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در خانه بمانيم
 1- از ابتــداى ورود كرونا بــه ايران، 
صاحب نظرانى باور به قرنطينه مناطقى كه 
اين ويروس در آن مشــاهده شده، داشتند 
و اقدامات انجام شده بدون اقدام به قرنطينه 
و محدودسازى اجبارى ارتباطات را كم اثر 

مى دانستند...

آگهى تجديد مناقصه 

شركت سياحتى عليصدر

ــت  ــر دارد جه ــدر در نظ ــياحتى عليص ــركت س ش
ــهرى  ــهرى و برون ش ــاى درون ش ــام مأموريت ه انج
ــودرو را  ــتگاه خ ــك دس ــاره ي ــه اج ــود نســبت ب خ
ــى  ــش خصوص ــه بخ ــى ب ــه عموم ــق مناقص از طري

ــد. ــذار نماي واگ
 لــذا كليــه شــركت ها و اشــخاص حقيقــى دارى 
كســب  جهــت  مى تواننــد  صالحيــت  شــرايط 
از  مناقصــه  اوراق  دريافــت  و  بيشــتر  اطالعــات 
ــور  ــد ام ــه واح ــت 98/12/26 ب ــخ 98/12/21 لغاي تاري
ــع در  ــدر واق ــياحتى عليص ــركت س ــاى ش قرارداده
ــد. ــه نماين ــماره 40 مراجع ــيد، ش ــه رش ــالر خواج ب

@bazarehamedan

اگر به دنبالاگر به دنبال
 آگهى هاى استخدامى هستيد 

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

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

يديد

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

 توصيه يك استاد دانشگاه به مسئوالن: مردم را نترسانيد

تدبير مناسب
الزمه دستوركارمسئوالن

اسكان نوروزى فرهنگيان 
در استان تعطيل است

 طرح اســكان نوروزى فرهنگيان در اســتان لغو شده و مراكز 
اسكان هيچ گونه فعاليتى ندارند.

مديركل آموزش و پرورش استان همدان گفت: برابر اعالم استاندار 
همدان، ستادهاى اسكان فرهنگيان استان هيچ گونه فعاليتى ندارند.

به گزارش اداره اطالع رســانى و روابط عمومى آموزش و پرورش 
اســتان، محمد پورداود اظهار كرد:  در راســتاى حفظ ســالمت 
هموطنان به ويژه فرهنگيان شريف و مقابله با بيمارى كرونا، طرح 
اسكان نوروزى فرهنگيان همزمان با سراسر كشور در سطح استان 

لغو شده است.
وى خاطرنشــان كرد: پيش از اين رزرو اينترنتى مسافران نوروزى 

نيز متوقف شده بود.

1000 متر
 از شبكه فشار متوسط برق 
نهاوند بهينه سازى شد
 رئيــس توزيــع بــرق نهاونــد از اصالح و 
بهينه سازى هزار و 100 متر از شبكه فشار متوسط 

برق در محور نهاوند-بروجرد خبر داد.
رضا شــيردره در گفت وگو با مهــر اظهار كرد: 
بــا توجه به تعريــض محــور نهاوند-بروجرد 
حدفاصل سه راهى شعبان شــبكه فشار متوسط 
انتقال برق شهرســتان نهاوند در شــرايط بسيار 
ناامن قرار گرفت و امكان برخورد خودروهايى 
كــه در اين محور تــردد مى كردند به آن وجود 

داشت.

وى ادامه داد: در همين راســتا رايزنى هايى براى 
تأمين اعتبار مورد نياز انجام شــد و خوشبختانه با 
حمايت هاى شــركت توزيع برق استان همدان و 
پيگيرى هاى فرماندار شهرســتان نهاوند امروز اين 

خواسته عملياتى شد.
رئيس توزيــع برق نهاوند بابيــان اينكه عمليات 
اصالح و جابه جايى شبكه به طول هزار و 100 متر 
در حال انجام است و تا فردا به اتمام خواهد رسيد، 
گفت: عمليات فوق با استفاده از توان پيمانكاران 
شهرســتان نهاوند در قالب مانورى مشــترك و با 

اعتبار 250 ميليون تومان اجرايى مى شود.
وى افزود: ســعى بر آن است كه در راستاى رفاه 
حال همشــهريان اين مهم با حداقل خاموشى به 

پايان برسد.

 فرمانده انتظامى استان همدان از كشف 
2 هــزار ليتر الكل صنعتى قاچاق و بدون 

مجوز در شهرستان همدان خبر داد.
بخشــعلى كامرانى صالــح در گفت وگو 
بــا مهر اظهار كرد: در پى كســب خبرى 
مبنى بــر حمل الكل صنعتــى قاچاق از 
يكى از اســتان هاى همجوار به همدان با 
يك دســتگاه وانت نيسان، مأموران يگان 
امــداد شهرســتان همدان در ســه راهى 
شهرك فرهنگيان مســتقر و حين كنترل 
خودروهاى عبورى اين خودرو را متوقف 

كردند.
وى ادامه داد: در بازرسى از اين خودرو، 
2 هــزار ليتر الكل صنعتى قاچاق و بدون 

مجوز كشف و 2 نفر در اين باره دستگير 
شدند.

كامرانى صالح با اشاره به اينكه كارشناسان 
ارزش محموله كشــف شده را 6 ميليارد 
ريــال برآورد كرده اند، افــزود: متهمان با 
تشــكيل پرونده به مرجع قضائى معرفى 

شدند.
وى همچنين از كشــف 14 هزار و 550
جفت دســتكش ايرانى احتكار شــده با 
همكارى بازرســان اداره صنعت معدن و 
تجارت شهرستان اسدآباد در روز گذشته 

خبر داد.
فرمانده انتظامى اســتان همدان گفت: در 
پى اخبار واصله مبنى بر احتكار دستكش 

ايرانى توســط يك واحــد صنفى عرضه 
محصــوالت يك بار مصرف در ســطح 
شهرستان، رسيدگى به موضوع در دستور 

كار پليس قرار گرفت.
وى افــزود: پس از اطمينــان از صحت 
موضــوع و انجــام هماهنگــى قضائى، 
مأموران دايــره مبارزه بــا قاچاق كاال و 
ارز پليس آگاهى به اتفاق بازرســان اداره 
صنعــت، معــدن و تجارت شهرســتان 
اسدآباد از اين واحد صنفى بازديد كردند.

كامرانى صالح گفت: در نتيجه اين بازديد 
تعــداد 14 هزار و 550 جفت دســتكش 
يك بار مصرف ايرانى احتكارشده كشف 
و پرونــده متهم تحويــل اداره تعزيرات 

حكومتى شد.
فرمانده انتظامى استان همدان با اشاره به 
اينكه ارزش محموله كشف شده برابر نظر 
كارشناســان 9 ميليون ريال برآورد شده 
اســت و با تأكيد بر نياز مــردم به لوازم 
بهداشتى در روزهاى گذشته، گفت: طرح 
برخــورد با محتكران لوازم بهداشــتى با 

شدت هرچه بيشتر ادامه دارد.
وى گفــت: برخــورد پليس و دســتگاه 
قضائى با قاچاقچيــان و محتكران اقالم 
بهداشــتى و مورد نياز مردم جدى است 
و شــهروندان در صورت داشتن هرگونه 
اطالعــات و گزارش در اين باره، با پليس 

110 تماس بگيرند.

فرمانده انتظامى خبرداد

كشف 2000 ليتـر الكل قاچـاق در استان

از«نشان پرداخت» به جاى پول استفاده كنيد

پيشنهاد سيستم بانكى براى حذف پول كثيف
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در خانه بمانيم
 1- از ابتــداى ورود كرونا به ايران، صاحب نظرانى باور به قرنطينه 
مناطقى كه اين ويروس در آن مشــاهده شــده، داشــتند و اقدامات 
انجام شــده بدون اقدام به قرنطينه و محدودسازى اجبارى ارتباطات 

را كم اثر مى دانستند.
از ابتدا وزير بهداشــت مخالف قرنطينه بود و اين اقدام را مناســب 
سيســتم بهداشتى در دوران جديد نمى دانست و اين كار را مربوط به 
دوره هاى گذشته مى دانست و بر آموزش و فرهنگ سازى براى مردمان 

با فرهنگ ايران تأكيد داشت.
2- با گذشت 20 روز از مشــاهده و اعالم رسمى ويروس كرونا در 
قم، اكنون برخى وزارت بهداشت را به دليل قرنطينه نكردن قم سرزنش 
مى كنند و اعالم مى كنند كه اگر قم قرنطينه مى شد، شيوع اين ويروس 

به اين سرعت نبود و خسارات آن كمتر مى شد.
البته وزارت بهداشت همچنان از عملكرد خود دفاع مى كند و بر نظر 
پيشين خود است اما تقاضا براى قرنطينه هاى استانى از سوى مردم و 

نمايندگان در استان هاى با شيوع بيشتر افزايش يافته است.
3- با گسترش ويروس كرونا و درگير شدن تمام استان ها، استان هاى 
گردشگرى اقدام به اعالم نپذيرفتن مسافر و قرنطينه گردشگرى كردند.

اقدامى كه چند روزى اســت كشور را با حواشى اين تصميم درگير و 
همه را نسبت به خودروهايى با پالك استان هاى ديگر در استان خود 

حساس كرده است.
حساســيتى كه در مواردى به درگيرى و زد و خورد نيز كشيده شده 

است.
4- مردم اســتان هايى ماننــد مازندران و گيالن كــه معموال با حجم 
مســافران بيشترى مواجه هســتند، قرنطينه گردشــگرى را جدى تر 
گرفته انــد و اقداماتى هم براى اعالم پذيــرا نبودن از ميهمانان در اين 
ايام داشــته اند، اقداماتى كه به نوعى دخالت در امور نهادهاى مسئول 

نيز هست.
در استان نيز اين ممنوعيت ورود ميهمانان و تدابير ديگر پيشگيرانه در 
ورودى ها در حال اجرا است، هرچند گزارش هايى از حضور ميهمانان 

در استان به رغم اعالم ها حكايت دارد.
5- قرنطينه گردشگرى اقدامى الزم براى كنترل شيوع ويروس كروناى 
جديد اســت اما اين اقدام بايد با اقدامات ديگرى همچون ممنوعيت 

برگزارى تجمعات و در خانه ماندن مردم تكميل شود.
درباره تجمعات وزارت بهداشــت و دستگاه هاى مسئول با ممنوعيت 
اعالم شــده توانســته اند شــرايط را كنترل كنند و تجمعات همچون 
روال ســابق قابل مشاهده نيســت هرچند در بخش مردم، برگزارى 

ميهمانى هاى بزرگ خانوادگى همچنان مشاهده مى شود.
6- مهمترين و مؤثرترين اقدام در پيشــگيرى از شــيوع كرونا كه در 
جهان اجرا مى شود، ماندن در خانه با رعايت بيشتر اصول بهداشتى و 

حضور كمتر در اجتماع است.
اين نكته در ايران كمتر رعايت مى شود و در استان نيز فضاى پياده راه ها 
و مناطــق خوش آب وهوا حكايت از بى توجهى بيشــتر مردم به اين 
توصيه مهم دارد كه اگر رعايت نشود، خداى نكرده ممكن است استان 
وضعيت نامناســبى همچون برخى استان هاى درگير با شيوع ويروس 

پيدا كند.
7- از ديدگاه عقلى و منطقى و همچنين توصيه هاى شرعى و مذهبى، 
حفظ جان و پيشــگيرى از به خطر انداختن جان مردم، اهميت فراوان 

داشته و بر اين اولويت مهم در جامعه تأكيد بسيار شده است.
در اين شرايط مى توان خريدها، گردش، حضور در مناطق تفريحى و 
خوش آب وهوا، پياده روى، دوچرخه سوارى و اقدامات ديگرى كه در 
شرايط عادى قابل انجام بود را انجام نداد يا در حد ضرورت انجام داد 
و در خانه ماند تا نقشــى كه از يك ايرانى در كمك به گذر از بحران 

انتظار مى رود، به درستى ايفا شود.

تصميم گيرى 
براى  دستفروشان باشهردارى نيست

 شــهردارى تصميم گيرنده تعطيلى بساط گســترى دستفروشان شهر همدان نيست و 
ستادهاى استانى و شهرستانى در اين باره تصميم گيرى خواهند كرد. 

معاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان در پى شــيوع كروناويروس در گفت و گو 
با ايســنا، بيان كرد: در جلســاتى كه داشــته ايم فعًال تصميمى بر تعطيلى بساط گسترى 
دستفروشــان گرفته نشده و وظيفه شــهردارى درحال حاضر ايجاد محدوديت و كنترل 

محصوالت عرضه شده از سوى دستفروشان است. 
وحيد على ضمير با اشــاره به اينكه در صورتى كه تعطيلى دستفروشان به شهردارى 

همدان اعالم شــود در كمتريــن زمان ممكــن مصوبات را اجــرا مى كنيم، افزود: 
شهردارى محدوديتى براى اجراى آراء دســتگاه هاى تصميم گيرنده ندارد و مجرى 

اين امر است. 
على ضميــر ادامــه داد: پيش از شــيوع ويروس كرونــا و با توجه بــه افزايش تعداد 
دستفروشــان براى بازار شب عيد، تصميم ســاماندهى آن ها گرفته شد و افزون بر 90 
درصد از دستفروشــان شناسنامه دار شــدند اما با توجه به شرايط فعلى اين طرح مانند 

گذشته قابليت اجرايى ندارد. 
معاون خدمات شهرى شــهردارى همدان درباره ساعت كارى دستفروشان خاطرنشان 
كرد: درحال حاضر دستفرشــان خيابان بوعلى از ساعت 20 به بعد و دستفروشان خيابان 

شريعتى از ســاعت 13 تا 15 فعاليت مى كنند و هرگونه بساط گسترى در پياده راه هاى 
ميدان امام(ره) و بوعلى در خارج از اين ساعات قانونى نيست. 

وى در ادامه درباره ضدعفونى و شست وشــوى معابر، تأسيســات و مبلمان شهرى نيز 
يادآور شد: اين فعاليت ها همانند 2 هفته گذشته با كيفيت مناسب ادامه دارد و اتوبوس ها 
نيز مانند گذشته هر شب ضدعفونى مى شوند همچنين به تاكسيداران بسته هاى بهداشتى 

براى ضدعفونى داده مى شود. 
على ضمير در پايان گفت: برخى ســرويس هاى بهداشــتى سطح شــهر كه كمتر مورد 
اســتفاده بود، تعطيل شــده و تعدادى كه در مبادى ورودى، خروجى، رينگ مركزى و 

مكان هاى پرتردد شهر هستند، روزانه 2 نوبت ضدعفونى مى شوند. 

از«نشان پرداخت» به جاى پول استفاده كنيد

پيشنهاد سيستم بانكى براى حذف پول كثيف

صنايع برتر استاندارد همدان
 شناسايى مى شوند

 مديركل استاندارد همدان از آغاز فرايند شناسايى صنايع برتر استان 
خبــر داد و گفت: صاحبان اين واحدها بايد مســتندات خود را براى 
پايش و ارزيابى در سامانه نظارت بر اجراى استاندارد بارگذارى كنند. 
محمــد مددى در گفت وگــو با ايرنا اظهار كرد: اســتمرار در حفظ 
پروانه كاربرد عالمت اســتاندارد، نداشتن نقص بحرانى، كامل بودن 
آزمايشگاه، مشاركت در تدوين استاندارد و تجديدنظر استاندارهاى 
ملى، منطقــه اى يا بين المللى، صــادرات و گواهينامه حالل برخى 
معيارهــاى ارزيابى صنايع و واحدهاى توليــدى و خدماتى در اين 

طرح است. 
وى افزود: ميزان فعاليت هاى آموزشــى واحد توليدى، داشــتن مدير 
كنترل كيفيت و انجام كار تحقيقاتى مرتبط با ارتقا كيفيت رشته صنعتى 

نيز در فرآيند انتخاب واحد نمونه تأثير دارد. 
مديركل استاندارد همدان حداقل امتياز براى انتخاب واحدهاى نمونه 
در مقطع استانى را 60 اعالم كرد و افزود: آنها كه بتوانند امتياز بيشترى 

كسب كنند در مرحله ملى شركت داده مى شوند. 
مددى خاطرنشــان كرد: طرح انتخاب واحدهاى برتر در تشــويق و 
ترغيب توليدكنندگان به استانداردســازى فرآورده ها و كيفيت بخشى 

محصوالت داخلى بسيار مؤثر است. 
به گفته وى متقاضيان تا پايان تيرماه ســال 1399 به سامانه نظارت بر 
اجراى استاندارد به نشانى isom. isiri. gov. ir مراجعه و پس از 

نام نويسى، مدارك و مستندات خود را بارگذارى كنند. 
درحدود 500 واحد صنعتى و خدماتى اســتان مشــمول اســتاندارد 

اجبارى هستند و 641 نوع كاالو خدمات ارائه مى كنند. 

ويروس پذيرى گل ها بايد توسط 
كارشناسان بررسى شود

 ويروس پذيــرى گل ها و گياهان در حال كاشــت بايد توســط 
كارشناسان خبره كشاورزى بررسى شود. 

عضو شوراى اسالمى شهر همدان در نشست بررسى وضعيت كاشت 
گل ها و گياهان در مناطق شهردارى همدان خاطرنشان كرد: از آنجا كه 
عنوان شده ويروس كرونا مى تواند بر سطح گل ها و گياهان باقى بماند، 

اين ادعا بايد از سوى كارشناسان بررسى شود. 
به گزارش ايرنا، سيدمسعود عســگريان افزود: در صورت تأييد اين 
موضوع بايد راهكارهاى الزم براى پاكسازى گياهان از ويروس انجام 
شــود تا سالمت اجتماعى تهديد نشود. عســگريان خاطرنشان كرد: 
همچنين بر واردات گل و گياهان از ســاير اســتان ها نيز بايد نظارت 
الزم انجام شــود. معاون خدمات شهرى شهردارى همدان نيز در اين 
نشســت گفت: عمليات نظارت و بررسى گل ها و گياهان كاشته شده 

در راستاى سالم سازى از امروز انجام مى شود. 
وحيد على ضمير افزود: از امروز به متخصصان حوزه گل و گياه براى 

بررسى فضاى سبز سطح شهر مشاوره مى دهيم.

تصادف شديد خودروى دنا در همدان
 برخورد شديد خوردور دنا با درخت در بلوار شهيد فهميده همدان 

يك زخمى بر جاى گذاشت. 
ســخنگوى اورژانس همدان گفت: حوالى ســاعت 15 دوشــنبه 19
اسفندماه يك دستگاه خودرو دنا در بلوار شهيد فهميده شهر همدان با 

يك درخت به شدت برخورد مى كند. 
عباس اولياســميع در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه اورژانس همدان 
در كوتاه ترين زمان در محل حادثه حاضر مى شــود، افزود: جوان 21

ساله اى در اين حادثه زخمى شده اما سطح هوشيارى آن مناسب است. 
ســخنگوى اورژانس همدان با بيان اينكه اين جوان شكســتگى بسته 
داشــته اســت، اضافه كرد: پس از انجام اقدامات الزم در محل حادثه 

مصدوم به بيمارستان بعثت همدان منتقل شده است.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان نيز گفت: ناتوانى در 
كنترل وســيله نقليه ناشى از سرعت زياد و اســتفاده از تلفن همراه 
در حين رانندگى دليل تصادف شــديد خودروى دنا در بلوار شــهيد 
فهميده شهر همدان است.  على فكرى در توضيح اين خبر اظهار كرد: 
روز گذشته حوالى ساعت 15 ســوارى دنا از مسير ميدان قائم(عج) 
به چهارراه پژوهــش در حال حركت بوده كه 40 متر مانده به انتهاى 

خيابان از مسير خارج شده و با درخت برخورد مى كند. 
وى با بيان اينكه برخورد خودروى دنا با درخت بســيار شــديد بوده 
به طورى كه درخت نيز بر اثر اين تصادف شكســته شده است، افزود: 
راننده خودرو جوان 21 ســاله اى اســت كه بر اثر تصادف به شدت 

مجروح شده و اكنون در بيمارستان بعثت همدان بسترى است. 

دماى هواى همدان افزايش مى يابد
 با فعاليت جوى پايدار و افزايش دما در اين استان، آسمان همدان 

تا پايان هفته صاف تا قسمتى ابرى پيش بينى مى شود. 
كارشناس اداره كل هواشناسى همدان با بيان مطلب گفت: هيچ سامانه 
بارشى در آسمان همدان فعال نيست و پيش بينى مى شود تا روز جمعه 

بارشى در اين استان نداشته باشيم. 
محمدحســن باقرى شكيب در گفت و گو با ايرنا افزود: تا انتهاى هفته 
دماى هواى اين اســتان روزانه به صــورت ميانگين بين 2 تا 4 درجه 

سانتى گراد افزايش مى يابد. 

يكى بايد مقصر 
كرونا را معرفى كند

مهدى ناصرنژاد»
  بــا وجــود گذشــت حــدود 3 هفته از 
اعالم رســمى اپيدمى ويروس كرونا در ايران، 
به نظر مى آيد هنوز قشــر زيادى از هموطنان 
عزيز نســبت به اين بيمارى خطرناك بى اعتنا 
هســتند. براى بســيارى از مردم، كرونا هنوز 
حرف تازه اى است و گويى اين اسم و عنوان 

چندش آور به گوش خيلى ها نرسيده است!!!
با وجود اين دولت جمهورى اســالمى و در 
صف نخســت، وزارت بهداشــت و درمان با 
تمام امكانــات و دارايى ها، كمــك و ايثار و 
مســئوليت پذيرى جامعه پزشكى و پرستارى 
و همچنيــن كاركنان شــريف داروخانه ها در 
سراسر كشــور با زحماتى مضاعف نسبت به 
هر زمان ديگر، درحال مبارزه با ويروس كرونا 
و جلوگيرى از گسترش آن هستند و اجرشان 
بــا خداوند منان و اليزال. اما چه ارگان و نهاد 
و مســئولى غير از آنكه نام برده شد، مسئول 
متوقف كــردن تاخت وتاز ويــروس كرونا و 
جلوگيرى از كشت  و كشتار و گرفتارى حاصل 

از آن است؟!
اشــاره شد به اينكه به يقين قشرهاى زيادى در 

جامعه ايران از وجــود كرونا بى خبر مانده اند 
و يا گوش خــود را مى بندند كــه صدايى و 
حرفى از آن نشنوند. اينان به چند دسته تقسيم 
مى شــوند؛ دسته نخست كســانى هستند كه 
قاعدتــاً به لحاظ كوتاه بودن دامنه زندگى خود 
از هر اتفاقى در دنياى پيرامونى خويش بى خبر 
مى مانند و به اصطالح دنيا را آب ببرد، اينان را 

خواب مى برد؟
خطــر اين دســته در قبال ويــروس كرونا و 
گسترش آن، نظير همان بمب هاى عمل نكرده 
و باقى مانده از جنگ هاى جهانى اول و دوم در 
اعماق خاك و درياهاست كه اگر غفلتاً منفجر 

شود، ويرانى و كشتار زيادى برجا مى گذارد!
دســته دوم هم كسانى هســتند كه مى دانند و 
شــنيده اند اما به غلط عــادت دارند كه در هر 
اتفاقــى بگويند: «بى خيال!». خطر اين عده هم 
در هنگام اين اپيدمى خطرناك كمتر از دســته 
نخست نيست با اين تفاوت كه هميشه گفته اند: 
«چو دانى و پرســى، سؤالت خطاست!». اينان 
همان بمب هاى عمــل نكرده اند وليكن پنهان 
نيستند و همه جا هســتند و سرگردانند و اگر 
با كسى يا چيزى برخورد كنند و منفجر شوند، 
گروه هاى زيــادى را قربانى بى خيالى خويش 
مى سازند! دسته اى ديگر هم هستند كه البته در 
اقليت قرار دارند. اما ندانم كار به شمار مى آيند 
و نمى دانند با چه شيوه اى بايد با خطر روبه رو 

شــوند و عملكرد آنان معموالً خنثى است! اما 
خطرناك تــر از همه اين دســته ها و گروه ها، 
كسانى هســتند كه از همه چيز خبر دارند و تا 
حدودى هم مواظب ســالمتى و عافيت خود 
هســتند، اما هيچ گاه خود را موظف نمى دانند 
كه به ديگران كمك كنند و حتى سعى مى كنند 
و فكــر مى كنند بايد ديگــران را مقصر در هر 
موضوعى بدانند. اينان حتى فكر مى كنند بايد 
در كنارى بايســتند و ديگران از راه برســند و 
خطر را از آنــان دور كنند و به اين هم راضى 
نيستند و خود را از زمين و زمان و اين و آن و 
همسايه و هر رهگذر و هر خريدار و فروشنده 
و خالصه اينكه از هر مدير و مسئول و دولت 

در هر شرايط طلبكار هستند!
اكنون در همين قضيه كرونا و زحماتش بدون 
هيچ تنفســى بر عهده سازمان ها و تشكل ها و 
عوامل آن و در صدر همه، جامعه پزشــكى و 
بهداشتى كشورمان گذاشته شده است! فرض 
را بر اين مى گذاريم كه در اين ميانه شــخص 
دولت مسئول مبارزه بى امان با كرونا نيست و 
مردم با مداخله خود يك تشكل ويژه يا نهادى 
مخصوص براى مبارزه با كرونا تعيين كرده اند 
و حتــى آن را مجهز ســاخته و تمام امكان و 
ســرمايه هم در اختيار آن قرار داده اند! اما آيا 
در اين شرايط هم بايد همه مردم از هر قشرى 
خود را كنار بكشند و هيچ كارى نكنند و حتى 

دســت و روى خود را هم نشويند و به نوبت 
بايستند تا آن تشكل واقعاً مردم نهاد از راه برسد 

و مشكل  آنان را حل كند!؟
آيا در چنين شرايطى هركس بايد بدون مداخله 
و احســاس مســئوليتى، خود را در معرض 
بيمارى و ويروس قرار دهد، چون كسى ديگر 
و مسئولى ديگر، عهده دار مبارزه با آن بيمارى 
اســت!؟ آيا بايد با بى اعتنايى و بى خبر جلوه 
دادن خود و مقصر دانستن ديگران، هيچ كارى 
انجام ندهيم و لج ولج بازى راه بيندازيم تا همان 
تشــكل و نهاد مشخص و معين اقدام كند و با 
«منقاش» يا همان گيره و انبر به دادمان برسد و 

ويروس را از جانم بيرون بكشد!؟
بنابراين بى جهت نيســت كه شخص وزير و 
مسئوالن و سخنگوى وزارت بهداشت و درمان 
هنــگام ارائه آمار و ارقــام جديد از وضعيت 
ويروس كرونا در كشــورمان، با برافروختگى 
و ناراحتى و آنچنان بــا حالت انفعال مردم را 
خطــاب قرار مى دهند و التمــاس مى كنند كه 
خطر را جدى بگيرند و احســاس مسئوليت و 
تشريك مساعى داشــته باشند و در اين مورد 
خاص از فكر سفر و سير و سياحت و ميهمانى 
و دورهمى بيرون بيايند تا بلكه با تلفات كمتر، 
از اين مهلكه خارج شويم و بيشتر از اين، خود 
را و ديگــران و جامعــه را به زحمت و خطر 

نيندازيم!

