به هيچ عنوان نگران شايعات فضاى مجازى نباشند و اخبار را فقط از منابع  همدانى ها به هيچ عنوان نگران شايعات فضاى مجازى نباشند و اخبار را فقط از منابع 

رسمى پيگيرى كنند.رسمى پيگيرى كنند.


