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همه آيالند باشيم
 1- كرونا اگرچــه ويروس منحوس 
و كشــنده اى است اما شــيوع آن به دليل 
نمايش اراده، همت، بلندنظرى، همدلى، 
همكارى، نوع دوستى و بشردوستى مردم 
جهان به ويژه مردم ســخت كوش ايران، 

صحنه هاى بسيار زيبايى را خلق كرد...

سرگردانى صاحبان 
تأسيسات اقامتى براى 

ادامه فعاليت در استان 

هتل ها باز شد
خانه مسافرها 

نه! 
 باتوجه به تعامل نزديك رسانه هاى اينترنتى و مطبوعات به منظور ارج نهادن به اين تعامل و ايجاد فضاى 
همكارى بيشــتر قرار است هر روز محتواى يكى از خبرگزارى هاى استان را در اين صفحه تهيه و منتشر 
كنيم. سرپرســتى خبرگزارى هاى ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، تسنيم و ساير همكاران محترم با استقبال از اين 

فضا ما را در امر اطالع رسانى يارى خواهند كرد.
محتواى صفحه 4 امروز توسط خبرگزارى  تسنيم همدان تهيه شده است.

4

صفحه ويژه خبرگزارى ها
7

رزن ، روبه روى شهرك صنعتىرزن ، روبه روى شهرك صنعتى

نيمه شباذان مغرب غروب آفتاب اذان ظهر طلوع آفتاب اذان صبح تاريخ قمرى تاريخ روز 
20:1500:29 19:56 13:14 06:32 05:02 1 رمضان 1399/2/6 شنبه 

20:1600:29 19:57 13:14 06:31 05:00 2 رمضان 1399/2/7 يكشنبه 
20:1700:29 19:58 13:14 06:30 04:59 3 رمضان 1399/2/8 دوشنبه 
20:1800:28 19:59 13:13 06:28 04:58 4 رمضان 1399/2/9 سه شنبه 
20:1900:28 20:00 13:13 06:27 04:56 5 رمضان 1399/2/10 چهارشنبه 
20:1900:28 20:00 13:13 06:26 04:55 6 رمضان 1399/2/11 پنجشنبه 

20:2000:27 20:01 13:13 06:25 04:53 7 رمضان 1399/2/12 جمعه 
20:2100:27 20:02 13:13 06:24 04:52 8 رمضان 1399/2/13 شنبه 

20:2200:27 20:03 13:13 06:23 04:51 9 رمضان 1399/2/14 يكشنبه 
20:2300:27 20:04 13:13 06:22 04:49 10 رمضان 1399/2/15 دوشنبه 
20:2400:26 20:04 13:13 06:21 04:48 11 رمضان 1399/2/16 سه شنبه 
20:2500:26 20:05 13:13 06:20 04:47 12 رمضان 1399/2/17 چهارشنبه 
20:2500:26 20:06 13:12 06:19 04:46 13 رمضان 1399/2/18 پنجشنبه 

20:2600:26 20:07 13:12 06:18 04:44 14 رمضان 1399/2/19 جمعه 
20:2700:25 20:08 13:12 06:18 04:43 15 رمضان 1399/2/20 شنبه 

20:2800:25 20:08 13:12 06:17 04:42 16 رمضان 1399/2/21 يكشنبه 
20:2900:25 20:09 13:12 06:16 04:41 17 رمضان 1399/2/22 دوشنبه 
20:3000:25 20:10 13:12 06:15 04:39 18 رمضان 1399/2/23 سه شنبه 
20:3000:25 20:11 13:12 06:14 04:38 19 رمضان 1399/2/24 چهارشنبه 
20:3100:24 20:12 13:12 06:13 04:37 20 رمضان 1399/2/25 پنجشنبه 

20:3200:24 20:12 13:12 06:13 04:36 21 رمضان 1399/2/26 جمعه 
20:3300:24 20:13 13:12 06:12 04:35 22 رمضان 1399/2/27 شنبه 

20:3400:24 20:14 13:12 06:11 04:34 23 رمضان 1399/2/28 يكشنبه 
20:3500:24 20:15 13:12 06:11 04:33 24 رمضان 1399/2/29 دوشنبه 
20:3500:24 20:15 13:12 06:10 04:32 25 رمضان 1399/2/30 سه شنبه 
20:3600:24 20:16 13:13 06:09 04:31 26 رمضان 1399/2/31 چهارشنبه 
20:3700:23 20:17 13:13 06:09 04:30 27 رمضان 1399/3/1 پنجشنبه 