1- پاسكارى ادارى بين شهردارى و فرماندارى همدان به موضوع هاى 
كرونايى رســيد. گويا موضوع دســتگاه تصميم گير بــراى تعطيلى 
بازارروزها و بازارها در پيشــگيرى از كرونا، پاســكارى جديد اين 2

دستگاه است. گفتنى است فعاليت بازارهاى روز به روال پيش از كرونا، 
از جمله نگرانى هاى مردم همدان است.

2- تعطيلــى مجلس در وضعيت كرونايى كشــور با انتقادات جدى 
مواجه شده است. گويا اين تعطيلى بى انگيزگى نمايندگان در ماه هاى 
پايانــى خدمت و ناديده گرفتن قانون اساســى در تصريح به فعاليت 
مجلس در هر شــرايطى تعبير شده است. گفتنى است استفاده نكردن 
مجلس از امكانات ارتباط اينترنتى همچون ويدئو كنفرانس براى ادامه 

فعاليت امن در اين شرايط بسيار قابل تأمل است.
3- همايش هاى اينترنتى پس از كرونا در كشــور افزايش يافته است. 
گويا اين همايش ها كه بيشتر جنبه علمى و آموزشى دارند و در گذشته 
با پرداخت هزينه برگزار مى شــد، اكنون بدون هزينه برگزار مى شود. 
گفتنى اســت پيش بينى مى شود، دوران پس از كرونا با توجه به استفاده 
بيشتر مردم از اينترنت در ارتباطات و كسب وكارها، دوران شكوفايى 

ارتباطات اينترنتى خواهد بود.
4- ورود داروهاى تأييدنشــده كرونايى به بازار رو به افزايش است. 
گويا اين داروها در خارج از داروخانه ها و به صورت دستفروشى و با 
قيمت هاى نامتعارف و با تبليغ ضدكرونا فروخته مى شوند. گفتنى است 
وزارت بهداشت در اطالعيه هايى اين نوع اقالم را بدون مجوز و تقلبى 

اعالم كرده است.
5- مالــكان همدانــى از پيشــنهاد دريافت نكردن اجاره اســفندماه 
از مســتاجران استقبال كرده اند. گويا اين پيشــنهاد در حال تبديل به 
پويشــى ملى است. گفتنى است فعال بيشــتر مالكان مغازه ها در حال 
اعالم دريافت نكردن اجاره بها از مستأجران هستند و مالكان واحد هاى 

مسكونى كمتر اين اعالم را داشته اند.

 بــراى كاهــش اســتفاده از كارت هاى 
بانكى، دســتگاه هاى كارتخوان فروشگاهى، 
وجه نقد و مراجعه حضورى به شعب طرح 
«نشــان پرداخت» با هدف پيشگيرى از ابتال 

به كرونا اجرايى شد. 
رئيس اداره امور شــعب بانك ملى اســتان 
همدان گفت: نشــان پرداخــت يك روش 
منحصربه فرد پرداخت و دريافت پول است 
كــه در آن شــخص بدون نياز به دســتگاه 
كارتخوان، كارت بانكــى و حتى پول نقد، 
تراكنش خود را به آسان ترين و سريع ترين 

روش ممكن انجام مى دهد. 
به گفتــه محمد طوماســى با اســتفاده از 
سرويس "نشــان پرداخت" خريدار پس از 
دريافت كاال و يا خدمــات مورد نظر خود 
مى تواند به آســانى با اسكن ُكد تصويرى و 
يا وارد كردن كد عددى" نشــان پرداخت"
فروشــنده، مبلغ مورد نظر را با اســتفاده از 

نرم افزار آپ پرداخت كند. 
رئيس بانك ملى استان همدان افزود: «نشان 
پرداخت» عالوه بر كاربران و عالقه مندان به 
ســرويس هاى بانكدارى غيرحضورى، يك 
تحول بزرگ براى كسب  و كارهاى با مبالغ 
كسب  و كارهاى  نانوايى،  تاكسى،  مانند  خرد 
داراى ارسال كاال، كســب  و كارهاى با مبالغ 
متوســط و باال و كســب وكارهاى آنالين 
محسوب مى شود تا بتوان سريع و آسان پول 

خود را از مشتريان دريافت كنند. 
كاال  فروشــندگان  داد:  ادامــه  طوماســى 
و خدمــات مى تواننــد در ايــن روش بــا 
اشــتراك گذارى لينك نشــان پرداخت خود 

از طريق پيامك يا اپليكيشــن هاى ارتباطى 
ديگر، از ديگران پول دريافت كنند. 

وى گفت: شــهروندان بــراى دريافت كد 
نشــان پرداخت مى توانند از طريق ســايت 
و نرم افزار آســان پرداخت (آپ)، تماس با 
شــماره 83333-021 يا مراجعه به شــعب 
بانك ملى ايران اقدام كنند همچنين كاربران 
مى توانند لينك دانلود «نشــان پرداخت» را 
با ارســال عدد يك به شــماره 2000733

دريافت كنند. 
 شعب بانك ها شلوغ شده است

رئيس اداره امور شــعب بانك ملى اســتان 
همدان گفت: باوجود تأكيد و توصيه علوم 

پزشــكى و ديگر مسئوالن بر ماندن در خانه 
و پرهيز از حضــور در اماكن پرازدحام اما 
هم اينك شــعب بانك هاى موجود در سطح 

استان بسيار شلوغ شده است. 
بــه  باتوجــه  كــرد:  بيــان  طوماســى 
ــت  ــزوم رعاي ــا و ل ــارى كرون ــيوع بيم ش
ــراد  ــى اف ــط تمام ــتى توس ــول بهداش اص
جامعــه، بانــك ملــى ايــران در جهــت 
ــى و  ــاى بانك ــتفاده از كارت ه ــش اس كاه
و  فروشــگاهى  كارتخــوان  دســتگاه هاى 
ــه  ــكناس ك ــد و اس ــوه نق ــن وج همچني
انتقــال  عوامــل  اصلى تريــن  از  يكــى 
بيمــارى مى باشــند مبــادرت بــه ارائــه 

ــت.  ــرده اس ــت ك ــان پرداخ ــت نش خدم
خدمــت  ارائــه  افــزود:  طوماســى 
و  رد  معضل  حــل  براى  نشــان پرداخت 
بدل كردن وجه نقد و اســكناس به عنوان 
منشــا آلودگى هنگام اســتفاده از تاكسى 
يا خريــد نان، نداشــتن پــول ُخرد در 
پرداخت هــاى روزمره تســهيل پرداخت 
در ســرويس هاى داراى ارســال كاال و 

است.  مؤثر  محل،  در  پيك  پرداخت 
وى باال بودن امنيت بــه دليل حمل نكردن 
پول نقــد، كارت بانكى و همچنين افشــا 
نكــردن رمــز كارت بانكــى را از از جمله 

مزاياى استفاده از نشان پرداخت برشمرد. 

 مدير ســازمان تعاون روســتايى استان از 
تأمين ميوه شــب عيد توســط اتحاديه تعاون 
روســتايى اســتان خبر داد و گفت: ميوه شب 
عيد در روزهاى پايانى سال عرضه خواهد شد.

رضا عباسى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
همچون سال هاى گذشته تأمين ميوه شب عيد 
شامل سيب و پرتقال توســط اتحاديه تعاون 
روستايى انجام شده و در سردخانه هاى استان 

ذخيره سازى شده است.
وى تصريــح كرد: بــراى طرح تنظيــم بازار 
ميوه، امســال 600 تن سيب و هزار و 300 تن 
پرتقال تهيه و ذخيره شده است كه با توجه به 
اين ذخيره ســازى بازار عرضه و تقاضا تنظيم 
خواهد شد.عباســى ادامه داد: امسال سازمان 
«صمت» به دليل واگذارى وظايف بازرگانى به 
وزارت خانه متبوع آن مسئوليت تأمين و توزيع 

ميوه طرح تنظيم بازار را دارد اما اتحاديه تعاون 
روستايى استان به عنوان مباشر تأمين ميوه طرح 

تعيين شده است.
وى بــا بيان اينكــه زمان عرضــه ميوه طرح 
تنظيــم بــازار در روزهاى پايانى اســفندماه 
خواهد بود، خاطرنشــان كرد: قيمت براساس 
دستورالعمل هاى ابالغى و درنظر گرفتن قيمت 

سيب و پرتقال در بازار تعيين مى شود.
مدير سازمان تعاون روســتايى استان همدان 
گفت: 50 مركز عرضه در ســطح شهر همدان 
براى توزيع ميــوه طرح تنظيم بــازار درنظر 
گرفته شده و در شهرستان ها نيز مراكز عرضه 

پيش بينى شده است.
 ميوه غرفه ها 20 درصد

 ارزان تر از بازار 
رئيــس اتحاديه ميوه و تره بــار همدان با بيان 

اينكه تا چنــد روز ديگر ميوه شــب عيد در 
غرفه هاى مخصوصى توزيع مى شــود، گفت: 
قيمت ميوه دولتى 20 درصد ارزانتر از ســطح 

بازار است.
رضا البرزى در گفت وگو با تسنيم در همدان، 
اظهار كرد: امســال هم  طبق روال ســال هاى 
گذشــته توزيع ميوه دولتى براى شب عيد از 
26 اسفند در 50 غرفه در نقاط مختلف شهر به 

مردم عرضه مى شود.
وى با بيان اينكه عوامل توزيع سيب و پرتقال 
دولتى مشــخص شده اســت، ابراز كرد: اين 
ميوه ها بــه هيچ عنوان در مغازه و يا توســط 
وانت بارها عرضه نمى شود. نرخ نهايى نيز در 

روزهاى آينده اعالم مى شود.
رئيس اتحاديــه ميوه و تره بار بــا بيان اينكه 
درحال حاضر بازار ميوه كســاد است و مردم 

خريد خود را به روزهاى پايانى سال موكول 
كرده انــد، تصريح كــرد: باتوجه به شــيوع 
ويروس كرونا و خطراتــى كه براى مردم به 
همراه دارد از ســازمان صمت درخواســت 
كرديــم مــواد ضدعفونى كننــده در اختيار 

غرفه ها قرار دهد.
خوشــبختانه  اينكــه  بيــان  بــا  البــرزى 
فروشــندگان در زمينــه رعايــت بهداشــت 
ــا  ــگيرى از كرون ــراى پيش ــى ب ــكات ايمن و ن
همــكارى بســيارى خوبــى دارنــد، اظهــار كرد: 
ــالمتى  ــظ س ــراى حف ــته ايم ب ــا خواس از آن ه
خــود و مشــتريان عــالوه بــر رعايت بهداشــت 
محيطــى از دســتگاه كارتخــوان بــه جــاى پــول 

ــد. ــد اســتفاده كنن نق
وى افــزود: البته شــهردارى هــم در فواصل 
زمانى كوتاه بازار ميوه و تره بار را ضدعفونى و 
پاكسازى مى كند. برخى فروشندگان نيز براى 
تشــويق مشترى و رعايت بهداشت فردى، در 
مغازه هايشان براى مشــترى دستكش يك بار 

مصرف قرار داده اند.

يادداشت 

ميوه دولتى20درصد ارزان تر از بازار
■ ميوه شب عيد در 50 نقطه همدان عرضه مى شود
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آگهي حصر وراثت
خانــم رقيــه ميرزايــى داراى شــماره شناســنامه  5029595821 بــه شــرح دادخواســت 
ــوده و  ــت نم ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 112/980340ح از اي كالس
ــنامه   ــماره شناس ــه ش ــنى ب ــد حس ــى محم ــادروان عل ــه ش ــح داده ك ــن توضي چني
ــه  ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 98/4/29 در اقامت 5029243895 در تاري
ــد  ــنى فرزن ــى حس ــه: 1-عل ــر اســت ب ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ورث
على محمــد بــه شــماره شناســنامه 917 متولــد1354 صــادره از فامنيــن پســر متوفــى 
ــد1351  ــنامه 916 متول ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد على محم ــنى فرزن ــر حس 2-على اكب
ــه  ــد ب ــد على محم ــنى فرزن ــا حس ــى 3-محمدرض ــر متوف ــن پس ــادره از فامني ص
ــى  ــر متوف ــن پس ــادره از فامني ــد1376 ص ــنامه 5020117986 متول ــماره شناس ش
4-اميــر حســنى فرزنــد على محمــد بــه شــماره شناســنامه 18 متولــد1364 صــادره از 
فامنيــن پســر متوفــى 5-حســين حســنى فرزنــد على محمــد بــه شــماره شناســنامه 
ــنى  ــه حس ــى  6-حبيب ال ــر متوف ــن پس ــادره از فامني ــد1369 ص 5020018252 متول
ــن  ــادره از فامني ــد1363 ص ــنامه 1133 متول ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد على محم فرزن
ــنامه 918  ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد على محم ــنى فرزن ــه حس ــى 7-خديج ــر متوف پس
متولــد1355 صــادره از فامنيــن پســر متوفــى 8-فاطمــه حســنى فرزنــد على محمــد 
ــد1356 صــادره از فامنيــن دختــر متوفــى 9-رقيــه  ــه شــماره شناســنامه 919 متول ب
ــادره از  ــد1335 ص ــنامه 2633 متول ــماره شناس ــه ش ــا ب ــد على آق ــى فرزن ميرزاي
فامنيــن دختــر متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در 
يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي 
نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهي 

صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 343)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

اعتبار پروانه خودروهاى حمل فرآورده هاى 
دامى تا پايان فروردين تمديد شد

 رئيس اداره دامپزشكى شهرستان اسدآباد از تمديد اعتبار پروانه هاى 
خودروهاى سبك و سنگين ويژه حمل فرآورده هاى خام و نهاده دامى 

تا پايان فروردين ماه سال 99 خبر داد. 
عادل بصيرى محمدپور در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: به منظور كمك 
به قطع زنجيره شــيوع ويروس كرونا تمديد اعتبار پروانه هاى خودرو 
و كاميون هــاى ويژه حمل فرآورده هاى خام و نهاده هاى دامى تا پايان 
فروردين ماه سال 99 در سيستم يكپارچه قرنطينه سازمان دامپزشكى 
لحاظ شــده تا سبب كاهش رفت و آمد رانندگان و وسايل نقليه آنها در 

مبادى ورودى محل اداره دامپزشكى شود. 
وى در ادامه با تأكيد بر اينكه مردم نگرانى بابت انتقال ويروس كرونا از 
حيوان به انسان را نداشته باشند، خاطرنشان كرد: اين بيمارى همانطور 
كه سازمان جهانى بهداشــت و وزارت بهداشت كشور همواره بر آن 
تأكيد داشــته و دارد، عمدتاً از طريق قطرات تنفســى ناشى از سرفه 
و عطســه از انسان به انسان منتقل شــده و اعمال اقدامات محافظت 

شخصى بهترين راهكار پيشگيرانه در اين ارتباط خواهد بود. 
بصيرى محمدپور دربــاره نگرانى مردم از انتقــال ويروس كروناى 
جديد از راه انواع گوشــت نيز گفت: در اين مــورد نگرانى وجود 
ندارد و وقتى در دام ها بيمارى گزارش نشــده بنابراين فرآورده هاى 
آنها نيز آلوده نخواهد بود و تنها آلودگى به صورت ثانويه و آن هم از 
طريق انســان آلوده در تماس با سطح فرآورده امكان پذير است كه با 
رعايت اصول بهداشتى در مراكز فرآورى و يا در منزل اين مورد هم 
قابل كنترل خواهد بود ضمن آن كه به دليل حساسيت باالى ويروس 
به حرارت، در همان مراحل اوليه پخت غذا ويروس غيرفعال خواهد 

شد. 
رئيس اداره دامپزشكى شهرستان اسدآباد در ادامه گفت: مردم گوشت 
و لبنيات مورد نياز خود را از مراكز مجاز تحت نظارت دامپزشكى كه 
داراى مهر و ليبل بازرســى بهداشتى هســتند، تهيه كنند و از هرگونه 
تماس با حيوانات خوددارى  كنند و در صورت تماس دست خود را 

با آب و صابون بشويند. 

مرگ 3 كبودراهنگى با ويروس كرونا
كبودراهنگ-اكــرم حميدى-خبرنگار همدان پيام: در شهرســتان كبودراهنگ 30 نفر 

مشكوك به كرونا هستند كه دانشگاه علوم پزشكى 3 مورد را مثبت اعالم كرده است. 
رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان كبودراهنگ با بيان اين مطلب در ستاد مديريت 
ويروس كرونا اين شهرستان افزود: 30 مورد مشكوك به كرونا داشتيم كه از اين تعداد 3

مورد مثبت توسط دانشگاه علوم پزشكى اعالم شده، 7 مورد تحت مراقبت هستند، 3 نفر 
نيز درمان شدند و خانواده هاى افراد مشكوك در قرنطينه خانگى قرار گرفته اند. 

على احمدى اظهار كرد: براى جلوگيرى از شــيوع اين ويروس مهم ترين توصيه در خانه 
ماندن و رعايت نكات بهداشت فردى است در غير اين صورت اين ويروس خيلى سريع 

شيوع پيدا مى كند و افراد بسيار زيادى با آن درگير مى شوند. 
n وى در ادامه مهمترين مشكل بيمارستان امام رضا(ع) كبودراهنگ را كمبود ماسك 95
عنوان كرد و افزود: اين يك مشــكل كشورى هم هست اميدواريم به زودى مرتفع شود تا 

پرسنل به راحتى بتوانند به بيماران خدمات رسانى كنند. 
امام جمعه كبودراهنگ نيز در اين نشست با قدردانى از كادر پزشكى گفت: از تمامى مردم 
شريف شهرستان كبودراهنگ تقاضا داريم تا به توصيه هاى پزشكان عمل كنند و با رعايت 

بهداشت فردى و حضور نيافتن در جمع و سفر نكردن و... مراقب سالمتشان باشند. 
حجت االسالم نقى باقرى افزود: مسئوالن بايد سريع اقدام كنند و اقالم بهداشتى كه توسط 
برخى افراد ســودجو احتكار شده بودند را بين مردم توزيع كنند زيرا جان مردم در خطر 

است. 

فرماندار شهرستان كبودراهنگ نيز در اين نشست ضمن قدردانى از كادر پزشكى سراسر 
كشــور به ويژه شهرســتان كبودراهنگ بيان كرد: در ســال 98 ايام سختى را گذرانديم و 
درحال حاضر كه با ويروس كرونا در كشــور مواجه هستيم و متأسفانه چند نفر در كشور 
جان خود را از دست دادند بنابراين بايد با يك حساسيت ويژه به اين موضوع نگاه كنيم 

و ورودى هاى شهرستان را كنترل كنيم. 
حجت ا... مهدوى افزود: تمام امكانات شهرستان و تمام مديران از فرماندار گرفته تا نيروى 
خدماتى ادارات در خدمت بهداشت و درمان شهرستان هستيم زيرا اولويت اصلى و مهم 
ما ســالمت مردم است.  وى همچنين از مردم شهرســتان خواست كه در خانه بمانند و 
بهداشت فردى را رعايت كنند و كمترين تردد را در سطح شهر ومعابر عمومى داشته باشند 

و با اين كار مانع شيوع بيشتر ويروس كرونا شوند.

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان

 

شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان سهامى 
خدمات  انجام  انساني  نيروي  تامين  دارد  نظر  در  خاص 
را  سال 1399  در  كشاورزى  و  دامپرورى  عمومى  و  فنى 
از طريق برگزارى مناقصه به اشخاص حقوقى و حقيقى 
واجد شرايط مورد تائيد اداره كار و امور اجتماعي واگذار 

نمايد.
متقاضيان مى توانندجهت اطالع از متن و شرايط مناقصه تا 
پايان وقت ادارى روز98/12/25 با تلفن 08132463690-

92  ويا با مراجعه  به سايت:
انجام  ازنحوه   www.proteinhamedan.pegah.ir  

مناقصه مطلع گردند.  

 مجيــد بيات - خبرنــگار همدان پيام: 
مديرعامــل ســازمان مديريت پســماند 
شهردارى همدان باتوجه به شيوع ويروس 
كرونا و لزوم تمهيدات الزمه در اين برهه 
از زمان ابــراز كرد: حمل و دفن زباله ها با 
تمهيدات ويژه و حساسيت بيشترى انجام 
مى شود ضمن اينكه كارگران اين مجموعه 
ضمن دريافت اقالم بهداشــتى به وسايل 

ايمنى تجهيز شده اند. 
حسين سيبى با بيان اينكه سازمان مديريت 
پســماند پس از مجموعه بهداشت دومين 
نهاد درگير در بحث مقابله با پيشــگيرى 
از شــيوع اين ويروس است، افزود: تمام 
توان امكاناتى خود را دراين راســتا به كار 
بســته ايم.  وى در ادامه افــزود: همزمان 
با شــيوع ويروس كرونا اين ســازمان با 
ماشــين آالت ويژه و محلول شست وشو 
اماكن مختلف در شــهر همدان را از قبيل 
معابر پرتــردد مانند بازار، ايســتگاه هاى 
اتوبــوس، جداره بيرونى بيمارســتان ها و 

خيابان ها را نيز ضدعفونى كرده  است. 
سيبى با اشاره به ضدعفونى باكس هاى زباله 
و مبلمان شــهرى تأكيد كرد: در صورت 
همكارى مديريت بيمارســتان ها حاضريم 
محوطه اين مراكز را نيز ضدعفونى كنيم. 

وى در ادامــه اذعــان داشــت: زباله هاى 
عفونى و حســاس مراكــز درمانى طبق 
قانون بايد توســط مجموعه بيمارستانى و 

درمانى بى خطرسازى شود كه در اين زمينه 
مشكلى نداريم برخى مطب هاى خصوصى 
زباله هــاى عفونى خــود را در باكس هاى 
زباله رها مى كنند كه اين موضوع مى تواند 

دردسرساز باشد. 
 مديرعامــل ســازمان مديريت پســماند 
شــهردارى همدان در قســمتى ديگر از 
ســخنان خود خاطرنشان كرد: با تالش و 
خــرد جمعى و به رغم وجود مشــكالت 
عديــده گام هــاى بلنــدى در حوزه هاى 

مختلف عمرانى و فرهنگى برداشته ايم.
سيبى با اشاره به اينكه در سال 96 سازمان 
موتورى  خدمــات  و  پســماند  مديريت 
شــهردارى ادغام شده اند، اظهار كرد: پس 
از اين ادغام اين سازمان عهده دار 2 وظيفه 
مهم شــد كه شــامل تأمين ماشين آالت 
ســنگين و لجستيك شهردارى و مديريت 

پسماند سطح شهر است. 
وى در ادامه افزود: در طول 2 سال گذشته 
توفيقات خوبى در حــوزه انجام وظايف 
محوله داشته ايم و توانسته ايم با برنامه هاى 
مدون و منظم كه در ســال هاى گذشــته 
مغفول مانده به نوعى زيربنايى مســتحكم 

در اين حوزه ايجاد كنيم. 
ســيبي در ادامه با بيان اينكه اقدامات مؤثر 
و قابل دفاعى در زمينه مديريت پســماند 
در شــهر همدان اتفاق افتــاده اظهار كرد: 
برنامه ريزى مناســب در راستاى مديريت 

انــواع زباله هاى عفونى، شــهرى و انواع 
آلودگى هــاى موجــود در اين مــوارد و 
رعايــت اصول بهداشــتى امرى ضرورى 

محسوب مى شود. 
وى در ادامه افــزود: با همكارى معاونت 
امور زيربنايى اقدامات مهمى انجام شــده 
و توانســته ايم تمامى مواد دفن شــده در 
40 ســال گذشــته را جمع آورى كرده و 
اميدواريم حوضچه جمع آورى شيرابه ها را 

در اوايل سال 99 راه اندازى كنيم. 
ســيبى در ادامه با اشــاره به ايجاد مركز 
بهداشــتى دفن زباله (لندفيل) در همدان 
تصريح كرد: در اواخر ســال 99 يا اوايل 
ســال 1400 ايــن سيســتم را راه اندازى 
خواهيم كــرد كه ضمن دفــن اصولى و 
بهداشــتى زباله ها، مانع نفوذ شيرابه ها به 

درون زمين خواهد شد. 
سيبى با اشاره به اينكه با اين اقدام حداقل 
10 ســال خيال شــهر همدان از نظر دفن 
بهداشــتى زباله راحت خواهد شد، گفت: 
در 10 سال آينده مى توانيم نسبت به ايجاد 

لندفيل دوم برنامه ريزى و اقدام كنيم. 
وى در ادامه همدان را از معدود شهرهايى 
دانســت كه داراى سايت دفع نخاله مجزا 
اســت كه همين مســأله موجــب ايجاد 
ظاهــرى پاك و مناســب در ورودى ها و 

حاشيه شهر شده است. 
 ســيبى مســاحت فعلى اين سايت را 50

هكتار عنــوان كرد و گفت: اين ســايت 
در همجوارى جاده رباط شــورين، بدون 
دريافــت ريالى هزينــه از كاميون داران 2

هزار تن ورودى نخاله دارد. 
مديرعامــل ســازمان مديريت پســماند 
شــهردارى همدان در بخــش ديگرى از 
سخنانش با اشاره به حجم باالى بارش در 
امســال گفت: با اين وجود كار برف روبى 

و حمل زباله به موقع انجام شد تا رضايت 
شهروندان جلب شود. 