20:3800:23 20:18 13:13 06:08 04:29 28 رمضان 1399/3/2 جمعه 
20:3800:23 20:18 13:13 06:07 04:28 29 رمضان 1399/3/3 شنبه 

 دان
ن  و

ک رضا
اه بار

ی م
ت 

او
 دان

ن  و
ک رضا

اه بار
ی م

ت 
او

08136331020
دفتر تهران:  02144705415

بازرگانى و كشاورزى برادران شيخلربازرگانى و كشاورزى برادران شيخلر
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غيربومى ها عامل اصلى شيوع بودند
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همه آيالند باشيم
 1- كرونا اگرچه ويروس منحوس و كشنده اى است اما شيوع 
آن به دليل نمايــش اراده، همت، بلندنظــرى، همدلى، همكارى، 
نوع دوســتى و بشردوســتى مردم جهان به ويژه مردم سخت كوش 
ايران، صحنه هاى بســيار زيبايى را خلق كرد كه تبديل به بخشى 

از غرور جمعى و نشاط اجتماعى مردم ايران زمين و جهان شد.
مقابلــه با كرونا خالى از دســتاورد نبود و اين تهديد هم تبديل به 
فرصتى براى تجلى هوش، پشتكار، همت و همدلى و اتحاد ملت 
ايران شد تا همه بدانند وقتى از ملتى تاريخى سخن گفته مى شود 

از چه مختصات فرهنگى صحبت مى شود.
2- كرونا و شــرايط مقابله با آنكه ضرورت آن اتحاد و همكارى 
بود، اعتماد بين مردم با يكديگر و مردم و دولت را بازســازى كرد 

و سرمايه اجتماعى كشور را ارتقا داد.
امروز سرمايه اجتماعى كشور به واسطه تالش مشترك براى مقابله 
با كرونا در باالترين سطح و حد خود قرار دارد كه نيازمند صيانت 
و پاســدارى است تا اين اعتماد و ســرمايه دوباره به بى اعتمادى 

تبديل نشود و كاهش نيابد.
3- براى گذر از كرونا همه مردم با اعتماد به مســئوالن، همكارى 
داشــتند و در ايــن راه زيان نيز ديدند و همــه زيان هاى آنها هم 

جبران نشد.
البته دولت قدم هايى برداشــت اما دولت در شــرايط تحريم براى 
جبــران زيان هاى كرونايى مردم، تــوان الزم را ندارد و بايد منابع 
محــدود را مديريت كند تا گذر از تحريم با گذر از كرونا هر 2 با 

توفيق همراه باشد.
4- به ميدان آمدن مردم براى پاســخ به نيازهاى مردم، كادر درمان 
و كمك به توليدى ها يا جمع آورى و توزيع بســته هاى بهداشتى و 
كمك هــاى مؤمنانه جلوه زيباى ديگرى از مقابله با كرونا در ايران 

است كه همچنان ادامه دارد.
اين تالش ها نشــان مى دهد و بازهم ثابت مى كند كه ملت بزرگ 
ايران با اتحاد خود در برابر هر دشمن مشتركى در هر حوزه اى اعم 
از نظامى، بهداشتى و اقتصادى با تمام توان مى ايستد و با همدلى و 

فداكارى از هم نوع و هم وطن خود محافظت مى كند.
5- در دوران كرونا بسيارى از فعاليت ها از جمله فعاليت آموزشى 
به فضاى امن مجازى منتقل شــد تا هرچند مدرســه تعطيل شده 
اســت اما آموزش و پرورش تعطيل نشود و سخن گوهربار شهيد 
رجايى بازهم اثبات شود كه فرموده اند: مدرسه تعطيل مى شود اما 

تربيت هرگز!
فعاليت آموزشــى به اين شكل و در بســتر فضاى مجازى تاكنون 
در كشــور تجربه نشــده بود البته در دوران دفاع مقدس آموزش 
از طريق تلويزيون در كشــور تجربه شده بود اما آموزش اينترنتى 
و رجوع به ســامانه شاد و... اتفاقاتى بود كه در اين جنگ زيستى 