بيــن  در  فرهنگســازى  پايــان  در  وى 
شــهروندان را يكــى از برنامه هــاى مهم 
اين ســازمان برشــمرد و افزود: برگزارى 
براى  پسماند»  شــاد  «تابستانه هاى  برنامه 
شهروندان و انعقاد تفاهم نامه هاى همكارى 
آموزش  به منظــور  آموزش وپــرورش  با 

دانش آموزان در همين راستا بوده است. 

مديرعامل سازمان مديريت پسماند خبرداد

اقدامات ويژه براى پيشگيرى از كرونا درشهر

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM هتان هستيم

همرا



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

چهارشنبه  21 اسفندماه 1398  شماره 3715

4

احزاب

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ايران و جهان

مان
پارل

مان
پارل

لل
 الم

ين
ب

چگونه مى توان در ايران تجمع سياسى 
برگزار كرد؟

 كميســيون ماده 10 قانــون فعاليت احزاب، مرجــع صدور مجوز 
راهپيمايى در كشور محسوب مى شود. آيين نامه اجرايى ماده 13 قانون 
فعاليت احزاب هم به طور مشخص به جزئيات قانونى و اجرايى تشكيل 

تجمعات و راهپيمايى ها در ايران پرداخته است.
اصلى ترين نهاد متولى در زمينه صدور مجوز براى تشكيل تجمعات و 
اجرايى شدن اصل 27 قانون اساسى، كميسيون ماده 10 احزاب است. از 
آن جايى كه تشكيل تجمعات طبق قانون تنها از طريق احزاب امكان پذير 
است، احزاب متقاضى بايد براى برگزارى راهپيمايى از كميسيون ماده 
10 احزاب مجوز دريافت كنند. كميسيون ماده احزاب زيرنظر وزارت 

كشور و با حضور نمايندگان قواى سه گانه كشور تشكيل مى شود.
كميسيون ماده 10 احزاب و جمعيت ها، نهادى است كه بر اساس ماده 
10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها مصوب 30 خرداد 1361 هيأت 
وزيران، تشكيل شده است. در ماده 10 قانون فعاليت احزاب آمده است: 
به منظور صدور پروانه بــراى متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه ها و 
انجام وظايف مصرحه در اين قانون، كميسيونى با اين تركيب در وزارت 
كشور تشكيل مى شود. نماينده دادستان كل كشور، نماينده شوراى عالى 
قضايى، نماينده وزارت كشــور، 2 نماينده به انتخاب مجلس شوراى 
اســالمى از بين داوطلبانى كه از داخل مجلــس و خارج آن به معرفى 
يكى از نمايندگان حداكثر تا يك هفته پيش از انتخابات كتبى به كميسيون 
داخلى معرفى شــده باشند. اين افراد اعضاى كميسيون ماده 10 احزاب 

را تشكيل مى دهند.
 سازوكار برگزارى تجمعات

به اســتناد ماده 13 قانون فعاليت احزاب و گروه هاى سياسى، احزاب و 
گروه هاى سياسى و صنفى مى توانند از كميسيون ماده 10 احزاب مجوز 
برگزارى راهپيمايى يا تجمــع تقاضا كنند. در تبصره ماده 11 آيين نامه 
اجرايى آمده است كه شــوراى تأمين محل هاى مناسبى انتخاب كرده 
و سعى شود تجمعات در اين محل ها برگزار شود. در ادامه اين تبصره 
آمده است كه احزاب مى توانند محل هاى ديگرى را هم براى برگزارى 
راهپيمايى يا تجمع پيشنهاد دهند و پس از تأييد كميسيون ماده 10، تجمع 
يا راهپيمايى در اين محل پيشنهادى احزاب برگزار شود، بنابراين الزامى 
نيست كه راهپيمايى ها و تجمعات فقط در محل هايى كه از پيش تعيين 

شده است، برگزار شود.
در اين آيين نامه بيان شــده كه اگر تجمع در محل مسقف مثل سالن يا 
مسجد برگزار شود، نيازى به دريافت مجوز ندارد ولى احزاب بايد زمان 
و جزئيات برنامه خود را به فرماندارى محل اعالم كرده و مســئوليت 
برگزارى تجمــع را بپذيرند. البته تجمع در محــل باز حتما به مجوز 

كميسيون ماده 10 نياز دارد.
طبق قانون، نحوه فعاليت احزاب و گروه هاى سياســى كه در تاريخ 8 
آبان ماه 1395 از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت 
نظام تشخيص داده شد، بررســى و گرفتن تصميم درباره درخواست 
برگزارى تجمعات و راهپيمايى ها با كميسيون ماده 10 احزاب است و 
نهاد ديگرى در اين زمينه نمى تواند تصميم بگيرد. اين قانون آخرين سند 

حقوقى و قانونى در زمينه اجرايى كردن اصل 27 قانون اساسى است.
 نگاهى به آييــن  نامه اجرايى مــاده 13 قانون نحوه 

فعاليت احزاب و گروه  هاى سياسى
طبــق آيين نامه اجرايى ماده 13 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه  هاى 
سياســى كه مصوب سال 97 است براى برگزارى تجمع يا راهپيمايى، 
دبيران كل احزاب متقاضى بايد تقاضاى خود را در قالب تكميل كاربرگ 
مربوطــه حداقل 3 روز كارى قبلپيش از زمان برگزارى، به  فرماندارى يا 
استاندارى ارائه كنند. اين كاربرگ بايد شامل اعالم جزئيات زمان و مكان 
تجمع يا راهپيمايى و همچنين اعالم اسامى سخنران يا سخنرانان باشد. 
براى برگزارى تجمع يا راهپيمايى در سراسر كشور، دبيران كل احزاب 
متقاضى بايد درخواست خود را براى رسيدگى كميسيون براساس اصل 
27 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران و قوانين و مقررات موضوعه، 

به وزارت كشور ارائه كنند.
در ماده7 اين آيين نامه بيان شــده كــه فرماندارى ها موظفند به  محض 
دريافت تقاضاى راهپيمايى آن  را به استاندارى ارسال  كنند و استاندارى 
نيز موظف اســت به محض دريافت تقاضاى مذكور، ضمن ارسال آن 
همراه با نظريه به دبيرخانه كميسيون، نسبت به شروع مراحل رسيدگى 
به منظور صدور مجوز در مهلت مقرر اقــدام كند و درصورت صدور 
نشــدن مجوز، داليل آن را در مهلت مقرر به حزب متقاضى اعالم كند. 
دبيرخانه  كميسيون موظف  است تقاضاى موضوع اين  ماده را خارج از 
نوبت در دستور كار نخســتين جلسه فوق  العاده كميسيون قرار دهد و 
حداكثر ظرف 12ساعت، نظر كميسيون را به استاندارى اعالم و ارسال 

كند و تمام فرايند نبايد بيشتر از 3 روز كارى باشد.
در آيين نامه اجرايى ماده 13 قانــون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاى 
سياســى صدور مجوز تجمع و راهپيمايى مشــترك بنا به درخواست 
مشــترك، براى چند حزب يا جبهه بالمانع اســت لكن صدور مجوز 
همزمان براى 2 يا چند تجمع در يك زمان و يك محل، همچنين صدور 
مجوز همزمان براى 2 يا چند راهپيمايى در يك زمان و يك شهر ممنوع 

است.
اين آيين نامه تا پيش از صدور مجوز تجمع و راهپيمايى، هرگونه فراخوان 
در رسانه  ها و فضاى مجازى از ســوى برگزاركنندگان را ممنوع كرده 
است و فراخوان  هايى كه پس از صدور مجوز صورت مى  گيرد، بايد در 

چهارچوب مجوز صادرشده باشد.
ماده11 اين آيين نامه مسئول تأمين امنيت تجمع  ها و راهپيمايى  هاى قانونى 
را نيروى انتظامى دانسته و حضور ديگر افراد و گروه  ها، باعنوان برقرارى 
نظم و امنيت در زمان و محل برگزارى تجمع  ها و راهپيمايى  هاى قانونى 

را ممنوع كرده است.
بررســى متون قانونى كشور نشان مى دهد كه قوانين كامل و جامعى در 
زمينه اصل 27 تدوين شــده اســت و حق اعتراض و برپايى تجمعات 
در اين قوانين به رســميت شناخته شده اســت. با اين حال تا به امروز 
مجوزى براى برگزارى تجمع صادر نشده است. شايد يكى از عمده ترين 
خالءهاى اين قوانين با وجود كامل بودن آن ها و پرداختن به جزئيات، 
حزب محورى در اجرايى كردن اصل 27 باشد. در حالى احزاب در زمينه 
اصل 27 محور قرار گرفته اند كه كشور ما همچنان از نبود احزاب قوى و 
قدرتمند رنج مى برد و عمده احزاب در ايران فصلى اند و براى كنشگرى 
در آستانه انتخابات فعال مى شوند و در بقيه ايام فعاليت چندانى ندارند. 
مسأله اى كه پژوهشــگران از آن باعنوان خالء نظام حزبى قدرتمند در 

ايران ياد مى كنند.

مدافعان سالمت
 شهيد خدمت محسوب مى شوند

 با موافقت مقام معظم رهبرى «مدافعان ســالمت»، «شهيد خدمت» 
محسوب مى شوند.

به گزارش ايســنا،  حضرت آيت ا... خامنه اى با پيشنهاد وزير بهداشت 
مبنى بر شهيد خدمت محسوب شدن كادر پزشكى، پرستارى،  بهداشتى 
و خدماتى كه در جبهه خدمت رسانى به بيماران مبتال به كرونا جان خود 

را از دست دادند، موافقت كردند.

تكرار ادعاهاى پمپئو عليه ايران 
در ارتباط با ناپديد شدن رابرت لوينسون

 وزير امور خارجه آمريكا با انتشار بيانيه اى ادعاهاى پيشين دولت اين 
كشور عليه ايران را درباره ناپديد شدن يكى از كاركنان پيشين اف.بى.آى 
مطرح كرده و گفت كه ايران بايد به تعهدش در زمينه همكارى با آمريكا 

براى بازگرداندن اين فرد پايبند باشد.
به گزارش ايســنا، مايك پمپئو وزير امور خارجه آمريكا در بيانيه اى با 
تكرار ادعاهاى پيشــين عليه ايران در سيزدهمين سالگرد ناپديد شدن 
رابرت لوينســون، يكى از كاركنان سابق اف.بى.آى مطرح كرد: 13 سال 
پيش در چنيــن روزى در تاريخ 9 مارس، رابرت اى. باب لوينســون 
در جزيره كيش ايران ربوده شــد. دولت ايران داشتن اطالعاتى از محل 

تقريبى او يا شرايطش را منكر شده است، ادعايى كه اعتبارى ندارد.

كشورهاى جهانى تحريم هاى ظالمانه 
عليه ايران را لغو كنند

 در اين شرايط انتظار مى رود كشورهاى جهانى يك طرفه تحريم هاى 
ظالمانــه عليه ايران را لغو كنند تا ما بتوانيم با تأمين دارو و تجهيزات با 

كرونا مبارزه كنيم.
ســخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس شوراى 
اســالمى در گفت وگو با ايسنا با اشــاره به نامه رئيس مجلس شوراى 
اسالمى به اتحاديه بين المجالس و رؤساى مجالس كشورهاى مختلف 
براى مداخله جهانى بــراى لغو تحريم هاى ضدانســانى آمريكا عليه 
كشورمان گفت: خسارات كرونا ضايعه بزرگ انسانى محسوب مى شود 
كه برايش مليت، كشــور، حزب، گروه و جناح خاصى تفاوتى ندارد، 
خســارتى كه مربوط به همه دنيا بوده و بايد همه جوامع انسانى براى 
مقابله با آن به كمك هم آيند. حسين نقوى حسينى ادامه داد: در اين بين 
يكسرى كشورها تحت تحريم هاى ظالمانه قرار دارند كه اين مانعى براى 
مقابله با بحران كرونا است. از جمله اين كشورها جمهورى اسالمى ايران 
است كه حتى درصورت داشتن پول هم نمى تواند از همه ظرفيت هايش 
اســتفاده كرده و امكان تأمين امكانات موردنيــاز از جمله دارو و مواد 
شوينده و ضدعفونى كننده را ندارد حال اينكه بخشى از تحريم ها مانع 

مى شود تا كشور پول داشته باشد.

مجلس براى وضع قانون نيازمند
 «استقالل، آزادى و مصونيت» است

 كار خاص مجلس شــوراى اسالمى وضع قانون است و براى براى 
وصول به اين هدف اســتقالل، آزادى و مصونيت از شرايط الزم براى 

انجام وظايف و تكاليف نمايندگى است.
يك حقوقدان در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به اهميت قانونگذارى 
به عنوان وظيفه اصلى مجلس شــوراى اسالمى اظهار كرد: طبق قانون 
اساسى كشور، قوه مقننه ريشه در آراى عمومى دارد و اعمال قوه مقننه 
از طريق مجلس شــوراى اسالمى است كه از نمايندگان منتخب مردم 
تشكيل مى شود و مصوبات آن براى اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابالغ 
مى گردد. به موجب اصل 71 قانون اساسى مجلس شوراى اسالمى در 
عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى، مى تواند قانون وضع كند.
محمدصادق آل محمد افزود: مجلس بنا بر تجويز قانون اساســى و بنا 
بر اختياراتى كه از ســوى مردم به او تفويض مى شود، مقام صالح براى 
شناخت نيازهاى جامعه و تصويب قانون در موارد مقتضى است. دولت 
با توجه به نيازهاى جامعه و تشخيص ضرورت هاى قانونى مبادرت به 
تهيه و تدوين لوايح قانونى مى نمايــد و پس از تصويب هيأت وزيران 

لوايح قانونى را به مجلس تقديم مى دارد. 

رايزنى كاظم جاللى با معاون الوروف 
درباره سوريه

 سفير ايران در روسيه با معاون وزارت امور خارجه فدراسيون روسيه 
ديدار و در آن در باره تحوالت ســوريه به ويژه ادلب، با وى تبادل نظر و 
گفت وگو كرد. به گزارش ايسنا، در اين مالقات كه در محل وزارت امور 
خارجه روســيه انجام شد، سرگئى ورشنين، كاظم جاللى را در جريان 
آخرين نتايج مذاكرات اخير رؤساى جمهور روسيه و تركيه در مسكو 
قــرار دارد. در اين ديدار، طرفين بر اهميت ادامه همكارى نزديك ميان 
ايران، روســيه و تركيه در چارچوب فرمت آســتانه، در راستاى تأمين 

حل وفصل بلندمدت مسائل سوريه، تأكيد كردند.

روسيه 50 هزار تست تشخيص كرونا 
به ايران داد

 روسيه روزگذشته تعداد 50 هزار تست تشخيص ويروس كرونا به 
نماينده سفارت ايران در مسكو تحويل داده است كه اين تجهيزات در 

بدون فوت وقت و در كوتاه ترين زمان ممكن راهى ايران خواهد شد.
به گزارش ايسنا، سفير جمهورى اسالمى ايران با اعالم اين خبر در ادامه 
صحبت هاى خود ضمن قدردانى از همكارى روسيه با ايران در مقابله 
با اين ويروس به عزم تهران و مسكو براى افزايش سطح همكارى ها در 

حوزه هاى مختلف به ويژه بهداشت و درمان اشاره كرد.

دولت براى ماندن مردم در خانه ها از قوه قهريه 
استفاده كند 

 اســتفاده از قوه قهريه براى ماندن مردم در خانه ها براى پيشــگيرى از ابتال به 
كرونا ضرورى است و در عين حال دولت بايد با اتخاذ تدابيرى همچون رفع فيلتر 
از شبكه هاى اجتماعى داراى محبوبيت، مردم را براى ماندن در خانه ها تشويق كند.  
عضو كميسيون بهداشت مجلس در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: ويروس كرونا، 
ويروس وحشى بيمارى زا از رده كرونا ويروس هاست و اكنون اين ويروس به يك 
پديده اجتماعى، اقتصادى، سياسى و امنيتى تبديل شده است. ابوالفضل سروش با 
تأكيد بر شفافيت و صداقت با هدف جلب اعتماد عمومى افزود: توسعه و گسترش 
سريع زيرساخت هاى سخت افزارى و نرم افزارى دولت الكترونيك براى كاهش 
مراجعات حضورى با ارائه خدمات دولتى و عمومى در بســتر اينترنت از جمله 

تدابير ضرورى است كه دولت بايد براى ماندن مردم در خانه ها اتخاذ كند.

چطور بدون تعطيل كردن ادارات از مردم 
مى خواهيم در خانه بمانند؟

 عادى نمايى كشــور بزرگترين خطاى مديريتى ممكن در اين برهه است. 
در حالى كه هر روز با ابعاد تازه اى از بحران مواجه مى شــويم، توصيه عادى 
كــردن ســاعات كار ادارات و ... كامال غلط اســت. عضو فراكســيون اميد 
مجلس در گفت وگو با ايســنا گفت: «چطور بــدون تعطيل كردن ادارات از 
مــردم مى خواهيم در خانه بمانند؟ اين نه تنها غلط اســت، بلكه مرجعيت و 
اقتدار ستاد ملى را هم كاهش مى دهد؛ همچنين وضعيت دادگاه ها و محاكم». 
محمدرضا نجفى افزود: آقاى دكتر نمكى بايد قاطعانه و استوار مطابق تكاليف 
حرفه اى و وجدانى، در برابر اين قبيل فشــارها ايستادگى كند و به عنوان دبير 
ســتاد ملى به آقايان روحانى و رئيسى دستور تعطيلى محاكم و ادارات را در 
اســرع وقت ابالغ كند؛ حفظ ســالمت مراكز تجمعى مانند پادگان ها و مقر 
نيروهاى امنيتى- انتظامى بسيار مهم است، ايزوله سازى يا چاره انديشى براى 

جلوگيرى از آلودگى اين مراكز بسيار با اهميت است.

نمى توانيم شاهد دستيابى ايران 
به سالح هسته اى باشيم

 اگر ايران از قوانين بين المللى يا توافقى كه انجام داده اســت پيروى نكند، 
تهران را مسئول خواهيم دانست.

به گزارش ايســنا، وزير امور خارجه انگليس درباره كاهش تعهدات برجامى 
ايران گفت: در آغاز ســالجارى ما تروئيكاى اروپايى يعنى انگليس، فرانسه و 
آلمان در پاسخ به پايبند نبودن سيستماتيك ايران، مكانيسم حل اختالف توافق 
هســته اى را فعال كرديم ما مى خواهيم از اهرم ديپلماسى استفاده كنيم و شاهد 
اين باشيم كه ايران به پايبندى به تعهداتش بازگردد اما اگر ايران به گونه اى معين 
از اصول قوانين بين المللى يا توافقى كه انجام داده است [توافق هسته اى] پيروى 
نكند، آن كشــور را مسئول خواهيم دانست.دومينيك راب در ادامه گفت: فكر 

مى كنم كه همكارى ما با شركايمان در منطقه واقعا اهميت دارد.

 امروزه آموزش  و پرورش پيش از دبستان 
نخستين مرحله از آموزش  و پرورش رسمى 
است كه هدف ها و محتوا، برنامه، روش ها و 
ابزارهــاى خاص خــود را دارد و پايه مهمى 
بــراى ســاير دوره هاى آمــوزش  و پرورش 
عمومى اســت در ايــن مرحلــه از آموزش 
دوره اى كــه مخصوص كودكان 4 ســال و 5 
ســال تمام اســت، دوره آمادگى براى ورود 
به دبســتان يا به اصطالح دوره پيش دبستانى 
ناميــده مى شــود كه اساســا زيــر نظارت 
آموزش وپــرورش اســت و فعاليت هر مركز 
باعنوان پيش دبستانى به استناد مصوبه جلسه 
تاريخ  آموزش وپرورش  عالى  شــوراى   699
28 بهمن مــاه1382 و همچنيــن مصوبه 422
جلسه شوراى عالى انقالب فرهنگى تاريخ 16
تيرماه 77 مبنى بر طرح مسائل آموزش پيش از 
دبستان در شــوراى عالى آموزش وپرورش و 
همچنين قانون تأســيس مدارس غيرانتفاعى 
مصوب مجلس شــوراى اســالمى در تاريخ 
5 خــرداد ماه 67، آموزش وپرورش مســئول 
صــدور مجوز و نظارت بر فعاليت هاى مراكز 
پيش دبســتانى ها معرفــى مى گــردد و ايجاد 
هماهنگى و همســويى دربــاره فعاليت هاى 
مراجع متعــدد اين عرصه از ســوى وزارت 
آموزش وپرورش، يك ضرورت است و بايد 
با مجوز آموزش وپرورش و البته تحت نظارت 
اين نهاد قانونــى صورت پذيرد. در اين دوره 
است كه كودكان براى نخستين بار از استقالل 
خويش بهــره مى گيرند. در اين دوره اســت 
كه نقش نهاد خــارج از محيط خانواده يعنى 
نقش مدرسه در رشــد و پرورش و يادگيرى 
برنامه ريزى  بنابراين  مى يابــد  اهميت  كودك 
منسجم و هدفدار آموزش وپرورش ضرورت 
بيشــترى پيدا مى كند. به عبارت ديگر تمامى 
مراكز پيش از دبســتان بايد به صورت واحد و 
با هدف واحد، محتواى واحد، سياســت هاى 
اجراى و ادارى واحد و نظارت واحد از سوى 

آموزش وپرورش انجام شود.
 آموزش وپرورش پيش دبستانى

  آموزش وپرورش در دوران كودكى برنامه اى 
است براى كودكان 4 سال و 5 سال تمام. اين 
برنامه، محيط محركى را براى رشــد هوشى، 
كالمى، اجتماعى، عاطفى و جســمى كودك 
فراهم مى آورد و مبنايى براى رشــد خواندن، 
نوشتن و حساب كردن تشــكيل مى دهد. از 
طرفى برنامه اى اســت كه تعامــل به محيط، 
مشــاركت فعال در فعاليت هــاى گروهى و 
توانايــى حل مســائل خــالق را در كودكان 
تقويت مى كند و بر تدارك تجارب دست اول 

براى كودكان تأكيد دارد.
آموزش وپرورش  كلــى  اهــداف   

پيش از دبستان
■ ايجاد آمادگــى در بعد پذيرش اجتماعى و 
تعامل اجتماعى در بين كودكان و جلوگيرى و 
يا رفع برخى اختالالت دوران كودكى همانند 

اختالل اضطراب جدايى.
■ ايجاد آمادگى در كودكان براى درك مطالب 
آموزشى پايه اول با آموزش عينى مفاهيم پايه 
و اساســى از قبيل آموزش رنگ ها، جهت ها، 

مفهوم عدد و...
هماهنگى  جســمى،  ســالمت  پــرورش   ■
ماهيچه اى مناســب و مهارت هــاى حركتى 

اساسى در كودك. 
■ پرورش عادات بهداشــتى سالم و تشكيل 
مهارت هاى پايه اى الزم به منظور ســازگارى 
شــخصى كودك ماننــد لباس پوشــيدن و 

درآوردن، خوردن، شستن، نظافت و...  
■ پــرورش آداب و نگرش هــاى مطلــوب، 
به منظور تشويق در مشــاركت گروهى سالم 

و حســاس كردن كودك به 
حقوق و امتيازات ديگران.  

■ پــرورش پختگى عاطفى 
از طريق راهنمايى كودك به 
بيان و ابراز خود، شــناخت، 
پذيرش و كنترل احساسات 

وعواطف شخصى.  
زيبايى  حــس  پــرورش   ■

شناسى در كودكان. 
■ برانگيختــن كنجــكاوى 
ذهنى كودك و كمك كردن 
بــه او در درك دنيايى كه در 

آن زندگى مى كند و شكوفا كردن عاليق تازه 
در او از طريــق فراهم آوردن فرصت ها براى 

پژوهش و جست وجو و كسب تجربه. 
■ تشــويق كودك به اســتقالل و خالقيت از 
طريق فراهم كردن فرصت هــاى كافى براى 

ابراز وجود خود.  
■ پرورش توانايى كودك براى بيان احساسات 

و افكار به زبانى روان، واضح و صحيح.  
■ ايجاد حس اعتمــاد به نفس و امنيت خاطر 

در كودكان.  
■ رشــد در ابعــاد زبان و گفتار، جســمى و 
حركتى، خالقيــت و ابراز وجــود، ذهنى و 

شناختى و در نهايت رشد عاطفى اجتماعى.
  اهميــت آموزش وپرورش پيش از 

دبستان
بــراى درك اهميت جايــگاه آموزش پيش از 
دبستان بايد بدانيم كه كودكان با سابقه دريافت 
آموزش هاى پيش دبستانى ميزان پايين ترى در 
شــاخص نرخ مردودى در پايه هاى مختلف 

تحصيلى دوره ابتدايى را دارند. 
شــايد اين طور به نظر برســد كــه فعاليت 
در مراكــز پيش دبســتانى به دليــل مواجهه 
بــا مخاطبان خردســال كار كوچكى باشــد 
و ايــن در حالى اســت كــه 75 درصد مغز 
كودك در 6 ســال اول زندگى شكل گرفته 
و حدود 90 درصــد توانايى هاى كودك در 
اين دوران جهــت مى گيرد؛ بنابراين كوتاهى 
در تربيت كودكان در ايــن دوره از زندگى، 
اثرات بسيار ســوئى خواهد داشت. آموزش 
پيش از دبستان، غيرمستقيم و در تمام مدتى 
كه كودك در پيش دبســتانى مشغول بازى و 
ساير فعاليت هاى آموزشــى و تربيتى است، 
صــورت مى گيرد بدون اينكه متوجه شــود. 
قصه گويى،  نقاشــى،  ماننــد  فعاليت هايــى 
خميربازى، دست ورزى و بازى با عروسك، 
ماشــين بازى و ســاير فعاليت هــاى بدنى و 
شناختى، موجب مى شود كودك اين فرصت 
را بيابد كه به درســتى نحوه رفتار صحيح را 
بياموزد. كودك در مراكز پيش دبستانى مرحله 

شخصيت  جوش وخروش  پر 
خود را ســپرى مى كند و به 
شــيوه  طبيعى ترين  كه  بازى 
نمايش احساسات و تمايالت 
پيدا  بيشــترى  گرايش  است 

مى كند.
پر واضح است كه هميشه رفع 
و اصالح يك رفتار ناپســند 
مشكل تر از طرح فعاليت هايى 
به منظــور ايجــاد يك عادت 

پسنديده است.
در همين زمينه در قرآن كريم 
آيه 33 سوره انعام آمده است: « اگر بازگردانده 
شــوند، به همان كارهائى كه از آن نهى شده 

بودند بر مى گردند. »
بنابرايــن تجارت دوران اوليــه كودك توأم با 
كيفيت رشد وى، عامل اصلى رفتار وسلوك او 
است. خيلى از صفات و آثارى كه در سال هاى 
بعدى از كودك به  منصه ظهور خواهد رسيد، 
ظرف همين ســال هاى اوليه كه بايد سال هاى 
ســازندگى و تشــكيل دهندگى باشد، تكوين 

مى يابند.
حضرت علــى(ع) مى فرماينــد: «آموزش به 
كودك هم چون نقش بر سنگ نهادن است» و 
به عقيده غزالى « دل پاك كودك چون گوهر 
نفيس، نقش پذير اســت و چــون هر كار كه 
عظيم بود تخم آن در كودكى افكنده باشــند» 
و تربيت را شــبيه زراعت كند كه تمايالت بد 
كودك را چون علف هرزه از كشــتزار خارج 

كند.
از طرفى كمونيوس و روسو وفروبل معتقدند 
كه دوران اوليه كودكى يعنى تا 6 ســالگى از 
بهترين دوره هاى تربيتى است و براى تأثير آن 
در دوره هاى بعدى زندگى اهميت بسيار قائل 
شــده اند. عالوه بر آن تأكيد بر اهميت دوران 
كودكى در نظريات غالب روانشناسان برجسته 
همچون اريكسون به صورت برجسته ذكر شده 

است.
بنابرايــن با توجه بــه اهميــت تأثيرپذيرى 
آموخته هاى كودك در آينده و آمادگى او براى 
رشد و سهولت در امر فراگيرى مطالب، هيچ 
دليلى نداريم كه فرصت فرا گرفتن و آموختن 
را از كودكانــى كه دوران اوليه زندگى خود را 

مى گذرانند، دريغ كنيم.
امروزه اين نكته به اثبات رســيده اســت كه 
بســيارى از ناراحتى هاى روانــى كودكان و 
نوجوانان از قبيل ديررســى عقالنى، نارسائى 
گويايى، اشتباهات نيروى ادراكى و غيرعادى 
بودن رفتار، ريشــه اى بس عميق دارد و ناشى 
از مراقبت نكردن و راهنمائى صحيح والدين 
و مربيان و نيز محيط غيرعــادى دوران اوليه 

كودكى است.
از طرفى نيز با توجه به ســبك زندگى امروزه 
و اشتغال بسيارى از مادران در مشاغل خارج 
از خانه، كودكان اغلب نمى توانند از منافع يك 

محيط محرك و برانگيزنده بهره مند شوند.
همچنين كــودكان مناطق محــروم به ويژه از 
اين نظر محروميت هاى بيشــترى را متحمل 
مى شــوند و محيط زندگى آنان نيــز غالبا از 
محرك هاى غنى محيطى عارى است و حتى 
سواد خانوادگى در زندگى اين كودكان عالوه 
بر بعد اقتصادى ممكن اســت فقير و ضعيف 

باشد.
آموزش هاى پيش دبستانى فرصتى براى تربيت 
كودكان پيش از ورود به دبستان است. به دليل 
حساسيت و تأثيرپذيرى كودكان از محيط هاى 
آموزش، دوام تأثيــرات و عميق يادگيرى در 
دوران پيش از دبســتان، پرورش توانايى هاى 
گوش دادن، ســخن گفتن، مشــاهده كردن، 
انــدازه گرفتــن و ... پــرورش فضائل دينى، 
اخالقى، حس انسان دوستى و كمك به هم نوع 
دوره آمــوزش پيش دبســتانى از ضروريات 
جامعه محســوب مى شود، پس الزم است كه 
كــودكان از همان ابتدا با آموزش هاى الزم در 
دوران كودكــى و با جامعه و روابط اجتماعى 

بيرون از خانه آشنا شوند.
عــده اى از والدين متأســفانه به تصور اينكه 
فرســتادن فرزنــدان به مراكز پيش دبســتانى 
مى تواند سبب ايجاد دل زدگى آنها در سال هاى 
بعد  شــود از ثبت نام فرزندان خود در مراكز 
پيش دبستانى امتناع مى كنند، بايد گفت كه اين 
تصور ابدا مبناى علمى نداشته و تاكنون هم در 
هيچ جــاى دنيا چنين چيزى مطرح نبوده و به 

اثبات هم نرسيده است.
 با توجــه به كوچك بودن محيــط خانواده 
و محدوديت هاى آموزشــى و پرورشــى و 
از طرفى گســتردگى برنامه هاى آموزشى و 
پرورشــى در مراكز پيش دبستانى الزم است 
كه والدين در جهت تقويت و رشد شخصيتى 
و مســتحكم كردن پايه آموزشى فرزند خود 
در امــر آمــوزش و پرورش تــالش كنند. 
و  عصبانيت ها  لجاجت ها،  بدخلقى ها،  اغلب 
پرخاشــگرى هاى نوجوانان تظاهر معنادارى 
از محروميت هــا، محدوديت ها، فشــارها و 
تنبيه گرى هاى اعمال شــده نســبت به ايشان 
در دوران كودكــى اســت. بــه همين دليل 
شناخت ويژگى ها و نيازهاى اساسى كودكان 
پيش دبســتانى و تالش مســتمر براى حسن 
تأمين آنها با مهربانى، صميميت، خوشرويى 
و صبورى از برجســته ترين اصول در تدوين 
پيش دبستانى  كودكان  پرورشــى  برنامه هاى 

است.

پيش دبستانى
 دوران طاليى رشد كودك

ياسر نانكلى 
معاون آموزش ابتدايى 

آموزش وپرورش استان همدان

  تبعيت از تصميمات 
ستاد كرونا 
الزامى است
 تبعيــت از تصميمات ســتاد كرونا طبق 

مصوبه شوراى عالى امنيت الزامى است.
شــوراى عالى امنيت ملى تصويب كرد همه 
دستگاه ها از تصميمات ســتاد ملى مبارزه با 

كرونا تبعيت كنند.
رئيس مجلس شوراى اســالمى گفت: ستاد 

ملى مبارزه با كرونا كه از پشتوانه شوراى عالى 
امنيت ملى برخوردار اســت، براى استان ها و 
شهرستان هايى كه در حال حاضر سالم هستند، 
دستورالعمل هايى مشخص و همچنين براى 
شــهرها و اســتان هاى درگير با اين بيمارى 
دستورالعمل ديگرى داشــته باشد و حتماً از 
سفرهاى شيوع دهنده بيمارى كرونا جلوگيرى 
شــود. على الريجانى تصريــح كرد: بيمارى 
مذكور بايد بســيار جدى گرفته شود و تمام 
دستگاه هاى كشور و مردم به تصميمات ستاد 
ملى مبارزه با كرونا دقت و التزام داشته باشند؛ 

زيرا تســرى اين وضعيت به خود آنها لطمه 
مى زند. وى ادامه داد: اين سفرها عالوه بر آن 
كه ميزان درگيرى خود مردم را بسيار افزايش 
مى دهد، ســبب تغيير جنس اين ويروس در 
ســفرهاى بين استانى خواهد شد و به همين 

دليل نحوه مبارزه با آن را دشوار مى كند.
الريجانى درباره تأميــن نيازهاى مردم مانند 
ماسك و لباس هاى پرستاران و پزشكان، افزود: 
در كمترين زمان ممكن مى بايست نسبت به 
توليد اين اقالم اقدام شــود و حتى با استفاده 
از گروه هاى جهادى، نيازهايى همچون ماسك 

تأمين گردد و وزارت خارجه نيز با استفاده از 
ظرفيت ايرانيان خارج از كشور در اين عرصه 

به كمك بيايد.
 به گزارش مهــر، الريجانى در ادامه توضيح 
داد: مهم تريــن نيازها در اين عرصه نياز كادر 
درمانــى چه از نظر مالى و چه از حيث تأمين 
پروژه هــا به صورت ارزى و ريالى اســت كه 
سازمان برنامه و بودجه بايد در اين باره ورود 
كند و درصورتى كه ستاد ملى مبارزه با كرونا 
تشــخيص دهد، اين تصميــم قابل طرح در 

جلسه سران قواست.
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بهداشتنكتهدانشگاه
چالش هاى «آموزش مجازى» دانشگاه ها 

در دوران كرونايى
 برگــزارى كالس هاى مجازى، آموزش را وارد مرحله جديدى كرده و آنطور كه 
دانشــجويان مى گويند اجراى آن با نواقصى همراه بوده و بعضا دانشجويان مجبور 

شده اند از پيام رسان هاى خارجى استفاده كنند. 
به گزارش مهر، حدود 20 روز از آمدن ويروس كرونا به ايران مى گذرد، ويروســى 
كه ساختار نظام آموزشى در دانشگاه ها را با تغييراتى همراه كرد؛ به طورى كه به دليل 
محدوديت در حضور فيزيكى دانشــجويان و اســاتيد در دانشگاه ها، مقوله آموزش 

مجازى و الكترونيكى را به يك اجبار براى اين قشر تبديل كرد. 
به فاصله چند روز، برخى دانشگاه ها ســامانه هاى الكترونيكى داخلى خود را فعال 
كــرده و در اطالعيه اى از آمادگى براى اين نوع آموزش خبر دادند؛ برخى ديگر اما، 
به دليل آماده نبودن زيرساخت ها، اين اقدام را ديرتر كليد زدند؛ به طور مثال واحدهاى 

دانشگاه آزاد، آموزش هاى خود را از شنبه 17 اسفند آغاز كرده است. 

نكات مهم كرونايى هنگام پخت وپز مواد غذايى
 رئيــس انجمن تغذيه ايران برخى نكات مهم درباره پخت و پز موادغذايى براى 

پيشگيرى از انتقال ويروس كرونا را توضيح داد. 
جالل الدين ميرزاى رزاز در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه در شرايط فعلى توصيه 
مى شــود از مصرف غذاهاى كبابى و گريل شده اجتناب شده و روش پخت اصلى 
گوشت ها به صورت آبپز يا بخارپز باشد، ادامه داد: يكى از موضوعات مهم در روش 
طبخ، درجه حرارت قسمت هاى مختلف ماده غذايى در طول پخته شدن است؛ زيرا 
در كباب و گريل كردن، انتقال درجه حرارت به عمق گوشت ممكن است به ميزان 

الزم براى از بين بردن ويروس كرونا و ساير عوامل بيمارى زا كافى نباشد. 
وى با تأكيد بر اينكه انواع گوشــت و تخم مرغ بايد به طور كامل پخته شــود، اظهار 
كرد: دماى داخلى ايمن براى پخت گوشــت 70 درجه ســانتى گراد است. بنابراين 
غذاهاى پخته اى كه در يخچال نگهدارى مى شوند براى مصرف دوباره بايد به خوبى 

گرم شوند. 

افزايش ريسك بيمارى قلبى در افراد روماتيسمى با 
كمبود فوالت

ــه  ــال ب ــراد مبت ــوالت در اف ــن ف ــزان پايي ــد مي ــان مى ده ــد نش ــه جدي  مطالع
ــى از  ــرگ ناش ــش ريســك م ــا افزاي ــى ب ــم مفصل ــد روماتيس ــروز روماتوئي آرت

ــط اســت.  ــى مرتب ــارى قلب بيم
به گزارش مهر، افراد مبتال به آرتروز روماتوئيد 60 درصد بيشتر با ريسك مرگ ناشى 

از بيمارى قلبى روبه رو هستند. 
سرپرســت تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: مطالعه ما براى نخستين بار رابطه بين 
فوالت موجود در سرم خون و افزايش مرگ و مير قلبى عروقى را در بيماران مبتال 

به آرتروز روماتوئيد نشان مى دهد. 
اين مطالعه شامل 683 بيمار مبتال به آرتروز روماتوئيد بود كه براساس ميزان فوالت 
خونشان به 3 گروه تقسيم شدند. فوالت، نوعى ويتامين B است كه با نام اسيدفوليك 

نيز شناخته مى شود. 

دستور ويژه براى حمايت از گروه هاى جهادى 
در مقابله با كرونا

 معاون بنياد مستضعفان از دستور فتاح براى حمايت از گروه هاى مردمى و جهادى 
براى مقابله با شيوع كرونا در شهرهاى درگير كرونا و مناطق روستايى با اولويت مناطق 

محروم كشور خبر داد. 
به گزارش ايسنا، محسن منصورى با اشاره به برنامه ريزى بنياد مستضعفان براى كمك 
به مبارزه با شيوع كرونا در شهرهاى درگير كرونا اظهار كرد: همزمان با شيوع كرونا در 
كشور و به منظور حمايت از اقشار مختلف و به ويژه اقشار آسيب پذير، بنياد مستضعفان 
برنامه اى را براى استفاده از ظرفيت گروه هاى جهادى و مردمى فعال در مناطق مختلف 

كشور تدوين كرده است. 

مردم از مواد غذايى فله اى استفاده نكنند
 واردات موادغذايى از چين نداريم و درباره موادغذايى توليد داخل نيز بهتر است تا 
جاى ممكن مردم از توليدات كارخانه اى و بســته بندى به جاى فله اى استفاده كنند زيرا 

در شرايط سالم و بدون آلودگى توليد مى شوند. 
مديركل نظارت بر فرآورده هاى غذايى سازمان غذا و دارو گفت: واردات موادغذايى با 
نظارت دقيق و رعايت اصول بهداشــتى در حال انجام است و حتى در ادارات گمرك 
كانتيترهاى مواد غذايى ضدعفونى مى شوند. محمدحسين عزيزى در گفت وگو با ايرنا 
افزود: واردات مواد غذايى بيشتر شامل برنج، چاى و روغن خام است. روغن خام كه 
بعدا در صنايع روغنى تصفيه مى شــود، برنج و چاى هم بعدا پخته مى شود يا حرارت 

مى بيند و مشكلى ندارد و هيچ نوع واردات موادغذايى از چين نداريم. 

 اعزام نيروهاى داوطلب به مراكز درمانى تكذيب شد
 معاونت پرستارى وزارت بهداشت اطالعيه مجمع بهيارى يكساله مبنى بر فراخوان 
اعــزام نيروهاى داوطلب به مراكز درمانى با هماهنگى وزارت بهداشــت را تكذيب و 
تأكيد كرد كه داوطلبان تنها مى توانند از طريق سايت معاونت پرستارى به ثبت نام اقدام 
كنند.  به گزارش ايســنا، با توجه به شيوع ويروس كرونا در كشور، معاونت پرستارى 
به راه اندازى ســامانه ثبت نام از داوطلبان گروه پرستارى كشور براى خدمت رسانى به 
بيمــاران كرونا بــه آدرس dn. behdasht. gov. ir اقدام كرده اســت. معاونت 
پرســتارى وزارت بهداشت، اطالعيه مجمع بهيارى يكســاله را تكذيب و تأكيد كرد: 

فقط از طريق سايت معاونت پرستارى داوطلبان مى توانند به ثبت نام خود اقدام كنند. 

شناسايى درمانى بالقوه 
براى ويروس كرونا 

 آزمايشات نشــان مى دهد پادتن هايى كه سارس را بى اثر مى كنند، 
مى توانند تا حدودى در مطالعات آزمايشگاهى سلول هاى عفونى ناشى 

از ويروس كرونا جديد را نيز خنثى كنند. 
متخصصان در مطالعات خود هم چنين از يك داروى تأييد شده براى 

كاهش ورود ويروس به سلول استفاده كرده اند. 
با عبور موارد جهانى ابتال به كوويد-19 ناشى از ويروس كرونا جديد 
از مرز 111 هزار نفر، متخصصان علوم پزشكى به دنبال راه هايى براى 

جلوگيرى از بروز عفونت هاى ويروسى جديد هستند. 
2-SARS-CoV به گزارش ايســنا، ويروس كرونا جديد با نــام
شباهت هاى زيادى با ســاير ويروس هاى خانواده ويروس هاى كرونا 
به ويژه ويروس هايى كه بيمارى هاى سارس و مرس را ايجاد مى كنند، 

دارد. 
شــناختن مولكول هاى هدف كــه موجب ورود ويروس به ســلول 
مى شوند، مهم ترين روش شناسايى چگونگى توقف اين روند است. 
در هــر دوى مقاله ها اين گونه توضيح داده شــده كه ويروس جديد 
SARS-CoV-2 از همان مكانيســم براى ورود ويروسى استفاده 
مى كند كه ويروس (SARS-CoV) استفاده مى كند. از همه مهم تر، 
هردو تيم تخصصى با استفاده از يك مهاركننده آنزيم و پادتن هاى ضد 
ويروس SARS، راه هاى مختل كردن اين فرآيند را بررسى كردند. 

SARS-CoV-2 يا همان ويروس كرونا جديد نوعى ويروس به 
نام ويروس RNA پوشــش دار اســت. اين بدان معنى است كه ماده 
ژنتيكى آن در مولكول هاى RNA تك رشــته اى احاطه شده توسط 
غشــاى ســلولِى گرفته شــده از ســلولى كه آخرين بار آلوده كرده، 

رمزگذارى مى شود. 
زمانى كه ويروس هاى پوشــش دار سلولى را آلوده مى كنند، اين كار را 
با اســتفاده از يك فرآيند دو مرحله اى انجام مى دهند. نخستين مرحله 
شــامل ايجاد ارتباط با گيرنده روى سطح سلول هدف است. دومين 
مرحله نيز همجوشى با غشاى سلولى است كه يا در سطح سلول يا در 

يك مكان داخلى صورت مى گيرد. 
درباره كرونا ويروس، نخستين قدم مستلزم آن است كه پروتئين هاى 
خاص در پوشش ويروسى، به نام پروتئين سنبله (S) (پروتئين سنبله) 
تحت يك اصالح بيوشيميايى قرار گيرند. اين مرحله به عنوان آغازگر 

پروتئين S ناميده مى شود. 
از اين رو آنزيم هاى مســئول آغازگر پروتئين S اهداف درمانى بالقوه 
هستند، زيرا مهار مكانيســم آن ها ممكن است مانع از ورود ويروس 

به سلول شود. 
به گفته متخصصان كشــف اينكه كدام فاكتورهاى ســلولى توســط 
SARS-CoV-2 براى ورود اســتفاده مى شود، مى تواند بينشى در 

انتقال ويروسى ايجاد كند و اهداف درمانى مؤثرى را آشكار سازد. 
2-SARS-CoV در S آزمايشات جديد نشان مى دهد كه پروتئين
در ويروس SARS متصل مى شــود. به  S به همان گيرنده پروتئين
گيرنده، آنزيم 2 تبديل كننده آنژيوتانســين يا ACE۲ گفته مى شود. 
در حقيقت، مقاله پيشين در مجله Nature در گذشته از ACE۲ به 
عنوان گيرنده اى كه به SARS-CoV-2 اجازه مى داد ســلول ها را 

آلوده كند، اشاره داشت. 
متخصصان همچنين بررســى كردند كه آيا پادتن هاى ســاخته شده 
توسط افرادى كه پيشتر به SARS مبتال شده بودند از ورود ويروس 

SARS-CoV-2 به سلول جلوگيرى مى كند يا خير. 
SARS-CoV در S آن هــا دريافتند كه پادتن هاى ضد پروتئيــن
SARS- در S سبب كاهش ويروس مدل آزمايشگاهى با پروتئين
CoV-2 مى شود كه ســلول ها را آلوده مى كند. آن ها همچنين نتايج 
ساخته شده در خرگوش ها  S مشابهى با آپادتن ها در برابر پروتئين هاى
مشاهده كردند. نتايج برخى آزمايشات نشان داده كه سرم پادتن گرفته 
شده از 4 موش مختلف مى تواند 90 درصد از آلودگى به ويروس مدل 

را كاهش دهد.  S 2-SARS-CoV آزمايشگاهى حاوى
اما پيش از تهيه واكســن مورد نياز SARS-CoV-2، آزمايش هاى 
بيشــترى الزم اســت. كارآزمايى هاى بالينى براى نشان دادن ايمنى و 
اثربخشى، اساس رشــد اين كانديداهاى واكسن در محصوالت ايمن 

براى استفاده را تشكيل مى دهد. 

اقتصاد پويا: رقص هاى ضد كرونايى
 آذرى يا كردى؟شايدم تركمنى شايدم هندى؟؟ 

ايران: خانه تكانى وليعهد در كاخ سلمان
 حتما بعدشم با الكل ضدعفونى كنن!! 

بهار: نوازندگان اركستر كه مسافركشى مى كنند
 واكسن كرونا با (ُدز) رقص و آواز كشف شد!!

قدس: بازى تاج و تخت
 با توپ يا بدون توپ؟؟

تجارت: دست خالى دولت در حمايت از مستأجران
 دست دولت هميشه پره ولى قفل شده بازش نمى كنه!!!

جام جم: سياحت پاى تلويزيون
 دلتون پارك خواست گلدوناتونو بچينيد دور سفره غذا!!

جوان: قرنطينه استانى و خانگى عليه سفر نوروزى كرونا 
 بدون شرح

خراسان: در گيالن چه خبر است؟
 همه دارن با كرونا آشتى مى كنن!!

تجارت: كودتاى خاموش وليعهد در عربستان
 انرژيشو جمع كرده شب عيد بتركونه !!

رسالت: عدم تعطيلى مطالعه كتاب در زمان بحران
 كتاب بخوان كرونا نگير!!

شرق: نه كرونا، نه تحريم
 فقط گرانى؟!!!

ايران: بازارگرمى كرونا
 اونم به كمك چين!!

اصالحات: وزارت بهداشت به تنهايى زورش به كرونا نمى رسد
 نياز است از پدربزرگ هوهوخان كمك بگيره براى فرارى دادن 

كرونا!!
كسب وكار: موج جديد بيكارى در كسب وكارهاى آنالين

 درياى متالطم بى كارى؟؟!

تعويض پالك خودروها 
از سه شنبه زوج و فرد شده است

 رئيس مركز شماره گذارى پليس راهور ناجا، درباره مراكز تعويض 
پالك سراسر كشور توضيحاتى ارائه داد. 

به گزارش مهر، على محمدى، درباره مراكز تعويض پالك سراسر كشور، 
گفت: در ماه هاى پايانى ســال به ويژه اســفند هر سال خريدوفروش و 
نقل و انتقال خودرو در كشــور افزايش چشمگيرى دارد و اين افزايش 
سبب حضور و ازدحام بيشتر شهروندان در مراكز تعويض پالك مى شود. 
بنابراين تمهيدات بهداشتى و پيشگيرانه اى توسط پليس راهور ناجا براى 
كاهش ازدحام جمعيت و كاهش احتمالى انتشار ويروس كرونا در مراكز 
شماره گذارى و تعويض پالك سراسر كشور ابالغ شده است كه برخى 

از آنها به شرح ذيل مى باشد:
1- از روز سه شنبه 20 اسفند ماه تعويض پالك و خدمات شماره گذارى 
در روزهاى زوج فقط به وســايل نقليه پالك زوج و روزهاى فرد صرفًا 

به وسايل نقليه با پالك فرد ارائه خواهد شد.  
2- در مراكز تعويض پالك تا پايان ســال جارى از ساعت 7 صبح تا 6

بعدازظهر باز بوده و خدمات ارائه مى نمايند.  
3- تمهيدات بهداشتى الزم همانند ضدعفونى مراكز به صورت روزانه و 
استفاده از ماسك و دستكش و محلول ضدعفونى كننده توسط كاركنان 

شاغل در مراكز انجام مى پذيرد. 
4- به عمــوم هموطنان نيز توصيه مى كنيــم در صورتى كه ضرورتى 
براى نقل و انتقال خودرو در ســالجارى ندارند، حتى االمكان به ســال 
آينده موكول نمايند و در صورت حضور در مراكز فاصله الزم با ســاير 

شهروندان را رعايت نمايند. 

تكليف اولياء براى پرداخت شهريه مدارس 
غيردولتى روشن شد

 بنابر اظهارات مديركل مدارس و مراكز غيردولتى آموزش و پرورش، 
جريان آموزش از نخستين روز تعطيلى در مدارس غيردولتى فعال بوده 

و فرآيند آموزش ادامه دارد. 
 به گزارش ايســنا، سعيد صالح با اشاره به استمرار فرآيند آموزش براى 
دانش آمــوزان گفت: همانطور كه وزير آموزش و پرورش اعالم كرد از 
ابتداى تعطيالت آموزش تعطيل نيست، جريان آموزش از نخستين روز 
تعطيلى در مدارس غيردولتى نيز فعال بوده و فرآيند آموزش ادامه داشت. 
وى تأكيد كرد: مدارس غيردولتى موظف به ارائه برنامه درســى هستند 
بنابراين مديران، همكاران و معلمان اين مدارس با استفاده از ظرفيت هايى 
كه در اختيار دارند و به شكل هاى مختلف و با استفاده از شيوه هاى متنوع 
الكترونيكى و شــبكه هاى مجازى در بحث آموزش و يادگيرى دانش 

آموزان فعال بوده و آموزش را ادامه دادند. 
صالح تعيين شهريه يك دانش آموز را بر اساس هزينه هاى تمام شده براى 
يك مدرســه عنوان كرد و گفت: در شرايط فعلى نيز مدارس موظف به 
پرداخت اجاره بهاى ملك بوده و همچنين مؤسســين مى بايست حقوق 

اسفندماه معلمانشان را پرداخت كنند. 
وى تصريح كرد: هيچ يك از هزينه هاى مدارس كاســته نشده، نه اجاره 
بهايى حذف شــده و نه حق التدريسى و مؤسسين موظف به پرداخت 
آنها هســتند و از اولياء تقاضا داريم نســبت به پرداخت اقساط شهريه 
دانش آموزان خود مســاعدت كنند تا مؤسسان بتوانند حقوق همكاران 

را پرداخت كنند. 