رخ داد.
6- معلمــان در آموزش دوران كرونايــى از هيچ ايثار و فداكارى 
دريغ نكردند و با دلسوزى و با استفاده از فضاى مجازى و با همت 

عالى و پشتكار، وظايف خود را به خوبى انجام دادند.
شــايد نمونه شناخته شــده معلمان ســختكوش، با همت و اراده 
و وظيفه شــناس، معلمــى بود كه با ســؤال دربــاره آنالين بودن 
دانش آموزان كه به دليل ناآشنايى با اين فضا آيالند تلفظ كرده بود، 

مشهور شد و وزير آموزش و پرورش هم از وى قدردانى كرد.
اين آيالند، بسيار پرمعنى بود و ثابت مى كرد معلمان در هر شرايطى 
وظيفه خود را انجام مى دهند و از سختى كار، ناشناس بودن محيط 

فضاى مجازى و پرداخت هزينه هاى آن هم ابايى ندارند.
7- معلمان در شــرايط همه گيرى كرونا به مــا آموختند كه براى 
انجام وظيفه همواره آيالند باشيم و همت خود را با اراده اى وصف 
نشــدنى در راه انجام درســت وظيفه و خدمت به ميهن با ايثار و 

فداكارى در هر شرايطى به كار گيريم.
آيالند بودن يعنى عشــق به ميهن، عشق به خدمت، عشق به نسل 
آينــده و هزاران عشــقى كه با كاربرد عملى فرهنــگ كار و ايثار 
متجلى مى شــود و نتيجــه آن اقتدار علمــى و دانش محور ايران 

پيشرفته در جهان خواهد بود.
پــس همه بــا فراگيرى اين درس عاشــقانه معلمان فــداكار اين 
سرزمين پر حماســه، در انجام وظيفه و خدمت به مردم و ميهن، 

همواره آنالين، آيالند، باشيم.

ايستگاه پايش كيفى هواى همدان جابه جا شد
 ايستگاه پايش كيفى هواى شهر همدان به منظور دستيابى داده هاى دقيق تر و جامع تر به 

محوطه بيمارستان بعثت منتقل شده است.
معاون محيط زيست انسانى اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان درباره جابه جايى 
ايستگاه پايش كيفى هوا در همدان اظهار كرد: وضعيت خاص زمستان 98، پديده وارونگى 
دما و تداوم آلودگى هوا در اين فصل به اعالم شرايط اضطرارى هوا در كارگروه مقابله با 

آلودگى هوا و تصميم گيرى هاى جديد در اين زمينه منجر شد.
 ســيدعادل عربى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه در شهر همدان صرفاً يك ايستگاه 
پايش كيفى هــوا وجود دارد و بر مبناى داده هاى حاصل از آن تصميم گيرى مى شــود، 
افزود: ايستگاه پايش كيفى هواى همدان در محدوده ترافيكى بود و بر مبناى داده هاى آن  

نمى توانستيم تصميم بگيريم و مدارس شهر را تعطيل كنيم زيرا ممكن بود در منطقه اين 
ايستگاه هوا آلوده باشد و در مناطق ديگر مشكل آلودگى هوا وجود نداشته باشد؛ بنابراين 

داده هاى ايستگاه پايش كيفى هوا به كل شهر تعميم داده نمى شد.
وى با بيان اينكه ايستگاه فعلى پايش آلودگى هوا در مكان مناسبى نصب نشده بود، گفت: 
يك تيم تحقيقاتى متشكل از كارشناسان محيط زيست، هواشناسى و دانشگاه علوم پزشكى 
ابن سيناى همدان عوامل مختلفى را براى يافتن مكان مناسب براى ايستگاه پايش كيفى هوا 

بررسى كردند و پس از انجام تحقيقات الزم اين مكان مناسب شناسايى شد.
وى با بيان اينكه محوطه بيمارستان بعثت به عنوان مكان جديد ايستگاه پايش كيفى هواى 
شــهر همدان انتخاب شده است، خاطرنشان كرد: داده هاى حاصل از ايستگاه پايش كيفى 
هوا مســتقر در محوطه بيمارستان بعثت به دليل محدوده ترافيكى، محله مسكونى و قرار 

گرفتن در جهت وزش باد قابل تعميم به كل شهر است.
عربى بيان كرد: با همكارى و نظارت شــركت راهبر، شركت آب و فاضالب و مديريت 
بحران استاندارى، ايســتگاه پايش كيفى هواى شهر همدان به منظور دستيابى به داده هاى 
دقيق تر و جامع تر با سالمت به محل جديد در محوطه بيمارستان بعثت منتقل شده است 
و در چند روز آينده اين ايســتگاه به منظور نصب دقيق آنااليزرها و ... به مدت يك هفته 
خاموش خواهد بود. معاون محيط زيست انســانى اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
همدان در پايان گفت: در كارگروه مقابله با آلودگى هواى استان مصوب شد تا براى خريد 
و نصب ايســتگاه جديد پايش كيفى هوا اعتبار تأمين شــود كه اين اعتبار در سال 99 به 
تصويب رسيده است و شهردارى همدان بايد هرچه سريع تر براى خريد و نصب دومين 

ايستگاه پايش هواى همدان اقدام كند.
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جذب نيروهاى جديد 
در كادر درمان همدان

 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا از جذب نيروهاى 
جديد در كادر درمان همدان خبر داد.

ابراهيم جليلى در گفت وگو با فارس اظهار كرد:  ســال گذشته آزمون 
جذب نيروى كادر درمان استان برگزار شد و درحال حاضر در مرحله 

گزينش اين نيروها هستيم.
وى با بيان اينكه عمده ترين جذب نيروها در شهرســتان تويسركان و 
بهار اســت، گفت: در برخى شهرستان ها نيز به صورت موردى جذب 

خواهيم داشت.
معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى ابن ســينا با اشــاره اينكه 
درحال  حاضــر در مرحله نهايى جذب اين نيروها هســتيم و تا 2 ماه 
آينده احتماال وضعيت مشــخص شــود كه نيروها وارد بيمارستان ها 
شوند، افزود: تقريبا 100 نفر براى شهرستان تويسركان و 30 نفر براى 

شهرستان بهار جذب خواهد شد.
وى بيان كرد: در بين استخدامى ها نيروهاى پزشك، پرستار، آزمايشگاه 

و ... وجود دارد.

با هديه خيران زن زندانى آزاد شد
 يك زن 43 ســاله پس از تحمل3 سال حبس با كمك مالى خيران 

نيك انديش آزاد شد.
مديرعامل ستاد ديه استان همدان گفت: يك زن به همراه شريك خود 
به راه انــدازى يك كارگاه خياطى و مغازه فروش لوازم بهداشــتى با 

دريافت تسهيالت بانكى اقدام مى كند.
يدا... روحانى منــش در گفت وگو با ايرنا بيان كــرد: فروش اجناس 
به صورت نسيه و آشنا نبودن به بازار كار موجب بدهكارى و ناتوانى 
آنها در پرداخت اقســاط شده بود كه با شكايت بانك و ضامن ها، هر 

2 زن راهى زندان شدند.
وى اظهار كرد: با تشكيل اين پرونده در ستاد ديه، آزادى اين افراد در 
دستور كار قرار گرفت و اين ستاد به رايزنى با 4 شاكى شامل 2 بانك 

و 2 شاكى خصوصى براى آزادى آنها اقدام كرد.
روحانى منش يادآورى كرد: با گذشــت بخشى از بدهى توسط بانك 
و شــاكيان خصوصى به همراه كمك خودجوش بانوان همدانى مقيم 
ايتاليا يكى از مادران يازدهم دى ماه سال گذشته آزاد شده و به آغوش 
خانواده بازگشــت. وى افزود: همچنين ديگر زن زندانى 205 ميليون 
تومان بدهكار بود كه با تالش ســتاد ديه بيش از 147 ميليون و 500
هزار تومان از اين بدهى از سوى شاكيان گذشت و 57 ميليون و 500

هزار تومان مابقى نيز توسط خيران پرداخت شد.
روحانى منش با بيان اينكه اين زن پس از تحمل حدود 3 ســال حبس 
امروز آزاد شــد، گفت: درحال حاضــر 5 زن به دليل جرايم غيرعمد 

به ويژه محكوميت مالى در زندان به سر مى برند.