كرونا و تازه ترين 
عيارسنجى

 اعتماد عمومى
گاه  و  متفــاوت  رويكردهــاى  بــروز   
متناقض درباره ماهيت و چگونگى مواجهه 
دستگاه هاى مسئول با بحران كرونا، تصويرى 
از وضعيت اعتماد عمومى و ســرمايه هاى 

اجتماعى به دست مى دهد.
تازه ترين پديــده از خانواده كروناويروس ها 
كه از دسامبر سال گذشــته ميالدى از شهر 
«ووهان» چين نشــأت گرفت و به سرعت 
شيوع پيدا كرد، سرانجام در اواخر بهمن ماه 
در ايران مورد شناسايى رسمى قرار گرفت. 
اعالم شناسايى اين ويروس در كشور كه با 
قربانى شدن شمارى از مبتاليان همراه شد، 
به ســرعت بر فضاى عمومــى جامعه تأثير 

گذاشت.
به رغم اينكه وزارت بهداشــت در روز 30

بهمن از شناســايى اين ويروس در قم خبر 
داد، ولى پيش از آن شايعات بسيارى درباره 
انتشــار ايــن تاجدار ذره اى در شــهر قم و 
قربانيانش، منتشــر شده بود. از نگاه ناظران، 

گزارش نهايى وزارت بهداشت (30 بهمن) 
در مــورد 2 نفرى كــه روز 29 بهمن در قم 
فوت كردنــد، مهر تأييدى بر درســتى اين 

شايعات، محسوب مى شد.
از آن پــس، بازار گمانه زنى هــا درباره دليل 
آنچــه «پنهــان كارى» دربــاره ورود كرونا 
به كشــور خوانده مى شــد، حســابى داغ 
شد و شــمارى همزمانى شــيوع بيمارى با 
مناسبت هاى سياسى چون انتخابات را دليل 
شكل گيرى مالحظاتى در اين زمينه دانستند.

پس از آن، گمانه زنى ها به ريشــه يابى ورود 
كرونــا به ايران معطوف شــد. به رغم تأكيد 
چندباره ســازمان هواپيمايى كشــور درباره 
توقف پروازهاى هواپيمايى ماهان به چين و 
ماهيت  «باربرى» و «بشردوستانه» پروازهاى 
برقرار، بسيارى اين شركت هواپيمايى را به 
تداوم پروازها در شــرايط بحرانى به چين و 
انتقال مسافران از چين به ايران متهم كردند، 
آن هم در شرايطى كه به زعم اتهام زنندگان، 
بسيارى از كشورها پروازهاى خود از مبدأ يا 

به مقصد چين را متوقف كرده بودند.
آمار رســمى تعداد مبتاليان و قربانيان كرونا 
هــم از همان ابتدا به شــدت مــورد ترديد 
بخشــى از افكار عمومى قــرار گرفت. در 
ايــن ميــان، اظهارنظرهاى متفــاوت و گاه 

متناقض مسئوالن، انتشار آمار غيررسمى از 
ســوى مراجع و منابع مختلف، گزارش هاى 
رسانه هاى فارسى زبان خارجى و... بر حجم 

ترديدها و تشكيك ها افزوده است.
كارآمــدى دولت در مديريــت اين بحران 
هم از سوى بخشــى از افكار عمومى مورد 
سؤال است. ابهامات بســيار و پرسش هاى 
بى پاســخ درباره چرايى قرنطينه نشــدن قم 
به عنوان منشــأ شــيوع اين ويروس به رغم 
توصيه كارشناســان بهداشــت و درمان از 
همان روزهاى نخســت، افكار عمومى را به 
خود مشــغول كرد. همچنين انتشار اخبارى 
درباره كمبود تجهيزات محافظتى و پزشكى 
در بيمارستان هاى اســتان هايى چون گيالن 
و مازندران، تصميمات مــوازى و گاه ضد 
و نقيض درباره انسداد ديرهنگام مسيرهاى 
جــاده اى و ورودى شــهرهاى درگيــر و 
بازگشايى آنها، اظهارات و تصميمات ضدو 
نقيض دربــاره تعطيلى يا كاهش ســاعات 
كارى ادارات شــهرهاى درگير و .... همگى 
بخشى از افكار عمومى را نسبت به كارآمدى 
و توانمندى دســتگاه ها در مديريت بحران 

بدبين كرد.
در اين ميان، كاهش يكباره مواد ضدعفونى 
و ماســك در داروخانه هاى سراسر كشور، 

با اينكــه از اوج نگرانى مردم و دغدغه هاى 
آنان در حوزه خودمراقبتى نشــان داشــت، 
ولى از ســويى ديگر نشانه اى از بى اعتمادى 
به مديريت شرايط بحرانى محسوب مى شد؛ 
مســأله اى كه نه فقــط در ايــران، بلكه در 
بسيارى از كشورهاى درگير كرونا از جمله 

كشورهاى اروپايى تجربه شد.
در چنيــن فضايى كه شــبكه هاى اجتماعى 
انواع و اقســام اخبار و تصاوير را در اختيار 
مخاطــب قــرار مى دهنــد و از منظر خود 
مخاطب را با واقعيت موجود آشنا مى كنند، 
بزرگترين رسانه كشــور يعنى صدا و سيما 
تصويرى متفاوت و مطلوب از شرايط كشور 
به تصوير مى كشد؛ تصويرى كه با آنچه مردم 

مى شنوند، زمين تا آسمان تفاوت دارد.
انتشــار اخبارى مبنى بر تجربه هاى مشــابه 
آنچه گفته شد در كشــورهاى غربى، نشان 
مى دهــد كه به هم ريختگى و كاســتى ها در 
شــرايط بحرانى، فقط مختص ايران نيست. 
پيش بينــى چندى پيش «بيــل گيتس» مدير 
شــركت «مايكروسافت» درباره اينكه از اين 
پس بزرگترين بحران هاى جهانى نه «جنگ» 
بلكه «ويروس هاى فراگيرى» است كه هيچ 
كشورى به طور كامل آمادگى مقابله با آن را 

ندارد، امروز عملى شده است.

 نگرانى از افزايــش آمارهاى مبتاليان كه 
حــاال مرز 8 هزار نفــرى را هم رد كرده و به 
8 هزار و 42 نفر در كل كشــور رسيده  است، 
خود يك وانفســاى بزرگ است. با اين حال 
به نظر مى رسد مسئوالن همچنان باور ندارند 
كه 77 مبتال تا روز گذشــته در استانى چون 

همدان يعنى بحران جدى!.
هول و هراســى كه اين روزها تبديل به يك 
همه گيرى در زندگى مردم شــده است، ديگر 
بخشى از تجربه پرتعليقى است كه روز به روز 

فراگيرتر مى شود.
اگرچه موج شيوع كرونا در استان با اتفاقات 
عجيب همراه است، اما گزارش هاى مردمى 
از رفت وآمد پالك هاى غريبه در شهر از همه 
بيشــتر جلب توجه مى كند با اين حال اتفاق 
ديگــرى نيز رخ داده كــه وضعيت را باز هم 
پيچيده تر مى كند و آن مسدود كردن اطالعات 
و منــع مصاحبه برخى مســئوالن در همدان 
است كه به اين هياهوى نشر خبرهاى متناقض 

دامن مى زند.
با اينكه نقش رســانه ها در آگاه سازى و تأمين 
امنيت روانى شــرايط بحران بر كسى پوشيده 
نيست، اما هنوز قطره چكان اطالعات در استان 
فعال است و مديران در پرده هاى ابهام سخن 

مى گويند.
يك منبــع آگاه در گفت وگو با همدان پيام در 
تحليل شرايط اين روزهاى همدان مى گويد: 
متأســفانه مشــكل اصلى كه جامعه را تهديد 
مى كند، نگاهى اســت كه افــراد ذى نفوذ از 
مقايسه كرونا با آنفلوآنزاى N۱H۱ دارند تا 
جايى كه به نظر مى رســد مسئوالن شيوع اين 
بيمارى مسرى را به شوخى گرفته و تحليلشان 
اين است كه يك پيك بيمارى دارد و در حال 

گذر است، به راحتى از آن عبور مى كنند.
اين اســتاد دانشــگاه در ادامه افزود: با اينكه 
تجربه چين را در دســت داريم، اما حتى در 
سطح كشــور هم نتوانستيم كار خاصى انجام 
دهيم؛ درحالى كه بايد بالفاصله كه مســئوالن 
از شــيوع اين بيمارى آگاه شدند، برنامه هاى 

استراتژيك يك ضد هيوال تهيه مى كردند.
وى گفــت: در شــيوع ايــن بيمــارى براى 

روزهاى نخست عملكرد اســتان بد نبود اما 
با تصميمات احساســى كه گفته مى شود با 
فشــاربرخى گروهها گرفته مى شود از جمله 
پذيرش بيمــاران غيربومى بــه جاى كاهش 
ورودى بيمارســتان ها كارى كرديــم كه اين 
روزها ورودى ها بيشتر از خروجى بيماران از 

مراكز درمانى شده است.
وى افزود: متأسفانه ما از قرنطينه به درستى 
در همدان اســتفاده نكرديــم و با ذهنيت 
اينكه قرنطينه مربوط به قرون وسطى است 
و براى كاهش شــيوع نمى توانــد مثمرثمر 
باشد،شــرايط ايــن بيمارى را در اســتان 

كرديم. همه گير 
وى با انتقاد از اعالم ديرهنگام مســئوالن در 
متأسفانهبرخى  افزود:  شهر  دروازه هاى  بستن 
ها انگار در فضاى ديگرى زندگى مى كنند تا 
جايى كه ما آنقدر دير اعالم بستن ورودى هاى 
شــهر را كرديم كه عده زيادى از كانون هاى 
كرونايى كشــور به همــدان آمدند بر همين 
اســاس اســت كه اين روزها در شهر شاهد 
جــوالن پالك هــاى غيربومى و بيمــاران با 

گويش هاى مختلف هستيم.
اين استاد دانشــگاه با بيان اينكه وقتى بحران 
بيمارى واگيردار مى شــود، بايد تمام افراد را 

بيمار در نظــر گرفت، عنوان كرد: ضدعفونى 
شديد شهر، بستن مسيرهاى ورود وخروجى، 
كنترل خانه ها و رصد خــروج افراد مبتال از 
منازل تا زمانى كه نگاه ما به كرونا ســطحى 

و گذرا باشد، نمى تواند اثربخش واقع شود.
وى تأكيــد كرد: ترس از بيمــارى كه در بين 
مردم بــه وجود آمــده، نشــان از مديريت 
نادرســت بحران اســت به عبارتى اين ترس 
نبايد در بين افراد عادى باشــد؛ چون درصد 
ابتالى بااليى ندارد مگــر افرادى كه رعايت 
نمى كنند مثال ماســك نمى زننــد و حتى اين 

بيمارى را به مسخره مى گيرند.
اين استاد دانشــگاه بر اين باور است ترس 
واقعى بايدبه ســمت سياستگذاران باشد و 
از  بايد  اســتان  سياســت گذاران  مى افزايد: 
شــيوع اين بيمــارى نگران باشــند و حتى 
بيشــتر از همه بترســند؛ زيرا اين ويروس 
به طرز وحشــتناكى بى عالمت اســت و در 
هميــن مدت كوتــاه مى تواند انتقــال پيدا 
كند ودربلنــد مدت آثار مخــرب وتبعات 
اقتصادى اجتماعى وحتى سياسى را برجاى 
خواهدگذاشــت، بنابراين وقتى مى گويند 2

تــا 3 درصد كشــندگى دارد و 4/7 درصد 
بحران در بيــن بيماران وجــود دارد يعنى 

بايد از نبود امكانات براى رســيدگى به آنها 
ترســيد به همين دليل ترســيده هاى اصلى 
اين داســتان بايد مديران ما باشند، نه مردم 
ديگران  ناكارآمدى  چــوب  با  كه  بى گناهى 

جانشان در خطر است.
وى بــا تأكيد بــر اينكــه اگــر معتقديم 
به  نســبت  انتقالش  نمــودار  ويروس  اين 
تدابير  بايد  اســت،  ترســناك تر  آنفلوآنزا 
هشدارها  اين  گفت:  باشيم،  داشته  بحرانى 
تــا زمانى كه بــا عملكــرد ها با مســأله 
باشد،  نداشته  همخوانى  اســتان  در  كرونا 
نمى تواند اثرگذارى بر مردم داشــته باشد. 
درحال حاضــر مــردم را به خانــه ماندن 
ترغيــب مى كنيم و حتى برخــى مبتاليان 
را بــه خودمراقبتــى دعــوت مى كنيم اما 
در عين حــال تخت هاى بيمارســتانى را 
مى داريم.  نگه  خالى  ديگرى  بيماران  براى 
اين دوگانگى بيشــتر از هر عامل ديگرى 
تأثيرپذيرى را در بين مردم پايين مى آورد.

وى عنوان كــرد: ترددهــاى غيرضرورى و 
نامتعارف  در شــهر يك هشــدار ترســناك 
از موج دوم و ســوم كرونا بــراى همدان را 
به دنبال دارد اما متأسفانه گوشى شنوايى به اين 

هشدارها وجود ندارد .

 توصيه يك استاد دانشگاه به مسئوالن: مردم را نترسانيد

تدبير مناسب الزمه دستوركارمسئوالن
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آگهي حصر وراثت
ــه شــرح دادخواســت  ــنامه  845 ب ــماره شناس ــدى داراى ش ــد حســن صي ــاى محم آق
كالســه 662/98 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح 
ــخ  ــنامه  357 در تاري ــماره شناس ــه ش ــدى ب ــى صي ــود عل ــادروان مقص ــه ش داده ك
98/10/5 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفــى/

متوفيــه منحصــر اســت به: 
1-متقاضى گواهى حصروراثت با مشخصات فوق الذكر پسر متوفى 

ــار  ــادره از به ــنامه 846 ص ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد مقصودعل ــدى فرزن 2-حســين صي
ــى ــد 1350 پســر متوف متول

 3-ابوالقاســم صيــدى فرزنــد مقصودعلــى بــه شــماره شناســنامه 637 صــادره از بهــار 
متولــد 1341 پســر متوفــى

 4-مهــدى صيــدى فرزنــد مقصودعلــى بــه شــماره شناســنامه 110 صــادره از بهــار متولد 
ــر متوفى  1339 پس

ــار  ــادره از به ــنامه 972 ص ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد مقصودعل ــدى فرزن 5-محســن صي
متولــد 1354 دختــر متوفــى 6-بتــول صيــدى فرزنــد مقصودعلــى به شــماره شناســنامه 
ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي  ــد 1346 دختــر متوفــى اينــك ب 9 صــادره از بهــار متول
ــا هــر كســي اعتراضــي دارد و  ــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد ت درخواســت مزب
يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه 

تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف516)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

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

ــوع  ــأت موض ــه 1398/11/26 هي ــماره 139860326009000415 مورخ ــر رأي ش براب
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي شهرســتان فامنيــن تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
ــادره از  ــنامه 11547 ص ــماره شناس ــه ش ــم ب ــد ابراهي ــوى فرزن ــر مول ــاى جعف آق
كــرج بــه شــماره ملــي 0320344525 در شــش دانــگ يكبــاب مغــازه بــه مســاحت 
پنجــاه و دو مترمربــع و ســى و هشــت صــدم مترمربــع قســمتي از پــالك 104/1354 
اصلــي واقــع در بخــش پنــج همــدان اراضــي فامنيــن خريــداري از مالــك رســمي 
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در  ــذا ب ــده اســت. ل احمــد راســخى محــرز گردي
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــد از  ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ب
ــن اداره  ــه اي ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــن آگهــي ب ــخ انتشــار اولي تاري
تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت 
ــت  ــند مالكي ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م انقض

صــادر خواهــد شــد.
(م الف 330)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/21

رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

ــون  ــأت موضــوع قان ــر رأي شــماره 139860326009000408 مورخــه 1398/11/12 هي براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــر  ــاى جعف ــارض آق ــه و بالمع ــات مالكان ــن تصرف ــتان فامني ــي شهرس ــد ثبت در واح
مولــوى فرزنــد ابراهيــم بــه شــماره شناســنامه 11547 صــادره از كــرج بــه شــماره ملــي 
0320344525 در شــش دانــگ يــك قطعــه زميــن محصــور و بنــاى احداثــى در آن بــه 
مســاحت يــك هــزار و پانصــد و پنجــاه مترمربــع و چهــار صــدم مترمربــع قســمتي از 
ــداري از  ــن خري ــدان اراضــي فامني ــج هم ــع در بخــش پن ــي واق ــالك 104/1354 اصل پ

مالــك رســمي احمــد راســخى محــرز گرديــده اســت.
 لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.
(م الف 329)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/21

رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

ــوع  ــأت موض ــه 1398/11/12 هي ــماره 139860326009000409 مورخ ــر رأي ش براب
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي شهرســتان فامنيــن تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
آقــاى جعفــر مولــوى فرزنــد ابراهيــم بــه شــماره شناســنامه 11547 صــادره از كــرج 
بــه شــماره ملــي 0320344525 در شــش دانــگ يكبــاب مغــازه بــه مســاحت صــد و 
يــك مترمربــع پنجــاه و چهــار صــدم مترمربــع قســمتي از پــالك 104/1354 اصلــي 
واقــع در بخــش پنــج همــدان اراضــي فامنيــن خريــداري از مالــك رســمي احمــد 
راســخى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه صــدور  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك ــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورت ــه فاصل ب
ــار  ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكي س
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از 
اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود 
ــدت  ــي اســت در صــورت انقضــاي م ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي ــه مراج را ب
ــد  ــادر خواه ــت ص ــند مالكي ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذك

شــد.
(م الف 331)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/21

رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

قربانيان ويروس كرونا
 در هفته هاى گذشــته شــيوع ويروس كرونا در سرتاسر جهان 
بخش هاى مختلف اقتصادى را تحت تأثير قرار داده و نگرانى ها از 

وقوع ركود اقتصادى در جهان را افزايش داده است.
گســترش اين بيمــارى در ايران در 2 هفته اخير شــدت يافته و 
بسيارى از مشاغل را تحت الشعاع قرار داده است. همزمانى شيوع 
اين بيمارى با قرار گرفتن ايران در ليســت سياه گروه ويژه اقدام 

مالى (FATF) بازارها را بيش از پيش متأثر كرده است.
نرخ دالر در هفته گذشــته روند نوسانى داشته و در پايان هفته با 
كاهش حدود 2 درصد به 15 هزار و400 تومان رسيده است. اين 
در حالى است كه نرخ خريد دالر در سامانه نيما نيز به ميانه كانال 

13 هزار تومانى رسيد.
ــا  ــته ب ــه گذش ــان هفت ــانى در پاي ــرات نوس ــا تغيي ــز ب ــكه ني  س
كاهــش حــدود 3/3 درصــدى بــه 5 ميليــون 900 هــزار تومــان 
رســيد. بــه عقيــده برخــى كارشناســان تخليــه هيجانــات روانــى 
ناشــى از بازگشــت ايــران بــه ليســت ســياه  FATFو گســترش 
ــال آن  ــا در كشــور در افــت قيمــت دالر و به دنب ــروس كرون وي

ســكه، تأثيــر زيــادى داشــته اســت. 
برخــى فعــاالن معتقدنــد كــه نزديــك شــدن قيمــت ارز در بــازار 
ارز و ســامانه نيمــا انگيــزه افزايــش عرضــه ارز در ســامانه نيمــا 
ــازار آزاد را  ــا در ب را افزايــش داده و در نتيجــه كاهــش قيمت ه

ــد داشــت.  ــال خواه به دنب
بى شــك باال بردن قيمت صرافى هاى بانكى و نزديكى آن به نرخ 
بــازار ضمن جلوگيرى از ورود تقاضاى كاذب به بازار، به كاهش 

نوسانات در بازارهاى ارز و سكه منجر شده است.
 ايــن اعتقاد نيز وجــود دارد كه به دليل كند شــدن روند تجارت 
خارجى به واســطه شيوع ويروس كرونا احتمال اختالل در سمت 

عرضه ارز و رشد قيمت ها در هفته هاى آينده وجود دارد.
عالوه بر پيروى ســكه از دالر، افزايش حدود 1/8 درصدى بهاى 
جهانــى هر اونس طال و رســيدن بــه هــزار و 670 دالر نيز در 

نوسانات قيمت سكه مؤثر بوده است. 
ــاره  ــاى 3 ق ــته، بورس ه ــه گذش ــا در هفت ــاس برآورده ــر اس ب
ــرده و  ــه ك ــمگيرى را تجرب ــت چش ــكا اف ــا و آمري ــيا، اروپ آس
ــركت  ها  ــن ش ــهام اي ــون دالر از ارزش س ــوع 5 تريلي در مجم
در جهــان كاســته شــده اســت. ايــن كاهــش قابــل توجــه دليــل 
ــه دارايى هــاى امــن ماننــد  اصلــى ســرازير شــدن نقدينگى هــا ب

طــال و در نتيجــه افزايــش بهــاى جهانــى ايــن فلــز اســت.
اگرچــه برخــى فعــاالن اقتصــادى معتقدنــد كــه بازارهــاى ارز و 
طــال شــوك قيمتــى خــود را در 2 هفتــه گذشــته تجربــه كــرده 
ــد  ــى مى كنن ــى پيش بين ــد و حت ــتر ندارن ــش بيش ــار افزاي و انتظ
كــه بــا يــك خبــر مثبــت قيمت هــا رونــد نزولــى را طــى كننــد؛ 
لكــن بــه عقيــده برخــى ديگــر ادامــه شــيوع ويــروس كرونــا و 
ــى  ــاى احتياط ــطح تقاض ــد س ــى از آن مى  توان ــاى ناش نگرانى ه
ــته  ــال داش ــا را به دنب ــد قيمت ه ــش داده و رش ــازار افزاي را در ب

باشــد.
ــه  ــل توج ــد قاب ــته رش ــه گذش ــز در هفت ــهام ني ــاخص س ش
حــدود 6 درصــد را بــه ثبــت رســانده اســت. بــازار بــورس در 
ــرى از عوامــل منفــى همچــون  ــه جــاى اثرپذي ــه گذشــته ب هفت
ــياه  ــه فهرســت س ــران ب ــا و بازگشــت اي ــارى كرون ــيوع بيم ش
FATF، و همچنيــن رخدادهــاى اقتصــادى جهــان نظيــر ســقوط 
كم ســابقه بازارهــاى جهانــى ســهام و كاال و افــت قيمــت مــواد 
خــام، بيشــتر تحــت تأثيــر عوامــل مثبــت ماننــد افزايــش نــرخ 
دالر و جريــان  پرقــدرت نقدينگــى قــرار گرفــت. البتــه فعــاالن 
اقتصــادى انتظــار دارنــد بــا توجــه بــه پيشــروى ويــروس كرونــا 
و افزايــش احتمــال محدوديت هــاى بيشــتر در حــوزه تجــارت 
ــات  ــال رد كلي ــى به دنب ــش نااطمينان ــن افزاي ــى و همچني خارج
بودجــه ســال آينــده توســط مجلــس رونــد صعــودى شــاخص 

ســهام ادامــه دار نباشــد.
قيمت نفت در حال كاهش اســت و گســترش ويروس كرونا در 
بسيارى از كشــورهاى جهان و افزايش نگرانى ها از كاهش رشد 
جهانى اقتصاد و همچنين كاهش شديد فعاليت هاى صنعتى به افت 
شديد تقاضاى جهانى نفت و فرآورده  هاى نفتى و در نتيجه پايين 
آمدن قيمت طالى ســياه در هفته گذشته منجر شد. اقدامات مورد 
انتظار همچون كاهش 0/5 درصدى نرخ بهره توسط فدرال رزرو و 
اتخاذ سياست هاى انبساطى توسط بانك هاى مركزى بزرگ جهان 
و همچنيــن تزريق ميزان قابل توجهى پول به اقتصاد كشــورهاى 
چين و ژاپن از جمله اقدامات جهانى براى كاهش اثرات اقتصادى 

ويروس كرونا است.
* جمال رزاقى

توزيع 5 هزار سبد تخم نوغان در همدان
 مدير امور طيور ســازمان جهادكشاورزى استان همدان با تأكيد بر 
گســترش صنعت نوغاندارى در اين استان، گفت: در ارديبهشت ماه 
ســال آينده 5 هزار ســبد تخم نوغان در بين متقاضيان استان همدان 
توزيع خواهد شد. عليرضا قراگوزلو در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
امسال 4 هزار اصله نهال توت در استان توزيع شده است، اظهار كرد: 
از ســال 94 تاكنون 20 هزار اصله نهــال توت در بين بهره برداران در 
ســطح استان توزيع شده است.وى با تأكيد بر اينكه نوغاندارى داراى 
ظرفيت فراوانى براى اشتغالزايى و درآمدزايى بهره برداران اين صنعت 
اســت، تصريح كرد: سازمان جهادكشاورزى استان همدان در راستاى 
گسترش صنعت نوغاندارى در استان و يارى رسانى به بهره برداران اين 
صنعت طرح آموزش بهره برداران و نيز توزيع نهال توت و تخم نوغان 

را از سال 94 آغاز كرده است.
مدير امور طيور ســازمان جهاد كشــاورزى استان همدان خاطرنشان 
كرد: سازمان جهادكشاورزى استان همدان به صورت منظم به برگزارى 
دوره هاى آموزشــى براى متقاضيان اقدام كــرده كه موجب تعميق و 

گسترش اين صنعت در استان شده است.
وى طرح گسترش نوغاندارى را در اين استان موفقيت آميز دانست و 
گفت: اين صنعت ظرفيت بااليى براى كارآفرينى و درآمدزايى به ويژه 
براى روســتائيان و افراد با سرمايه اندك دارد و شاغالن اين بخش با 

سرمايه اندك مى توانند به درآمد قابل قبولى دست يابند.
نوغاندارى يا پرورش كرم ابريشــم و توليد فرآورده هاى ابريشــمى 
از جملــه فعاليت هاى جانبى اســت كه در كنــار فعاليت هاى اصلى 
كشــاورزان هر منطقه مى تواند در يك دوره كوتاه مدت ضمن ايجاد 
انگيزه اقتصادى و به كارگيرى بخشى از نيروى كار روستا، درآمد نسبتًا 

مناسبى را براى روستانشينان فراهم كند.