مرحله دوم درس نامه آموزشى در همدان 
توزيع شد

 مرحله دوم توزيع درس نامه هاى آموزشــى دوره تحصيلى ابتدايى 
در مناطقى كه دانش آموزان به اينترنت دسترسى ندارند، انجام شد.

معاون آمــوزش ابتدايى آمــوزش و پرورش همــدان گفت: توزيع 
بســته هاى آموزشــى دوره تحصيلى ابتدايى در راســتاى توســعه 
آموزش هــاى غيرحضورى و به منظور بهره منــدى همه دانش آموزان 

همدان از آموزش متوازن، انجام شد.
ياسر نانكلى در حاشــيه توزيع اين درسنامه ها افزود: آموزش هاى از 
راه دور در قالب درســنامه براى استفاده دانش آموزانى كه به اينترنت، 
فضاى مجازى و شبكه آموزش سيما دسترسى ندارند، تهيه شده است.
وى عنوان كرد: در اين مرحله بيش از 4 هزار بسته آموزشى تهيه شده 

و براى دانش آموزان مناطق دور دست همدان ارسال شد.
وى بــا بيان اينكــه در آموزش هاى غيرحضورى و مجازى، بيشــتر 
دانش آموزان اين استان پوشش داده شده اند، اظهار كرد: همكاران ما در 
صف و ستاد تمام ظرفيت ها و امكانات را به كار گرفته اند تا در شرايط 

كنونى تعطيلى مدارس موجب وقفه تحصيلى دانش آموزان نشود. 
معــاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش همدان با اشــاره به اينكه 
دانش آموزان عشــاير هم از اين درس نامه ها بهره مند مى شوند، گفت: 
660 دانش آموز عشــاير در آموزش و پرورش اين اســتان تحصيل 
مى كنند كه 300 تن از آنها در كوچ بهاره از اســتان خوزســتان وارد 

همدان مى شوند.
وى اظهــار كرد: در مدت تعطيلى مــدارس، ارتباط بين دانش آموزان 
مناطــق دور افتاده بــا معلمان برقرار اســت و از طريق ارتباط تلفنى 

آموزش هاى الزم را فرا مى گيرند.
در مرحله نخســت اين طرح، 4 هزار بسته آموزشى بين دانش آموزان 

روستايى، دورافتاده و عشاير توزيع شد.

1- جمعى از نمايندگان مجلس يازدهم خواستار داوطلبى حاجى بابايى 
در انتخابات رياست مجلس شده اند. گويا اين نمايندگان بر اين باورند 
كه رئيس مجلس يازدهم بايد سابقه نمايندگى داشته باشد. گفتنى است 
سرليست  انتخابات تهران كه از وى به عنوان رقيب اصلى حاجى بابايى 
براى رياست مجلس نام برده مى شود، سابقه حضور در پارلمان ندارد.
2- اصولگرايان به اخبار منتشرشده از نشست وحدت، واكنش نشان 
داده اند. گويا اين نشست از سوى اصولگرايان نشستى براى دستيابى به 
روش هايى براى كارآمدتر كردن مجلس يازدهم با توجه به انتظارات 
مردم، مطرح شده و مباحث مطرح شده درباره تقسيم پست هاى مجلس 
نفى شده است. گفتنى اســت در اين نشست قرار شده شاخص هاى 
الزم براى داوطلبى هر كدام از پست هاى مجلس از قبيل هيأت رئيسه 

و رياست كميسيون ها و مركز پژوهش ها تدوين شود.
3- پيشــنهادهايى براى پرداخت حقــوق كارمندان درصورت تحقق 
نيافتن درآمدهاى دولت به صورت كامل از ســوى يكى از نمايندگان 
مطرح شده است. گويا پيشــنهاد شده پرداخت حقوق ها از 6 ميليون 
تومان به باال با اوراق باشــد. گفتنى اســت هنوز بحثى درباره محقق 

نشدن درآمدهاى دولت از سوى دولت مطرح نشده است.
4- جاسوســى كشــورها از هم به تحقيقات كرونا رسيده است.گويا 
جاسوســى از تحقيقات دارويى، داروهاى درحال اســتفاده و نتايج 
پژوهش ها و داروها توســط برخى كشــورها در جهان درحال انجام 
اســت. گفتنى است تحقيقات براى دســتيابى به واكسن پيشگيرى و 
داروى درمانى كرونا در كشورهاى توسعه يافته پزشكى همچون ايران 

درحال انجام است.
5- كمبود كاال و قطعات وارداتى از چين در بازار محســوس اســت. 
گويــا اين كمبود بهانه اى براى گرانى كاالهاى موجود در بازار شــده 
است. گفتنى اســت صادرات و واردات در جهان تحت تأثير كرونا و 
متأثــر از كاهش توليد در جهان و محدوديت هاى مرزى كاهش يافته 

است.