پيش بينى وضعيت بازار لوازم خانگى 
در سال 99

 بــا اينكه توليــد و واردات لوازم خانگي كاهش يافتــه اما به دليل 
تقاضاي كم، كمبود لوازم خانگي در بازار مشخص نيست.

رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگى گفت: بازار در ركود به سر 
مى برد به رغم اينكه توليد كارخانه ها كم شده، اما به دليل اينكه خريدار 

زيادى وجود ندارد اين كمبود در بازار مشخص نيست.
مرتضى ميرى افزود: اگر شــرايط توليد به همين روال باشــد، ســال 

آينده در صورت استقبال مردم از خريد احتماال با كمبود لوازم خانگى 
مواجه خواهيم شد.

وى به ميزان گفت: به دليل اينكه بازار در ركود به سر مى برد در حال 
مكاتبه با وزير اقتصاد هســتيم تا براى واحداهاى صنفى كه بايد براى 

ماليات 98 تا خرداد 99 اظهارنامه پر كنند تسهيالتى قائل شوند.
ميرى با بيــان اينكه بازار لوازم خانگى نيــز از ويروس كرونا مصون 
نبوده است، بيان كرد: شيوع بيمارى كرونا موجب كاهش 50 درصدى 

فروش در بازار لوازم خانگى شده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى درباره قيمت ها بيان كرد: مقرر 

شده تا توليدكنندگان در ســال آينده با برگزارى جلسات با مسئوالن 
وزارت صمت در اين باره تصميم گيرى كنند.

وى درباره طرح شناســه دار كردن كاالها براى مقابله با قاچاق گفت: 
حدود 70 درصد اعضاى اتحاديه براى شناسه دار كردن كاالهاى خود 
مراجعــه كردند و مابقى هــم احتماال كااليى براى شناســه دار كردن 

نداشتند.
ميــرى با بيــان اينكه به دليل شــيوع كرونا هنوز برخــورد و مراجعه 
بازرسان آغاز نشــده اســت، تصريح كرد: در تهران حدود 30 هزار 

شناسه كاال توسط اتحاديه صادر شده است.

 دومين مرحلــه ثبت نام مســكن ملي در 
همدان ديشــب به پايان رســيد. آن طور كه از 
خبرها حاكي اســت همه افراد مي توانســتند 
در اين مرحله از ثبت نام شــركت كنند كه در 
نهايت اگر تعداد متقاضيان بيشــتر از ظرفيت 
3هزار و 500 واحدي درنظر گرفته شده براي 
استان همدان باشــد قرعه كشي بين آنها انجام 

خواهد شد.
مديركل مسكن و شهرسازى استان همدان در اين 
باره با بيان اينكه ثبت نام در مرحله دوم طرح ملى 
مســكن استان تا ساعت 24 سه شنبه شب بوده، 
گفت: در مرحله پيش 2 هزار و 800 همدانى در 

طرح ملى مسكن ثبت نام كردند.
داريوش حسينى در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: هيــچ محدوديتى بــراى ثبت نام وجود 
نداشــت و همه متقاضيان مسكن مى توانستند 

در سايت مسكن ملى ثبت نام كنند.
وى تصريــح كرد: در مرحلــه پيش 2 هزار و 
800 نفــر در طرح ملى مســكن ثبت نام كرده 
بودنــد كه از ايــن تعداد 40 درصــد به دليل 

نداشتن شرايط ريزش كردند.
وى افزود: در ايــن مرحله محدوديتى وجود 
نداشت به طورى كه اگر مازاد بر ظرفيت استان 

ثبت نام شده باشــد بين متقاضيان قرعه كشى 
خواهد شد.

حسينى خاطرنشان كرد: متأهل بودن، نداشتن 
خانه توسط خود و همسر، خانه اولى بودن، 5

سال ســكونت در شهر مورد نظر و سبز بودن 
فرم «ج» آن ها (استفاده نكردن از تسهيالت و 
يارانه هاى ارگان هاى دولتى) از شــروط الزم 

ثبت نام متقاضيان در اين طرح است.

طــرح «اقدام ملــى توليد و عرضه مســكن» 
به منظور ساخت 400 هزار واحد مسكونى در 
سراسر كشــور آغاز شد كه از اين تعداد سهم 

همدان نزديك به 9 هزار واحد است.

 نشست هم انديشى «موانع رونق توليد» 
به همت مركز افكارســنجى دانشجويان 
ايران (ايســپا)، دفتر همدان زيرمجموعه 
جهاد دانشــگاهى و اتاق بازرگانى استان 
همدان برگزار شــد كه بــه نتايجى چون 
نبود ريســك بين پولداران همدانى براى 
ســرمايه گذارى، نبود عــزم جدى براى 
همدان،  نكــردن  صنعتى  ثروت اندوزى، 
كشــيده شــدن به ســمت بورس، نبود 
فرهنــگ توليد و جذب ســرمايه گذار و 

دانش مديريتى ضعيف دست يافتند.
ســليمان آبادى، مدرس كلينيك كسب و 
كار در همــدان در اين نشســت گفت: 
امروز همه فعاالن اقتصادى به مشكالت 
واحدهاى توليدى اشــراف كامل داشته 
و در واحدهــاى صنعتى به صورت ويژه 
بايد در حوزه منابع انســانى وارد شويم. 
بيشــتر افــرادى كه وارد عرصــه توليد 
مى شــوند داراى دانــش مهارتى بوده و 
دانــش مديريتى بســيار ضعيفى دارند 
ضمن اينكه پــس از ورود به كار، چند 
ســال فعاليت مى كنند سپس با شكست 

مواجه مى شوند و مى روند.
وى ديگر موانع رونق توليد را درگيرى 
فكرى بيان كرد و افزود: اينك در استان 
همدان شــاهد هســتيم كــه مديرعامل 
بهترين شــركت و برند درگير مســائل 
مالياتى شــده و توليد شركت به مشكل 
خــورده كه در اين زمينه مى توان عوامل 
رونق نداشتن توليد را قوانين و مقررات، 
ماليات، دانش مديريتى، نيروى انســانى 
ماهــر، فرهنــگ كار و بهــره ورى كار 

دانست.
خانلرزاده، مدرس دانشگاه نيز در تكميل 
موانع توليد در استان گفت: حال صنعت 

اســتان همدان خوب نيست و در بخش 
ســرمايه گذارى با وجــود امكانات در 
رتبه بندى كشورى بسيار ضعيف هستيم.

وى تصريــح كــرد: با وجــود اينكه با 
مركز كشــور فاصله كمى داريم و 1/7

ذخاير معدنى كشــور در همدان اســت 
اما عملكرد جذب سرمايه گذارى خوبى 
نداريم و بروكراسى ادارى از بزرگ ترين 
داليل ضعف توليد و جذب سرمايه گذار 

است.
خانلرزاده افــزود: محافظه كارى مديران 
و هنرمنــد نبــودن آنهــا بــراى تغيير 
سياســت هاى موجود در راستاى رونق 
توليد اســتان نيز درد بزرگى اســت كه 
همه ســرمايه گذاران را فرارى مى دهد و 
ورود تعداد زيادى سرمايه گذار در استان 
پس از 5 مــاه تالش و درگيرى در آخر 

هم ناكام مى ماند.
وى مشكل بعدى در بى رونقى توليد را 
نبود نقدينگى در استان دانست و گفت: 
گذشــته  همچون  نمى تواند  توليدكننده 
توليد كند پس در پرداخت وام به مشكل 
برخــورده و وام جديد هــم نمى تواند 
دريافت كند كه ماليات و تأمين اجتماعى 

هم به آن اضافه مى شود. 
شريفى، معاون آموزش سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان نيز نبود 
نيروى انســانى، نقدينگــى و مديريت 
ارتباط بين صنعت و دانشگاه را مشكل 
ندانست و گفت: براى كسب اطالعات 
تكميلــى در اين باره يك ســامانه به نام 
«تــاپ» با همــكارى 2 وزارت علوم و 
صمت به وجود آمده اما اســتقبالى براى 
ثبت نام نشده و ما مدام در حال التماس 
از واحدهاى توليدى بــراى ثبت نام در 

اين سامانه هستيم. تاكنون توانسته ايم 28
واحد توليدى را در اين سامانه ثبت كنيم 
درحالى كه در شهرهاى صنعتى ديگر 2
هزار ثبت نام به راحتى انجام شده است.

آموزش و  تخصصــى  دبير كميســيون 
پژوهــش اتاق بازرگانى اســتان همدان 
هم گفت: 12 كميسيون تخصصى و 48

كميته در اســتان فعال اســت كه به اين 
نتيجه رســيده اند كه زيرساخت توسعه 

استان مشكل دارد.
عبدالملكــى نبود تخصص و كهنه بودن 
ساختارهاى صنايع از نظر سخت افزارى 
و نرم افــزارى را از ديگر عوامل ضعف 
توليد در اســتان خوانــد و اظهار كرد: 
صنايع اســتان توان رقابت با كشورهاى 
ديگر را دارد اما بدانيم صادرات در سال 
گذشــته از نظر وزنى 30 درصد افزايش 
داشــته اما از نظر ريالى بــا 10 درصد 
كاهش مواجه بوده ايم كه با اين شــرايط 
به مرور توليدكننده در بازار جهانى دوام 

نمى آورد.
 وثاق، مدرس كارآفرينى نيز درباره موانع 
رونق توليــد گفت: ابتدا ضعف ارتباطى 
اســت كه بدانيم در كجاى كار هســتيم 
و در كشــور چه كسى با ما همراه است 
و دومين عامل ضعــف در تحقيق بازار 
اســت، ســومين مرحله بررسى استفاده 
نكردن از مشاوره و مرحله بعد فرهنگ 

كارآفرينى است.
حياتى، كارشــناس بانك ملــى نيز در 
اين زمينه بيان كــرد: بانك به عنوان يك 
مرجــع توليدى در كنــار واحد توليدى 
است بنابراين بايد سرمايه هاى سرگردان 
جامعه را جمع كرده و براى روان شدن 
چرخه توليــد به توليد تزريــق كند اما 

برخى بانك ها با ســوددهى تورم را به 
وجود آورده و سيســتم بانكى كشور را 

به نابودى كشاندند.
وى افزود: بورس امــروزه رونق گرفته 
و ســرمايه ها را جمع كــرده و موضوع 
بعــدى از زمانى كه در سيســتم ادارى 
آمــار و ارقام وارد شــد، مــا را بيچاره 
كــرده به طورى كه از وقتــى مراجعى با 
واحدهاى توليدى ســروكار پيدا كردند، 
كار خــراب و منابع بانكى فريز شــد و 
به دســت توليدكننده نماهــا افتاد كه در 
واقع سارقان غيرمســلحى هستند كه از 
بانك وام گرفتــه و هيچ مرجعى از آنها 

نمى تواند، پس بگيرد.
آموزش  تحقيقــات  مركز  از  كلونــدى 
كشاورزى استان همدان نيز با بيان اينكه 
بسيارى از مسائل درگير مسائل حكومتى 
اســت، مثل وامى كه به توليدكننده ارائه 
مى شود اما به جاى تزريق در توليد، براى 
خود ماشــين مى خرد و بدون زحمت با 
بايد  بنابراين  مى فروشــد،  كالن  ســود 
زيرساخت ها درست شــود به طورى كه 
در برخــى توليــدات خــاص كشــور 
مانند زعفران اگر دســتگاه و تجهيزات 
به روزرســانى شــود بازار جهانى را در 
دست گرفته كه اين امر با كمك به قوى 
كردن بســيج نخبگان براى ارتباط گيرى 

بيشتر محقق مى شود.
مدير R&D شركت سيمان هم با اشاره 
بــه بحث عارضه يابى و مشــكل ديرينه 
توليد در اين بخش گفت: مشكل اصلى 
نبود بيشــينه سيستم اســت و خيلى ها 
نمى داننــد مديريت سيســتم چيســت 
و بســيارى از تصميم هــا خطى گرفته 
مى شــود به طورى كه نخســتين راه حلى 

كه به ذهــن مدير مجموعه مى رســد، 
انجــام داده و علت و معلول ها را درنظر 

نمى گيرند.
رضويــان بســيارى از عارضه ها را دار 
مجامع صنفى دانســت و گفت: مشكل 
تأميــن قطعات يدكى، نبــود ظرفيت و 
ارتباط دوســويه بيــن توليدكنندگان در 
سراسر كشــور از ديگر مشكالتى است 
كه بايد بررســى شود زيرا امروز نيازمند 

بازاريابى و بازارسازى هستيم. 
تيمورى، مديركل سابق استاندارد استان 
همدان نيز گفت: زمانى كه حساب كتاب، 
نيروى كار متخصص و منابع داشــتيم، 
از آن اســتفاده نكرديــم و اينك دنبال 
صنعت در دانشــگاه هســتيم و نيروى 
كه  داريم  نيــاز  متخصص  آموزش ديده 
در دسترس نيســت. ضعف يعنى امروز 
نيــروى متخصص ما مشــكل پيدا كرد، 
بايد ســريع براى آن جايگزين انتخاب 
كنيم كه نداريم پس همه چيز را از دست 

مى دهيم.
وى نبــود فرهنــگ توليــد و جــذب 
ســرمايه گذار را از ديگر عوامل ضعف 
توليــد دانســت و بيان كــرد: امروز يا 
مديران توانمند نيستند كه مشكل را حل 
كننــد و يا اعتماد به نيــروى كار وجود 
نــدارد همچنين نبود بانــك اطالعات 
آنالين از منابع استان يك مشكل بزرگ 
اســت كه هر كس طالب توليد در استان 

باشد بايد به دنبال ظرفيت ها بگردد.
وى افزود: دولت دســت مــردم را باز 
گذاشــته اما در حوزه اى كه خود منابع 
را شناســايى كند و بعد مالكيت آن را به 
مردم بدهد اما بايد در شــرايط بحرانى 
هدايتى،  سياســت  كنونــى  اقتصــادى 

نظارتى و حمايتى خود را ابزار كند.
زيرك، نماينده اقتصاد و دارايى اســتان 
همــدان نيــز در ايــن باره گفــت: در 
عامل   3 اقتصــادى  تصميم گيرى هــاى 
خانوار، بنگاه و دولــت وجود دارد كه 
اين 3 عامل متعادل نيســتند و همگرايى 
نــدارد به طورى كــه در كشــور ما همه 
تقصيرها را به گردن بنــگاه مى اندازند. 
در چند سال گذشــته بخش خصوصى 
حامى توليد بــوده و فراتر از دولت در 
مســير توسعه استان قدم گذاشته كه اگر 
3 طرح متعادل شــود و بــه همگرايى 
برسد توســعه اقتصادى هم براى استان 

به وجود مى آيد.
نماينده ســازمان جهادكشاورزى استان 
همدان نيز گفت: در ســند آمايش استان 
جزء به جزء مســائل صنعت و توليدات 
نوشــته شــده و بايد بدانيم همدان در 
بخش گردشــگرى قــدرت دارد و بايد 

تقويت شود. 
آئينى با بيان اينكه بحث امنيت شــغلى 
در صنعت از عوامل مهم اســت كه با 
ســهولت در كارهاى جوازدار بايد اين 
امر را محقــق كنيم، افزود: عزم جدى 
براى ثروت اندوزى در همدان نيســت 
و يك حصار دور آن كشــيده شــده و 
مانع ارتباط با خارج از استان مى شوند 
بنابراين بايد فكرى براى فرار ســرمايه 

از استان كنيم.
شــهرك هاى  شــركت  نماينده  توكلى، 
صنعتى اســتان همدان نيز با بيان اينكه 
همدان صنعتى نشــود، بهتر است و بايد 
به سمت تقويت صنايع دستى و اشتغال 
روستايى برويم، گفت: در استان همدان 
20 روســتا توليد پوشاك مى كنند و 50
درصد پوشــاك ايران در همدان توليد 
مى شود كه تقويت اين موضوع ارزآورى 
خاصــى دارد. امــروز ارزش افزوده از 
همدان خارج مى شود و 2 هزار استادكار 

ماهر نيازمند ساماندهى هستند.

ساز وكار واگذارى مسكن به متقاضيان تغيير كرد

قرعه كشى براى مسكن ملى

عزم جدى براى ثروت اندوزى در همدان وجود ندارد
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تاريخ جديد مسابقات ليگ قهرمانان آسيا 
مشخص شد

 پس از جلسه كنفدراسيون فوتبال آسيا با كشورهاى غرب آسيا بر 
ســر زمان ازسرگيرى مسابقات ليگ قهرمانان آسيا به توافقاتى رسيد 
و تاريخ جديد برگزارى بازى هاى ليگ قهرمانان آسيا را اعالم كرد. 

*برنامه جديد مسابقات ليگ قهرمانان غرب آسيا :
......  روزهاى 19 و 20 ماه مى  (30 و 31 ارديبهشت 99) هفته سوم
26 و 27 ماه مى  (6 و 7 خرداد 99) ............................. هفته چهارم
هفته پنجم............................. 16 و 17 ژوئن (27 و 28 خرداد 99)

هفته ششم.................................. 23 و 24 ژوئن (6 و 7 تير 99)
*مرحله يك هشتم نهايى

11 و 12 آگوست (21 و 22 مرداد 99) بازى رفت.................... 
25 و 26 آگوست (4 و 5 شهريور 99) بازى برگشت............... 

*مرحله يك چهارم
15 و 16 سپتامبر (25 و 26 شهريور) بازى رفت....................... 
29 و 30 سپتامبر (8 و 9 مهرماه) بازى برگشت......................... 

*مرحله نيمه نهايى
20 و 21 اكتبر (29 و 30 مهرماه) بازى رفت................................... 
27 و 28 اكتبر (6 و 7 آبان) بازى برگشت...................................... 

*فينال
22 نوامبر (2 آذر) بازى رفت.......................................................... 

28 نوامبر (8 آذر) بازى برگشت................................................ 

مديرعامل پرسپوليس استعفا كرد
 مديرعامل پرســپوليس به دليل اختالف بــا اعضاى هيأت مديره 

باشگاه پرسپوليس از سمت خود استعفا كرد. 
ــا گفــت:  ــه ايرن ــر ب ــن خب ــد اي ــا تأيي ــرد ب محمدحســن انصارى ف
ــط  ــر رواب ــدون اطــالع مــن مدي عصــر دوشــنبه در جلســه اى و ب
ــن  ــه اي ــد ك ــار ش ــره بركن ــوى هيأت مدي ــگاه از س ــى باش عموم

ــود.  ــن نب ــول م ــورد قب ــدام م اق
وى در ادامــه بــه نكتــه عجيبــى اشــاره كــرد و ادامــه داد: 
هيأت مديــره اعــالم كــرد كــه وزيــر خواســته اســت مديــر 

دهيــم.  تغييــر  را  روابط عمومــى 
انصارى فــرد افــزود: اقدامــات و زيــر ســاخت هاى خوبــى را 
فراهــم كرديــم امــا منابــع مالــى مــا از ســوى برخى هــا قفــل شــد. 
هيأت مديــره هيچگونــه هماهنگــى و همــكارى بــا مــن نداشــت و 
ــال  ــور مث ــد. به ط ــى مى ش ــن بى احترام ــه م ــات ب ــا در جلس باره

روز دوشــنبه معــاون اقتصــادى مــا را بــه باشــگاه راه ندادنــد. 
وى افــزود: حدود 6 ماه يك جاى خالى در هيأت مديره وجود دارد 
امــا من را عضو نكردند و بارها اين موضع را به وزير ورزش اعالم 
كــردم كه اگر من را نمى خواهيد چرا حكم مديرعاملى زده ايد. وزير 
جلســات خود را با رســولى پناه كه رئيس هيأت مديره است برگزار 

مى كرد و من غريبه بودم. 

سرپرست مديرعاملى پرسپوليس
 امروز معرفى مى شود

 انصارى فرد مديرعامل تيم پرســپوليس دوشنبه از سمتش در تيم 
پرسپوليس استعفا كرد. 

رســول  پناه رئيس هيأت مديره پرسپوليس در واكنش به اين خبر به 
پايــگاه خبرى وزارت ورزش و جوانان گفت: بناى كار حفظ اعتماد 
هواداران و ســرمايه مادى و معنوى آنهاست و در اين مورد با كسى 
تعارف نداريم. ما هم از رسانه ها در جريان استعفاى مديرعامل سابق 
قرار گرفتيم و امروز در جلســه هيأت مديره سرپرســت مديرعاملى 

مشخص مى شود . 

تعويق ميزبانى ايران 
از هندبال جوانان آسيا 

 هفدهمين دوره رقابت هاى هندبال قهرمانى جوانان پســر آســيا 
كه قرار بود تيرماه ســال آينده در شــيراز برگزارشود، به دليل شيوع 

ويروس كرونا به تعويق افتاد. 
كنفدراسيون هندبال آسيا با انتشار خبرى بر روى صفحه اينستاگرام 
خود، از تعويق هفدهمين دوره رقابت هاى قهرمانى جوانان پسر آسيا 
و انتخابــى قهرمانى 2021 جهان كه قرار بود در كشــورمان برگزار 
شود، خبر داد. طبق برنامه قرار بود اين رقابت ها تيرماه سال آينده به 

ميزبانى شيراز برگزار شود. 

واكنش پرسپوليس به رأى فيفا 
 باشگاه پرسپوليس در واكنش به شكايت 2 سرمربى پيشين خود، 

نامه هاى جداگانه اى را به فيفا ارسال كرد. 
باشگاه پرســپوليس در هفته گذشته با چالش هاى سختى مواجه شد 
و در چند روز متوالى رأى فيفا در پرونده شكايت گابريل كالدرون، 
برانكــو ايوانكوويچ، ايگور پاناديچ، ماريو بوديمير و فرناندو گابريل 

عليه سرخپوشان صادر شد. 
در پرونده شــكايت كالدرون، پرســپوليس بــه پرداخت 300 هزار 
دالر اصل قرارداد به عالوه 150 هــزار دالر جريمه نقض قرارداد و 

پرداخت پاداش هاى وى و دستيارانش محكوم شد. 
در همين راستا باشگاه پرسپوليس صبح دوشنبه دفاعيات خود را در 

پرونده سرمربى آرژانتينى به فيفا ارسال كرد. 
بالفاصله پس از اين حكم، راى شــكايت برانكو ايوانكوويچ هم به 
دست پرسپوليس رسيد كه براساس آن، سرخ هاى پايتخت بايد يك 
ميليون و 55 هزار يورو به همراه پنج درصد ســود ساليانه را به اين 

مربى پرداخت كنند. 

وزير ورزش ايران: 
المپيك توكيو با تأخير برگزار مى شود

 با توجه به شــيوع ويروس كرونا و آلودگى كه در بيش از يك صد 
كشــور ايجاد كرده اســت، احتماال برگزارى بازى هاى المپيك 2020 

توكيو با يك تأخير چند ماهه مواجه خواهيم بود. 
وزيــر ورزش ايــران با اعالم اين مطلب به ايســنا گفت: براســاس 
برنامه ريزى كه انجام شــده بود، مســابقات المپيك قرار بود از سوم 
مردادماه آغاز شــود، حدود 15 روز به طــول انجامد و پيش از آن در 
رشته هاى مختلف مســابقات انتخابى و كسب سهميه بايستى برگزار 
مى شد كه با توجه به شيوع ويروس كرونا، مسابقات انتخابى اكنون در 

بسيارى از كشورها به تأخير افتاده است. 
مســعود ســلطانى فر تصريح كرد: اميدوارى فدراسيون هاى جهانى و 
IOC اين اســت كه در يكى دو ماه آينده بتوانند شــرايط باثباتى در 
كشورها به وجود بيايد كه اين مسابقات انتخابى و كسب سهميه برگزار 

شود تا بازى هاى المپيك در موعد مقرر برگزار شود. 
سلطانى فر ادامه داد: شرايطى كه االن كشورها با آن مواجه هستند و صد 
كشــور دنيا درگير ويروس كرونا هستند و خود كشور ژاپن هم كشور 
درگيرى است كه بيش از هزار نفر از مردم مبتال شدند و تعدادى جان 
خودشان را از دست دادند، ما فكر مى كنيم كه روند برگزارى مسابقات 
كسب سهميه كه از حالت طبيعى آن خارج شده، باالجبار در ماه هايى 
بتواند برگزار شود كه اين ماه ها خيلى فاصله نداشته باشد يا اصال تقارن 

پيدا كند با بازى هاى المپيك. 
وى توضيح داد: تصور خيلى از دست اندركاران ورزش اين است كه 
با توجه به شيوع ويروس كرونا و آلودگى كه در بيش از يك صد كشور 
ايجاد كرده است، احتماال با يك تأخير چند ماهه در برگزارى بازى هاى 

المپيك 2020 توكيو مواجه خواهيم بود. 

4 بوكسور ايران 
در آستانه كسب سهميه المپيك

4 ملى پوش بوكس ايران در آســتانه كسب سهميه المپيك 2020
توكيو قرار گرفته اند. 

مســابقات بوكس گزينشى المپيك كه در شــهر «امان» پايتخت اردن 
برگزار مى شــود. در اين رقابت ها، 151 بوكسور از 35 كشور قاره هاى 

آسيا و اقيانوسيه در بخش مردان حضور پيدا كرده اند. 
روز گذشــته مبارزات مرحله يك چهارم نهايى برگزار شــد كه «اميد 
احمدى صفا» در 52 كيلو برابر «ويروف» قهرمان المپيك از ازبكستان، 
«اشــكان رضايى» در 63 مقابل «سافيولين ذكار» از قزاقستان و «دانيال 
شــه بخش» در 57 كيلوگرم مقابل «تيمرژانوف» از قزاقستان، شكست 

را پذيرفتند.
همچنين «شــاهين موسوى» كه شب گذشته با ناداورى واضح در وزن 
75 كيلوگرم به حريف چينى باخت، در جدول شــانس مجدد مقابل 
نماينده ازبكستان قرار گرفت و با ارائه مبارزه اى تماشايى و استفاده از 
ضربات مشت سنگين اجازه نداد كه اين مرتبه داوران مشكل ساز شوند 

و سزاورانه به پيروزى رسيد. 
با اين اوصاف، 4 بوكســور كشورمان امروز روى رينگ مى روند و در 

صورت برترى مقابل حريفان، به المپيك توكيو راه مى يابند. 
احمدى صفا با نماينده اســتراليا، رضايى با بوكســور تاجيكســتانى، 
شه بخش با حريفى از هنگ كنگ و موسوى با مغولستان مبارزه مى كنند. 
تيم ايران با 8 بوكســور در مسابقات گزينشى المپيك شركت كرد كه 

ساير نفرات از دور رقابت ها كنار رفتند. 

مشعل توكيو 2020 
در يوناِن سوت و كور روشن مى شود

 براساس اعالم كميته المپيك يونان مراسم نمادين آغاز اين دوره 
از بازى ها و برافروختن مشــعل المپيك 2020 توكيو، به دليل شيوع 
ويروس كرونا پشت درهاى بســته و بدون حضور تماشاگر برگزار 

خواهد شد. 
بر اين اســاس، مراسم مذكور در مقياســى كوچك روز پنجشنبه (22

اسفندماه) در منطقه باستانى المپيا يونان برگزار خواهد شد. 
بــا اين حال، شــهردار منطقه المپيــا از كميتــه بين المللى المپيك 
درخواســت كرده اســت كه برگزارى اين مراسم به ماه مى موكول 

شود. 
براساس اعالم منبعى به خبرگزارى رويترز، ورزشگاه باستانى المپيا كه 
ميزبان نخستين دوره بازى هاى المپيك بود، با حضور تعداد معدودى 
شــامل حدود 150 نفــر از مقامات المپيك توكيو كــه اجازه ورود به 

ورزشگاه را دارند، برگزار خواهد شد. 
عالوه بر اين، بنابر گفته اين منبع براى صدور مجوز حضور رســانه ها 

نيز محدوديت وجود دارد. 

 ورزشكار 11 ساله سورى در المپيك 2020
 دختر 11 ساله ســوريه اى توانست 
جواز حضور در مســابقات تنيس روى 

ميز المپيك را كسب كند. 
به گــزارش فارس، هنــد زازا، بازيكن 
تنيس روى ميز اهل سوريه توانست در 
رقابت هــاى انتخابى كه در اردن برگزار 
شــد، جواز حضــور در المپيك 2020

توكيو را كسب كند. 
اين بازيكن كه متولد سال 2009 است، جوانترين ورزشكارى خواهد 

بود كه در المپيك 2020 حضور خواهد داشت. 
اين دختر ســوريه اى كه در رتبه 155 جهان قرار دارد در فينال بانوان 
منطقه غرب آسيا در اردن با نتيجه 4 بر 3 ماريانا ساهاكيان 41 ساله از 

لبنان را شكست داد و المپيكى شد. 

۸K تماشاى مسابقات المپيك 2020 را با تصاوير
 ژاپن قصد دارد برخى رويدادهاى مســابقات المپيك 2020 توكيو ازجمله مراســم 

افتتاحيه و اختتاميه را با فرمت ۸K پوشش دهد. 
با وجود گســترش بيمارى كرونا، برگزارى مسابقات المپيك و پارالمپيك 2020 همچنان 
به قوت خود پابرجا اســت و احتماال تابســتان 1399، شاهد برگزارى آن ها خواهيم بود. 
در همين زمينه، ژاپن اعالم كرده اســت مى خواهد اين مسابقات را با فرمت ۸K و كانال 
صداى 2/22 پوشش دهد؛ البته اين ويژگى ها تنها براى افراد ساكن ژاپن در دسترس است 
و هنوز برنامه  ژاپن براى ارائه  مسابقات المپيك با اين فرمت در نقاط ديگر دنيا مشخص 

نشده است. 

NHK، تنها ســازمان ملى راديوتلويزيونى ژاپن، درزمينه  پوشش رويداد المپيك 2020 
گفته اســت هردو بخش افتتاحيه و اختتاميه  المپيك پيش  رو با فرمت ۸K پوشــش داده 
مى شــود. در اين رويداد، براى نخســتين بار تصاويرى از بال گرد با فرمت ۸K ضبط نيز 

خواهد شد. 
متأسفانه تمامى مســابقات المپيك با فرمت ۸K ضبط نمى شوند؛ اما مسابقاتى كه ضبط 
آن ها با اين فرمت تأييد شــده است، شامل مســابقات نهايى دووميدانى 100 و 200 متر 
مردان، مسابقه  نهايى 200 متر زنان و مسابقه نهايى 400 متر امدادى مردان مى شود. مسابقه  
فينال فوتبال و واليبال زنان نيز با فرمت ۸K پوشــش داده خواهند شــد. مسابقاتى نيز از 
ورزش هاى جودو، بدمينتون، پينگ پنگ و شــنا انتخــاب و با فرمت ۸K به عالقه مندان 

ارائه مى شوند. 

پس از اتمام مســابقات المپيك 2020، شاهد برگزارى مسابقات پارالمپيك 2020 هستيم 
 ۸K كه برخى مسابقات اين رويداد ازجمله راگبى با ويلچير و شنا و دو و ميدانى با فرمت

ضبط و پوشش داده مى شوند. 
در گذشته نيز، مسابقات المپيك با فرمت هاى باكيفيت پوشش داده شده است. براى مثال، 
در المپيك 2012 برخى رويدادها با فرمت ۸K پوشش داده شد. مسابقات المپيك 2016 
ريــو را نيز NHK با فرمت ۸K ضبط كرد و شــبكه هايى ازجمله NBC با كاهش اين 

فرمت به فرمت ۴K آن مسابقات را پخش كردند. 
با عرضه ى تلويزيون هاى ۸K به نظر مى رسد ديگر نيازى به كاهش كيفيت تصاوير نيست 
و دارندگان اين تلويزيون ها مى توانند از مسابقات المپيك با بيشترين كيفيت ممكن لذت 

ببرند. 

 جريمــه يــك ميليــون و 735 هــزار 
يورويى باشــگاه پرســپوليس و 550 هزار 
دالرى باشگاه استقالل از سوى فيفا به دليل 
شكايت هاى برادران برانكو، بوديمير و شفر 
به قيمت روز، رقمى حدود 38 ميلياردتومان 
را روى دست مديران اين 2 باشگاه گذاشته 

است.
به گزارش ايســنا، از 9 اســفند سالجارى 
تاكنون 2 باشگاه اســتقالل و پرسپوليس با 
صدور 4 حكم جريمه اى از سوى فدراسيون 
جهانــى فوتبال (فيفــا) روبه رو شــده اند؛ 
احكامى كــه به خوبى حاكى از ضعف مالى 
و مديريتى درباره اين 2 باشگاه است و اين 
چرخه معيوب نه در برهه زمانى كنونى و نه 
در آينده بــا ادامه اين روند متوقف نخواهد 
شد و در نهايت جريمه هاى سنگين دالرى 
و يورويــى و يا محروميــت از پنجره هاى 
نقل و انتقاالتى پايانى اســت كه با سرنوشت 
اين 2 باشــگاه و ساير باشــگاه هاى فوتبال 
ايــران كــه از بازيكنان و مربيــان خارجى 

استفاده كرده و مى كنند گره مى خورد.  
وزارت ورزش و جوانــان به عنوان متولى 2 
باشگاه استقالل و پرسپوليس، تعيين هيأت 
مديــره و مديرعامل اين 2 باشــگاه بزرگ 
فوتبال ايــران را برعهده دارد و جريمه هاى 
ســنگين دالرى و يورويى تنها ميراثى است 
كه از ســوى مديران اين 2 باشــگاه براى 
مديــران بعدى به يــادگار مى ماند و هرگز 
از ســاليان گذشته تاكنون نه مديريت اليقى 
بر ســر كار آمده كه حساب باشگاه را پاك 
تحويل دهد و نه نظام اقتصادى بيمار فوتبال 
ايران اجازه كســب درآمد را به اين مديران 

داده است.
فوتبال دولتى در نهايت سرنوشــتى جز اين 
نداشــته و ندارد و تا وقتى كاه و كاهدان از 
خودمان نيســت كســى دلش براى اين دو 
باشــگاه كه پشتوانه مردمى بى نظيرى دارند، 
نمى سوزد. 2 باشگاهى كه اگر در يك كشور 
توسعه يافته بودند و چنين سرمايه اجتماعى 
داشــتند به طور حتم با درآمدهاى هنگفت 
روبه رو شده و نيازى نبود هر سال كاسه چه 
كنم به دســت گرفته و منتظر كسب روزى 
از جاى ديگرى باشند. هر آنچه در اين 10 
روز گذشته پرسپوليس و استقالل را شوكه 
كرد، چيزى جز كاركرد مديران پيشــين اين 
دو باشــگاه نيســت و نبايد تصور كرد كه 

براى مديران بعدى نيز چيزى جز اين به بار 
خواهد نشست.

 475 هزار يورو+ سود 5 درصدى 
براى بوديمير

9 اسفند سالجارى بود كه باشگاه پرسپوليس 
بــا رأى كميته حل اختالف فيفا به پرداخت 
475 هزار يورو به بوديمير مهاجم كروات و 
سابق خود محكوم شد و بايد عالوه بر اين، 
سود (غرامت ديركرد) 5 درصدى هم تا روز 

پرداخت را به بوديمير پرداخت كند.
باشــگاه پرســپوليس بــراى پرداخت اين 
بدهــى 45 روز مهلــت دارد و در صورتى 
كــه بدهى در مهلت تعيين شــده پرداخت 
نشود پرســپوليس از جذب بازيكن داخلى 
و خارجى در 3 پنجره نقل وانتقاالتى محروم 

مى شود.
 يك ميليون و 55 هــزار يورو در 

جيب برانكو
19 اسفندماه سال جارى نيز كميته انضباطى 
فيفا با صدور رأى، باشــگاه پرســپوليس را 
به پرداخــت يك ميليون و 55 هزار يورو به 

سرمربى سابق اين باشگاه كرد.
پــس از اينكه برانكــو ايوانكوويچ از جمع 
پرسپوليســى ها جدا شــد، به دليل دريافت 
نكــردن مطالباتــش از اين باشــگاه به فيفا 
شــكايت كرد. با وجود مذاكــرات فراوان 
و البته پاســخ هايى كه باشــگاه پرسپوليس 
براى فيفا ارائه كــرده بود، در نهايت كميته 

انضباطى فدراســيون جهانــى فوتبال، رأى 
خود را در اين باره صادر كرد.

بر همين اســاس، باشــگاه پرســپوليس به 
پرداخــت يك ميليون و 55 هــزار يورو و 
همين طور 5 درصد ســود ديركرد به عالوه 
20 هزار فرانك بابت هزينه دادرسى محكوم 
شده اســت و پرسپوليسى ها ظرف 30 روز 

آينده بايد اين مبلغ را پرداخت كنند.
 شــفر و جريمه 550 هزار دالرى 

آبى ها
در يكى ديگر از احكام اعالمى فيفا، باشگاه 
استقالل به مبلغ 550 هزار دالر جريمه شده 
و به اين باشــگاه 2 هفته براى پرداخت اين 
بدهى يا اعتراض فرصت داده شــد. گفتنى 
است وينفرد شفر سرمربى اسبق تيم فوتبال 
استقالل و ســرمربى فعلى بن ياس امارات 
از باشگاه اســتقالل به دليل پرداخت نكردن 
مطالبات فصل جارى به فيفا شــكايت كرده 
بود و فيفا نيز پس از بررسى پرونده رأى به 
محكوميت باشگاه استقالل و لزوم پرداخت 

جريمه 550 هزار دالرى داد.
 205 هزار يورو براى برادر برانكو

در آخريــن حكم فيفا تا لحظــه تنظيم اين 
گزارش، باشگاه پرسپوليس بر اساس حكم 
جديد كميته تعيين وضعيــت فيفا محكوم 
به پرداخت 205 هزار يورو به مربى ســابق 
خود شد. تا بر اساس آن اين باشگاه مكلف 
به پرداخت 100 هزار يــورو بابت قرارداد 

و 105 هــزار يورو بابــت غرامت به برادر 
برانكو ايوانكوويچ محكوم شود.

 راهكار چيست؟
با توجه بــه اينكه فرآيند جذب مربيان و 
بازيكنان خارجى در 2 باشــگاه استقالل 
و پرســپوليس متوقف نشده است به نظر 
مى رســد بايــد در رابطه با اين مســأله 
چاره انديشــى دلســوزانه صورت گيرد؛ 
اگــر تــوان پرداخت حقوق و دســتمزد 
جــذب بازيكنان و مربيان خارجى وجود 
ندارد بايــد از حضور آن هــا در فوتبال 
ايران صــرف نظر كرد تا شــاهد اعمال 
جريمه هاى ســنگين يورويــى و دالرى 
نباشــيم يا اينكه با تدبير و اقدام درست 
مربيان  و  بازيكنــان  جذب  راســتاى  در 
خارجــى گام برداشــته و در برهه زمانى 
مناســب نســبت به پرداخــت حقوق و 

دستمزد آن ها اقدام كنيم.
بايد بدانيم كه نه تنها سرخابى هاى پايتخت 
بلكه ســاير تيم هاى ايرانى نيز كه در برهه 
زمانى قيد شــده در قرارداد مبالغ مربوط 
به حقوق، دســتمزد و پاداش بازيكنان و 
مربيان خارجى خود را پرداخت نكرده اند 
مجبور هســتند بــا رقمى بيشــتر به دليل 
صدور جريمه از ســوى فيفا اين هزينه را 
پرداخت كننــد، پس چه بهتر كه در همان 
زمان مقرر با برنامه ريزى صحيح حقوق و 

شود. پرداخت  دستمزدها 

10 روِز شوم براى سرخابى هاى پايتخت

تعطيلى
 فضاهاى ورزشى 
تا پايان سال ادامه دارد
 تعطيلى فضاها و مكان هاى ورزشى زير 
پوشش اداره ورزش و جوانان تا پايان سال 

تمديد شد.
سخنگوى دستگاه ورزش و جوانان همدان 
به ايرنا اظهار كرد: براســاس تصميم گرفته 

شــده و در راستاى پيشــگيرى از ويروس 
كرونا، تمامى باشگاه هاى خصوصى و دولتى 
و نيز مجموعه هاى ورزشى در سطح استان 

همدان تا پايان سال تعطيل شد.
حمدا.. چاروسايى افزود: با تعطيلى فضاهاى 
ورزشى، تمامى دوره هاى تمرينى، آموزشى 
و مسابقاتى نيز در سطح هيأت هاى ورزشى 

اين استان تعطيل خواهد بود.
به منظــور  تمهيــدات  ايــن  افــزود:  وى 
پيشــگيرى از ابتــالى ورزشــكاران همــدان 

ــا از  ــده ت ــه ش ــا گرفت ــارى كرون ــه بيم ب
ــروز چنيــن بيمــارى در بيــن شــهروندان  ب

ــود. ــرى ش جلوگي
چاروســايى خاطرنشــان كرد: البته ادارات 
ورزش و جوانان ســطح اســتان همدان باز 
هستند و خدمات الزم به جامعه ورزشكاران 

ارائه مى شود.
وى درباره دســتور وزير ورزش و جوانان 
مبنى بر در اختيار گذاشتن فضاهاى ورزشى 
در صــورت قرنطينه گفت: ايــن امكان در 

همدان نيــز وجود دارد البتــه تاكنون هيچ 
درخواســت رسمى از سوى ســتاد استانى 
پيشــگيرى از كرونا براى اين اقدام صورت 

نگرفته است.
و  تبليغــات  از  تمجيــد  بــا  چاروســايى 
اطالع رسانى بسيار مطلوب برخى هيأت هاى 
ورزشى در سطح استان پيرامون راهكارهاى 
الزم در پيشگيرى از كرونا گفت: تمامى اين 
اقدام ها همسو با سياست هاى ستاد مبارزه با 

ويروس كرونا انجام مى شود.

جدول شرايط سنى رده هاى مختلف در كشور 
فصل 1401-1400فصل 1400-99رده سنىرديف

1389/10/11 به بعد1388/10/11 به بعدنونهاالن زير 12 سال1
1388/10/11 به بعد1387/10/12 به بعدنونهاالن زير 13 سال2
1387/10/12 به بعد1386/10/11 به بعدنونهاالن زير 14 سال3
1386/10/12 به بعد1385/10/11 به بعدنوجوانان زير 15 سال4
1385/10/11 به بعد1384/10/11 به بعدنوجوانان زير 16 سال5
1384/10/11 به بعد1383/10/12 به بعدنوجوانان زير 17 سال6
1383/10/12 به بعد1382/10/11 به بعدجوانان زير 18 سال7
1382/10/11 به بعد1381/10/11 به بعدجوانان زير 19 سال8
1381/10/11 به بعد1380/10/11 به بعدجوانان زير 20 سال9
1379/10/12 به بعد1379/10/12 به بعداميد زير 21 سال10

شرايط سنى رده هاى مختلف در كشور 
 شرايط سنى بازيكنان در رده هاى مختلف براى فصول 99 لغايت 1401 اعالم شد.

از سوى فدراسيون فوتبال كشورمان شرايط سنى در رده هاى مختلف سنى مختلف مسابقات فوتبال 
باشگاه هاى كشور براى مسابقات فصول 1399 الى 1401 اعالم شد.

بنابر اعالم فدراســيون فوتبال مســابقات فصل 1399 - 1400 و1400-1401 در رده هاى ســنى 
مختلف با شرايط سنى جديد برگزار خواهد شد.

وزارت ورزش ادعاى انصارى فرد را تكذيب كرد
 روابط عمومى وزارت ورزش و جوانان ادعاى محمدحسن انصارى فرد مديرعامل مستعفى 
پرســپوليس درباره بركنارى مدير روابط عمومى اين باشگاه توسط وزير ورزش و جوانان را 

تكذيب كرد. 
انصارى فرد مديرعامل مســتعفى باشــگاه پرســپوليس در گفت وگويى مدعى شد كه مدير 
روابط عمومى اين باشگاه با دستور وزير ورزش و جوانان عزل شده كه اين ادعاى عجيب از 
ســوى روابط عمومى وزارت ورزش و جوانان تكذيب شد.  مازيار ناظمى با تكذيب ادعاى 
محمدحســن انصارى فرد گفت: وزير ورزش و جوانــان هيچ دخالتى در عزل و نصب مدير 
روابط عمومى پرســپوليس ندارد و اين اقدامات از اختيارات هيأت مديره و مديرعامل باشگاه 

است و وزارت ورزش و جوانان به تصميمات مديران باشگاه احترام مى گذارد. 

سلطانى فر: 
اميدوارم فيفا با برگزارى انتخابات ايران موافقت كند

 اميدواريم كه فيفا با درك شــرايط كشور، با برگزارى انتخابات فدراسيون فوتبال همچون 
2 دوره گذشته موافقت كند. 

وزير ورزش و جوانان اظهار اميدوارى ديروز در نشست با گروهى از مديران ورزش با اشاره 
به مكاتبات گذشته فدراســيون فوتبال با مقامات فيفا اظهار كرد: كشور در شرايط خاصى به 
لحــاظ مقابله با ويروس كرونا قرار دارد و اميدوارم با تمهيدات مســئوالن و همكارى مردم 
به زودى ريشه اين ويروس منحوس كنده شود. مسعود سلطانى فر گفت: اميدوارم فيفا با درك 
شرايط كشــور، با برگزارى انتخابات فدراسيون فوتبال همچون 2 دوره گذشته موافقت كند. 
ســلطانى فر وزير ورزش و جوانان خاطرنشــان كرد: فوتبال ايران روزهاى مهمى را پيش رو 
دارد و اميدوارم با كمك و برگزارى انتخابات و تعيين رييس فدراسيون فوتبال هرچه سريعتر 

سامان مديريتى پيدا كند. 
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باباطاهر

استفاده از فناورى نانو براى
 افزايش اثربخشى شاهدانه

 يكى از شركت هاى توليدكننده محصوالت حاوى عصاره شاهدانه، 
از فناورى  نانو براى افزايش فعاليت  زيستى اين عصاره استفاده كرده 
است. به گزارش ســتاد توســعه فناورى نانو، كانابيدول كه از گياه 
شاهدانه استخراج مى شود، از روش هاى مختلفى قابل استفاده است. 
ايــن ماده را هم مى توان به محصــوالت غذايى اضافه كرد و هم در 

لوسيون ها و شامپوها به عنوان افزودنى به كار برد.
سى بى دى امريكن شامان (CBD American Shaman) اين نوع 
محصوالت حاوى كانبيدول را به فروش مى رساند. اما تفاوت محصوالت 
اين شــركت با محصوالت رايج در بازار در اين است كه اين شركت از 

فناورى نانو براى بهبود اثربخشى كانابيدول استفاده مى كند. 

ساخت 50 محصول شيميايى
 در ايران 

 يك شركت دانش بنيان در 2 سال موفق به توليد 50 نوع محصول 
شيميايى شده است.

به گزارش معاونت علمى و فناورى، يكى از شركت هاى عضو مركز 
رشــد فناورى نخبگان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، 
تنها با گذشــت 2 سال از شــروع فعاليت موفق به توليد بيش از 50 
محصول شيميايى ايران ساخت شد.اين شركت از سال 1396 فعاليت 
خود را با هدف ســاخت تجهيزات پيشــرفته پزشــكى و تهيه مواد 
واسطه آزمايشگاهى آغاز كرده است. اين شركت با جذب همكارى 
متخصصان حوزه هاى زيستى و مهندسى در بخش تحقيق و توسعه، 

توانسته است دامنه فعاليت هاى خود را گسترش دهد. 

كيت هاى تشخيص سريع كرونا
در راه  بازار

 دبير ستاد توسعه زيست فناورى معاونت علمى و فناورى رياست 
جمهورى گفت: تا فروردين ماه ســال آينده اين كيت هاى تشخيصى 
ايرانى روانه بازار مى شــود. به گزارش معاونــت علمى و فناورى، 
تشخيص، مهم ترين و راه ورود به درمان بيمارى كرونا است. كمك 
گرفتن از كيت هاى تشخيصى به پزشكان كمك كرده است تا بيماران 
مبتال به اين ويروس را شناسايى كنند. اين شد كه متخصصان داخلى 
كه آســتين باال بزنند و به حوزه ســاخت كيت هاى تشخيصى ورود 
كنند. در حال حاضر بيماران مبتال به كرونا توسط كيت هاى تشخيصى 
كه در قالب مســاعدت و خريد از طريق ســازمان بهداشت جهانى، 

كشور چين و يونيسف وارد ايران شده اند شناسايى مى شوند.

گرامى پيامك 
 پس از ابالغ بودجه

 افزايش قيمت پيامك تلفن همراه پس از ابالغ بودجه سال 99 به 
وزارت ارتباطات، اعمال مى شود.

معــون وزير ارتباطات، با اشــاره به تصميم قانــون بودجه 99 براى 
افزايش قيمت پيامك گفت: اين موضوع ارتباطى با وزارت ارتباطات 
ندارد و تصميم قانون بودجه ســال 99 است كه اپراتورهاى موبايل 
بايد آن را اجرايى كنند. به گزارش مهر، حسين فالح جوشقانى گفت: 
مطابــق با اين بند از برنامه بودجه ســال 99، اپراتورهاى ارائه دهنده 
خدمات مخابراتى و تلفن همراه بايد عالوه بر قيمت فعلى هر پيامك 
مبلغ يك تومان (10 ريال) از مشتركانشان دريافت و به حساب درآمد 

عمومى خزانه دارى كل كشور واريز كنند. 

نشت آب در شبكه توزيع كاهش مى يابد
 يك شــركت دانش بنيان محصوالتى توليد كرده كه در راســتاى 

جلوگيرى از نشت آب در شبكه توزيع است.
به گــزارش معاونت علمى و فناورى، در مديريت ســنتى كنترل و 
توزيع آب، شبكه عموما متكى بر تجربه افراد و يا اپراتورها بود كه در 
پاره اى از موارد اين نوع كنترل با مشكالتى مواجه مى شد. به تدريج با 
گسترش فناورى و هوشمندسازى شبكه توزيع آب اين مشكالت تا 

حدود زيادى برطرف شده است.
يك شــركت دانش بنيان در كشور توانســته است با طراحى و توليد 
تجهيــزات صنعت آب، فشــار آب ثابت در طول شــبانه روز براى 
مشتركان فراهم آورد، عالوه بر اين مهم، از نشت آب در شبكه توزيع 

نيز جلوگيرى كند.

5 ناگفته از لغو ويروسى تورها
 با لغو سفرها تحت تأثير كرونا براى آژانس هاى 
مسافرتى يك «گره كور» ايجاد شده است كه دليل 
اين اتفاق برداشت هاى متفاوت ثبت نام كنندگان تور 
از نحوه لغــو و ارجاع پول اســت. اين امر داراى 
ظاهر و پشت پرده نيز هست كه ظاهر آن، تقاضاى 
مسافران براى پس گرفتن پول هايشان است. پشت 
پرده 5 آيتم ناگفته وجود دارد. مسافران بايد توجه 
داشته باشــند پولى كه توســط دفاتر مسافرتى به 
مسافران برگردانده مى شــود بدون هزينه ويزا و با 
كسر هزينه كارگزار ها و آژانس هاى خارجى است 
كه خدماتى همچون هتل را براى آژانس هاى داخلى 

هماهنگى انجام مى دهند.
درحال حاضــر حــوزه آژانس هاى مســافرتى در 
مواجهه با اين «گره كور» در آســتانه ورشكستگى 
قرار گرفته اند، به اين شــكل كه پس از مشــكالتى 
كه از نيمه ابتداى ســال 98 با آن مواجه بوده اند به 
سفرهاى عيد نوروز 99 خوشبين بوده اند اما شيوع 
ويروس كرونا موجب زمين گير شــدن ســفرهاى 
داخلى و خارجى شد. در همين راستا نيز صاحبان 
دفاتر مسافرتى از مسئوالن مرتبط توقع چاره جويى 
دارند. در ايران تنها چند آژانس مادر وجود دارد و 
ساير آژانس ها شناور بوده و محصوالت آژانس هاى 
مــادر را عرضه مى كنند بنابراين اگــر اين روند تا 
آخرپايــان فروردين ماه ادامه پيــدا كند احتماال در 
دومين ماه ســال جديد شاهد تعطيلى حداقل نيمى 
از دفاتر خدمات مســافرتى و ســاير فعاالن بازار 
گردشــگرى خواهيم بــود. زيرا اغلــب اين دفاتر 
پشــتوانه مالى قابل توجهى ندارند، بنابراين دفاتر 

خرد توسط دفاتر بزرگ تر حذف خواهند شد.
برخى فعاالن اين صنف به رسانه ها  عنوان كرده اند: 
درباره بازگردانــدن پول مســافر آژانس ها اختيار 
بازگشــت كامل وجه را ندارند؛ زيرا پس از صدور 
ويــزا پول ويزا به آژانس بازگردانده نمى شــود كه 
ما آن را براى مســافر واريــز كنيم. همچنين برخى 
موارد همچون هزينه بليت پروازهاى بين شــهرى 
خارجــى، هتل هايــى كه به صــورت آنالين رزرو 
مى شــوند، هزينه بليت قطار و اتوبوس خارجى نيز 
كامال ســوخت شــده و بازگردانده نمى شود و آن 
هتل هايى كه توسط دفاتر كارگزارى رزرو مى شوند 
هزينه را معموال با كســر 2 يا چند شــب به دفاتر 
مســافرتى باز مى گردانند كه اين بازگرداندن بيش از 
يك ماه زمان مى برد و بــه محض واريز به دفاتر به 

مسافران پرداخت خواهد شد.
يكى ديگر از مشكالت فعاالن اين صنف مشتريانى 
هســتند كه پول خود را از آژانس هاى مســافرتى 
دريافت كرده اما براى امضاى رضايت نامه و رسيد 
دريافت پــول خود از مراجعه به دفاتر مســافرتى 

خوددارى مى كنند. 

چند پيشنهاد به وزير ميراث فرهنگى براى 
خروج از بحران گردشگرى

 يكى از كارشناسان گردشگرى در قالب نامه اى به وزير ميراث فرهنگى 
براى خروج از بحران گردشــگرى حاصل از شيوع ويروس كرونا چند 

پيشنهاد داد.
على رحيم پور يكى از كارشناســان گردشــگرى در نامه اى به على اصغر 
مونسان وزير ميراث فرهنگى وضعيت موجود را تشريح و پيشنهادتى را 

درباره عبور از شرايط بحران گردشگرى كشور داد و نوشت:
با شيوع بيمارى كرونا و هشدارهاى مسئوالن و متوليان محترم بهداشت و 
درمان كشور و توصيه آنان به ماندن در خانه و پيشگيرى از سفر، هم اكنون 
كســب وكار حوزه صنعت گردشــگرى و هتلدارى كشور با مشكالت 

عديده اى مواجه شده است.
بخش قابل توجهى از شــهروندان گرامى كه اقــدام به رزرو هتل در ايام 
نوروز سال 1399 كرده اند، هم اكنون به لغو سفر اقدام كرده اند و البته تمامى 
مراســم ها، جشن و عروسى ها و همايش ها در هتل هاى تابعه نيز در چند 

روز اخير لغو شده است.
بخش عمده اى از سفر با قطارهاى ريلى كشور كه در پيش فروش 2 هفته 
اخير صورت گرفت هم اكنون در حال كنسل شدن بوده و تقاضاى بازپس 

گرفتن وجه را داده اند.
براســاس اطالعات موجود از دفاتر و شــركت هاى خدمات مسافرتى و 
گردشــگرى فعال در تورهاى ورودى، هتل هاى همكار در كشور اغلب 
تورهاى مســافرتى به مقصد جمهورى اسالمى ايران در فصل بهار سال 
آينده نيز لغو شــده و يا در معرض لغوشــدن است كه تعليق پروازهاى 
شــركت هاى هوايى به ويژه تركيش ايرالين، امارات، فالى دبى و عمانى 
به جمهورى اسالمى ايران و تحريم پروازهاى شركت هواپيماى ماهان به 

اروپا مزيد علت شده است.
شــركت هاى خدمات مسافرتى و گردشگرى كشور كه عمدتاً در خروج 
گردشــگران ايرانى به كشورهاى هدف، فعال بوده و در ايام نوروز حدود 
يك ميليون نفر را به كشــورهاى منطقه اعزام مى كردند، با لغو پروازها به 
مقصد ايران و سخت گيرى در ارائه رواديد و كنترل هاى مرزى با مشكالت 
متعدد روبه رو شده و در آستانه ورشكستگى هستند كه به دنبال آن بيكارى 

جمعى كارگزاران گردشگرى اين بخش را در پى خواهد داشت.
در بخش تورهاى ورودى با محدوديت هاى ايجاد شده در سيستم پروازى 
تأثيرپذير از ويروس كرونا عمًال گردشــگران و مسافران عالقمند سفر به 
كشــور فعًال از اقدام به سفر منصرف شده اند كه اين پديده سبب كاهش 
ضريب اشتغال هتل ها و مراكز اقامتى و پذيرايى و از جمله در بيش از 70 
هتل اين شركت شده كه قطعاً امكان اداره اين اماكن و تأسيسات را در سال 

آتى با مشكالت متعددى مواجه مى سازد.
بيشتر تورهاى ايرانگردى متكى بر منابع داخلى و سفر شهروندان به نقاط 
گردشگرى كشور لغو شده و عمًال از رستوران ها و مراكز پذيرايى هتل ها 

استفاده نمى شود.
به نظر مى رسد با عنايت به ضرورت و اهميت موضوع و اهتمام و پيگيرى 
جنابعالى و تالش براى تشــكيل كارگروه «بررسى و مقابله با پيامدهاى 
اقتصادى ناشى از شيوع ويروس كرونا» با حضور 8 نفر از وزراى دولت و 
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، از هم اكنون بايستى موضوع حمايت 
از كاركنان، كارگزاران، متصديان و سرمايه گذاران صنعت گردشگرى در 

اولويت كارى آن كارگروه قرار گيرد.
در چنين شرايط مشابهى در كشورهاى پيشرفته، اين نوع حوادث اصوالً 
جزو حوادث غيرمترقبه محســوب مى شــود و دولت و بنگاه هاى مالى، 
اقتصادى، بانكى و شــركت هاى «بيمه اى» بــه كمك بنگاه هاى اقتصادى 
شتافته و خطر ريسك و ورشكستگى آنان را به حداقل ممكن مى رسانند 

كه متأسفانه اين نوع خدمات در كشور به هر داليلى مرسوم نيست.
خواهشــمند اســت با عنايت به مــوارد پيش گفته و همچنين اشــراف 
دســت اندركاران صنعت گردشگرى كشور به ويژه در بخش خصوصى و 
عمومى به محدوديت ها و كمبود منابع و مســائل درآمد هزينه اى كشور 
دستور فرمائيد در راستاى كمك به دست اندركاران اين صنعت در كشور 
پيشــنهادات زير بررسى و در صورت صالحديد در دستور كارگروه قرار 

گيرد:
تصويب و تأميــن منابع مالى الزم از محل تبصره 18 و ســاير منابع در 
اختيار براى ارائه وام و تسهيالت به تأسيسات، شركت ها و دفاتر خدمات 
گردشگرى با بهره هاى ترجيهى و حمايتى براى كمك به پرداخت حقوق 
و مزاياى كاركنان زحمتكش اين صنعت و پيشــگيرى از خروج آنان از 

اين حرفه.
تأمين منابع الزم براى اســتمحال بدهى حداقل 2 ساله سرمايه گذاران اين 

صنعت به نظام بانكى و بخشش جرايم و سودهاى مرتبط.
تأمين منابع الزم براى پرداخت حداقل 6 ماه بيمه تأمين اجتماعى تمامى 

كاركنان شركت هاى گردشگرى كشور با تأييد تشكل صنفى مربوطه.
تمديد حداقل يكساله اقساط و بدهى مالياتى سررسيد شده شركت ها از 

هم اكنون تا پايان سال 1399
تأمين منابع الزم براى معافيت حداقل 6 ماه هزينه هاى مصارف انرژى (آب 

و برق و گاز) تأسيسات گردشگرى كشور.

■ دوبيتى باباطاهر 
به بختم گريه و زارى گره دل بشم واشم كه تا يارى گره دل  
كه از جان و دلت يارى گره دل بگردى و نجوئى يار ديگر  

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر كس بر مصيبت هاى اين دختر (زينب عليهاالسالم) بگريد ، همانند كسى است كه بر 
برادرانش  حسن و حسين(ع)  گريسته باشد .    
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 تنها 8 روز مانده به آغاز ســال جديد، سفرهاى 
نــوروزى داخلى و خارجى در پى شــيوع ويروس 

كرونا در ايران لغو شد.
پس از شــيوع جهــش وار ويروس كرونــا در ايران 
بســيارى از اســتانداران و فرمانــداران شــهرهاى 
گردشگرى كشور اعالم كردند كه مسافر نمى پذيرند. 
نخستين اســتان نيز مازندران بود كه اعالم كرد در 
پى تعطيالت نيمه اســفند راه هــاى ورودى به اين 
اســتان براى افراد غيربومى بسته است. با وجود اين 
برخى افــراد به اجبار تن به ســفر دادند و موجب 
شــدند تا آمار ويروس در اين استان باال برود. اين 

محدوديت ها همچنان در استان اعمال مى شود.
در حالى كه متوليان بهداشــت ســفر را منع كردند؛ 
هتل ها در شهرهاى گردشگرى مسافر نمى پذيرند و 
برخى استان ها از ورود مسافر جلوگيرى مى كنند و 
مراكز تفريحى و گردشگرى بسته است، ديگر سفر 

معنايى ندارد. 
 استان هاى سفر ممنوع

ويروس كرونا در كشور و چندين استان پرجمعيت 
كه تردد در آنها نيز زياد اســت مانند شــهرهاى قم 
گيالن و تهران شيوع گسترده ترى پيدا كرده است. از 
سوى ديگر استان هاى ديگر نه تنها مسافر نمى پذيرند 
بلكــه از ورود مســافر غيربومــى نيــز جلوگيرى 
مى شود. اســتان هاى گيالن، چهارمحال و بختيارى، 
خراســان رضوى، كهگيلويــه و بويراحمد، زنجان، 
اصفهان، البرز، ســمنان، گلستان، فارس، خوزستان، 
يزد، اردبيل، كرمانشــاه، كرمان، همدان، سيستان و 
بلوچستان، هرمزگان، قشم و كيش، خراسان شمالى، 
ايالم، بوشهر و لرستان در ايام نوروز هيچ خدماتى به 

مسافران نخواهند داد.
بسيارى از افراد با ناديده گرفتن اين هشدارها بازهم 
جاده هاى هراز و چالوس را اين روزها بســته اند و 
حاضرند ساعت هاى طوالنى در ترافيك جاده هايى 

كه به سمت مازندران بسته شده است، بمانند.
از طرفى در اســتان هاى ديگر از جمله همدان  نيز 
هميــن محدوديت ها وجــود دارد و بســيارى از 
استانداران كشور از مردم خواسته اند كه سفر نكنند. 
هشــدارها در اين باره در ســطح رياست جمهورى 
نيز به مردم داده شــد اســت و ســعيد نمكى وزير 
بهداشت نيز بارها در سخنرانى هاى خود اعالم كرد 
كه متأســفانه مردم با نشنيدن توصيه هاى ما، هم كار 
را بــر خود و هم بر همكاران ما ســخت مى كنند و 
اين نخستين گاليه شــديد بنده به كسانى است كه 

سفر كرده اند.
وى همچنين از كســانى كه عالقه زيادى به سفر در 

اين ايام دارند وعده داده كه بگذاريد كرونا ريشه كن 
شود، دولت تعطيالت سفر و سهميه بنزين مى دهد.

 در همدان مسافر نمى پذيريم
هر روز بر اخبار تعداد مبتاليان به اين ويروس بيشتر 
مى شــود و هربار يكى از شــهرها اعالم مى كند كه 

پذيراى مسافران نيست.
اكنــون كه بيــش از 21 اســتان در كشــور درگير 
ويروس هستند، بســيارى از آنها اعالم كرده اند كه 
اين محدوديت در پذيرش گردشــگر تا عيد نوروز 
برقرار خواهد بود آن طور كه عباس رضايى، استاندار 
اصفهان گفته اســت: امسال امكان پذيرش و اسكان 
مسافر نوروزى در قالب كمپ، مدارس، ورزشگاه ها، 
مهمانسراها، مســافرخانه ها و امثال آن وجود ندارد، 
اين اقدام براى حفظ ســالمت هم استانى ها و آحاد 
مردم ايران و به منظور جلوگيرى از شــيوع بيمارى 

كرونا صورت مى گيرد.
شــاهرخى، اســتاندار همدان هم كه گفته است: در 
تعطيالت نوروزى براى پيشگيرى از شيوع ويروس 
كرونا، هيچ مسافرى در مراكز اسكان فرهنگيان استان 

همدان  در مدارس پذيرش نخواهد شد.
از طرفى پروازهاى خارجى نيز به كشورهاى مختلف 
لغو شده است و بسيارى از افراد درصدد لغو تورهاى 
گردشگرى خود در ايام نوروز هستند. اين وضعيت 
نشان مى دهد كه در ايام عيد همچنان هشدارها براى 

ســفر نرفتن ادامه خواهد داشت و شهرهاى كشور 
ميزبان گردشگران نخواهند شد.

در اين بــاره فريــدون محمدى دبير ســتاد مركزى 
هماهنگــى خدمات ســفر بــه مهــر مى گويد: ما 
نمى توانيم رســماً اعالم كنيم كه سفرهاى نوروزى 
تعطيل شــده است. ولى همه استان ها اعالم كرده اند 
كه مسافر نمى پذيرند به ويژه استان هاى مقصد سفر. 
ولى با وجــود اين مردم باز هم به ســفر مى روند. 
عــده اى در ايام عيد و يــا زمان هاى ديگر براى ديد 
و بازديد اقوامشان ســفر مى كنند، يعنى به اين معنا 
نيســت كه آنها حتماً از تأسيسات گردشگرى بهره 
مى برند. بسيارى از افراد هنوز خطر ويروس و سفر 

كردن در اين شرايط را درك نكرده اند.
وى همچنين درباره فعاليت ســتاد خدمات ســفر 
مى گويد: ســتاد ملى مبارزه با كرونا و ستاد سفر در 
اداره كل ميراث فرهنگى استان ها تلفيق و با رويكرد 
پيشــگيرى از ويروس و نظــارت با هدف مبارزه با 

كرونا و رعايت نكات بهداشتى تشكيل شده است.
  موزه ها بسته شدند اما مسافران 

راهى ويالها 
بسيارى از مراكز گردشگرى و تفريحى در استان هاى 
كشور بسته شده اند. موزه ها بنا به دستور استانداران و 
يا مديران كل ميراث فرهنگى بازديدكننده نمى پذيرند. 
با وجود اين تعدادى از افراد گمان مى كنند مى توانند 

باز هم به سفر بروند. آن هم بى توجه به هشدارهاى 
وزارت بهداشت و حتى رئيس جمهورى.

وزيــر ارتباطات از اختصــاص 100 گيگ اينترنت 
رايگان به مشــتركان ثابت تلفن خبر داد و سازمان 
صداوســيما نيز درصدد است تا تعطيلى مدارس و 
دانشگاه ها را با پخش برنامه هاى درسى و آموزشى 

جبران كند.
امــا با وجود اين برخى افراد گمان مى كنند كه هنوز 
آن طور كه بايد فضاى شيوع ويروس در كشور جدى 
نيســت به همين دليل از فرصت تعطيالت استفاده 
كرده و به مقاصد گردشگرى مى روند با علم به اينكه 

هيچ مركز اقامتى رسمى آنها را نخواهد پذيرفت.
اغلــب آنها كــه جاده هاى شــمالى كشــور را با 
ترددهايشان بسته اند به خانه هاى اقوام و يا ويالهاى 
شخصى خود مى روند و تصور مى كنند كه اين گونه 
خود را در قرنطينه خانگى قــرار داده اند بى آنكه به 
اين موضوع توجه داشته باشند كه شايد خودشان هم 
ناقل ويروســى پنهان باشند. از طرفى جوامع ميزبان 
روستايى و شهرى نيز ميزبان آنها نخواهند بود مانند 
مازنى ها كه از تهرانى ها خواسته اند به شهرشان سفر 
نكنند و درصورتى كه جاده هاى اين اســتان باز شده 
اما آملى هــا اجازه ورود خودروهاى غير بومى را به 
مردم نمى دهند. آيا با اين شــرايط باز هم سفر كردن 

خوشايند خواهد بود؟

در خانه بمانيد
سفرهاى نوروز همگى لغو شد

 جزئيات پخش سريال هاى نوروز

از «دوپينگ»
تا «پايتخت»

 سريال هاى نوروزى در بلبشوى ويروس «كرونا» از 
ابتداى فروردين ماه با ماجراهاى جديد نقى معمولى و 
پيشكسوت فوتبال كاميون سوار، شوخى هاى كارگردان 
«خجالت نكش» و «ميان بر» شبكه 5 سيما، مخاطبان را 

همراه مى كند. 
پس از كش وقوس هاى فراوان و ســكوت هاى خبرى 
در تصويربردارى و خبرهاى پشت سر هم از پيشرفت 
ســاخت ، ســريال ها در آســتانه پخش قرار گرفتند؛ 
تلويزيون هم دوپينگ و كاميون ســوارى مى كند و هم 
سرى به پايتخت قديمى اش مى زند؛ البته در اين راستا 
به ماجراهايى از «ميان بر» مى رســد كــه  همه چيز در 

آپارتمان و ساختمان اتفاق مى افتد. 
قرار است شوخى ها و طنزهاى قابل تأملى را ببينيم؛ از 
توجه «پايتخت» سيروس مقدم به خلق كمدى موقعيت 
با اســتفاده از طنز درست كالمى، تعريف قصه واقعى 
مــردم همراه با جزئيات آن و پرداختن به ظرفيت هاى 
بومى و «كاميون» مسعود اطيابى كه به سراغ پيشكسوت 

فوتبالــى رفته كه مدتى روى كاميون باربرى مى كند و 
نقش اين پيشكسوت فوتبال را مهدى هاشمى ايفا كرده 
است. تلويزيون با «دوپينگ»، رضا مقصودى را به سيما 
بازگرداند كه او قصه اى تخيلى- فانتزى را براى نوروز 

روايت مى كند.
 رضا مقصودى نويسنده و كارگردان

كارگردانى كه چندى پيــش «خجالت نكش» را روى 
پــرده برد و او را به نويســندگى «ليلى با من اســت» 
مى شناسند. قصه اين سريال تلويزيونى كه در سكوت 
خبرى تصويربردارى مى شــود درباره 2 نوزادى است 
كه زمــان تولد همزمان به دنيا مى آيند و با چالش هايى 

روبه رو مى شوند كه حتى آينده آنها را در برمى گيرد. 
 سريال ميان بر

پس از كش وقوس در ســريال نوروزى شبكه 5 سيما، 
نوروز تلويزيون به «ميان بر» رسيد؛ سريالى كه چندى 
است روى آنتن رفته و كارش را از انتخابات آغاز كرد. 
«ميان بر» توليد صداوسيماى مركز البرز است و يزدان 
فتوحى آن را كارگردانى مى كند. براى نوروز داستان ها 
و ماجراها را به ســمت آپارتمان نشينى در كالنشهرها 

به ويژه تهران و مشكالت اغلب بين ساكنان برده اند.  
 زمان پخش سريال ها

تلويزيون از «دوپينگ» باكس ســريال نوروزى اش را 

آغاز مى كند و به «ميان بر» شبكه 5 سيما مى رسد؛ امسال 
به دليل مصادف شــدن روز آغاز فروردين ماه 1399 با 
شهادت امام موسى كاظم(ع)، نخستين پخش سريال ها 
از ساعت 20:45 شبكه 3 سيما روز آغاز فروردين ماه، 
پخش شروع مى شود. به اين ترتيب كه: سريال دوپينگ 
(رضا مقصودى) ســاعت 20:45 از شــبكه 3 سيما،  
كاميون (مســعود اطيابى) ســاعت 21:30 از شبكه 2 
سيما،  پايتخت (سيروس مقدم) ساعت 22:15 از شبكه 
1 سيما و  ميان بر (يزدان فتوحى و امير نورى) ساعت 

23 از شبكه 5 سيما.
*جزئيات بيشتر از ويژگى ها و اتفاقات 

سريال هاى نوروزى:
  پايتخت  و اتفاقات سياسى اش

نخســتين تيزر ســريال «پايتخت6» همزمان با ميالد 
حضرت على(ع) از شــبكه 1 سيما پخش شد؛ تيزرى 
كه نشان مى داد ماجراها جديدتر و اتفاقات جذاب ترى 
در راهند. از سياسى شدن نقى معمولى، بازگشت بهبود، 
ازدواج رحمــت و دروازه بانى بهتاش و حتى حضور 
بهنام بانى و خوانندگى اش؛ ســريالى كه به تازگى در 
شيرگاه مازندران به پايان رســيده است و اين روزها 
10 درصــد پايانى يا به قولى پايــان كار را در تهران 

تصويربردارى مى كنند.

مجيد زين العابدين مدير شــبكه 1 سيما چندى پيش 
درباره ســريال «پايتخت» گفت: ســريال «پايتخت6» 
به طور قطع با همان كيفيت، جذابيت و شيرينى و طنز 

به نوروز تلويزيون خواهد رسيد. . 
مجموعه تلويزيونى «پايتخــت» به تهيه كنندگى الهام 
غفورى از سال 1390 تا 1397 در 5 فصل از شبكه يك 

سيما روى آنتن رفت.
كاميون و ماجراى يك پيشكسوت فوتبال

روزهاى پايانى سريال «كاميون» سيدمسعود اطيابى در 
خيابان هاى ســتارخان فيلمبردارى مى شود؛  همزمان 
مراحــل فنى جلو مــى رود تا داســتان و ماجراهاى 
پيشكســوت فوتبالى كه كاميون سوار مى شود به آنتن 
نوروزى برسد؛ اتفاقاً در شرايط كرونا به قوِل لعيا زنگنه 
بازيگر اين ســريال مصمم تر به كارشــان ادامه دادند. 
همچون ســريال هاى ديگر كه متوقف نشدند. مهدى 
هاشمى نقش پيشكسوت فوتبال را بازى مى كند و در 
كنار او لعيا زنگنه، جهانبخش سلطانى، بيتا سحرخيز، 
نادر ســليمانى و با معرفى على عامل هاشــمى، بهنام 
شــرفى، هادى مرتضى زاده، ماهان عبــدى، كامياب 
دانشــپور در 30 قسمت 42 دقيقه اى توليد و از ابتدا تا 

پايان فروردين 1399 پخش خواهد شد. 
كارگــردان  بــا  ســيما  «دوپينــگ»    

«خجالت نكش» و بازيگران صاحب نامش
ســريالى كه در ســكوت خبرى جلوى دوربين رفت 
و ابتدا نامــى از رضا مقصودى به عنوان نويســنده و 
كارگردان رسانه اى شد و سپس آرام آرام نام بازيگرانش 
به ميان آمدند. اتفاقاً هادى حجازى فر در گفت وگويى 
از نام و حضورش در اين ســريال خبر داد. ســريالى 
كه گفته مى شود هم تخيلى است و هم فانتزى! شبنم 
مقدمى، محمد بحرانى، الناز حبيبى و نيما شعبان نژاد در 

كنار هادى حجازى فر ايفاى نقش مى كنند. 
 «ميان بر» با انتخابات آمد و به نوروز رسيد

پس از كش وقوس هاى فراوان كه قرار اســت شــبكه 
5 ســيما با نوروز به سريال ســازى برگردد، باألخره 
به «ميان بــر» ويژه نــوروز 1399 رســيد. غالمرضا 
نيكخواه، محمود جعفرى، شــهين تســليمى، كمند 
اميرسليمانى، سياوش چراغى پور اشكان اشتياق و امير 
نورى بازيگران آنند. «ميان بر» داستان ساكنين ساختمان 
و ماجراهاى آپارتمان نشــينى است كه در كالنشهرها 
به ويژه تهران و مشكالت اغلب بين ساكنان را روايت 
مى كند. ســريالى كه پخش خودش را از چندى پيش 
آغاز كرده است و با اضافه شدن چند بازيگر، قصه هاى 
شــاد و نوروزى را از آغاز فروردين ماه روايت خواهد 

كرد.