 ايــن روزها همدان بــا كنترلى كه 
روى بيمــارى دارد جايگاه ويژه اى در 
مهار كرونا به ويژه در منطقه غرب براى 
خود در كشور پيدا كرده است، اگرچه 
در اوج بيمــارى، باال بودن ميزان تردد 
با اســتان هاى كانون كرونا و پذيرش 
ميهمان ها از اين نقاط به اســتان سبب 
شــده بود تا بيمارى در همدان سرايت 
بيشــترى به خود بگيرد اما رفته رفته با 
تا  روند  اين  ايجادشده  محدوديت هاى 

حدود زيادى كنترل شد.
در همان روزها كه شيوع اين ويروس 
گســترش پيدا كرده بود، اســتفاده از 
بيمارستان هاى پشــتيبان و شيفت بندى 
تاكتيك هايى  جمله  از  بهداشت،  مراكز 
به شــمار مى رفت كــه كادر درمان و 
مسئوالن علوم پزشكى آن را به مرحله 

اجرا درآورند.
با اين حال همچنــان آمارهاى قربانيان 
و مبتاليان در اســتان بحث برانگيز بود 
و اطالعات ضــد و نقيضى از افراد و 
منابع مطلع منتشر مى شد تا كار به جايى 
كشــانده شــد كه درنهايت معاونت 
بهداشــتى، علوم پزشــكى همدان با 
رعايت موازينى كه ترس را در بين مردم 
تشــديد نكند، آمارها را اعالم عمومى 
كرد و پس از آن هم وزارت بهداشــت 
وارد بازى شــد و روزانه تفكيك وار از 
در  كرونا  قربانيان  و  بيمــارى  ابتاليان 

كشور خبر داد.
حاال پس از گذشــت بيش از 70 روز، 
منوچهر كرمى معاون بهداشــت علوم 
سختى ها،  چالش ها،  از  همدان  پزشكى 
ترس ها و نگرانى هايى كه با همدلى و 
همراهى مدافعان ســالمت با مردم اين 
استان تا حدود زيادى ويروس منحوس 
را در همدان كنترل كرده است از قصه 
كرونا از روز نخســت تا امروز سخن 

مى گويد.
 در ابتداى گفت وگو لطفا از نخستين 
نشانه ها و چگونگى ورود اين ويروس به 

داخل استان برايمان بگوييد:
همانطــور كه در جريان هســتيد اين بيمارى 
حداقل تا 10 روز بى نشــانه در بدن فرد مبتال 
زندگى مى كند و به يكباره با تأثير گذارى روى 
دستگاه تنفسى، قدرت خود را نمايان مى كند؛ 
در همدان هم نخستين مورد ابتال و تاريخ بروز 
عالمت در نخستين فرد به 23 بهمن ماه 1398

باز مى گردد كه از ناقلى كه سابقه مسافرت به 
يكى از استان هاى پر شيوع را داشت به همدان 

منتقل شد.
اين فرد متأسفانه خيلى دير براى درمان مراجعه 
كرده بــود، با اين حال تحت مراقبت هاى ويژه 
بيمارستان ســينا قرار مى گيرد، در اين مرحله 
متخصصــان عفونى به عالئــم بيمارى كرونا 
در اين فرد شــك و اقــدام به گرفتن آزمايش 
مى كنند كــه درنهايت در تاريخ يكم اســفند 
جــواب آزمايش مثبت ابتالى فــرد به كرونا 
به دست پزشكان عفونى مى رسد و چون اقدام 
فرد براى درمان ديرهنگام انجام شده بود، پس 

از 24 ساعت به مرگ وى منجر مى شود.
 با ماجرايى كه از نخستين نشانه هاى 
كرونا در همدان بيان كرديد، ســؤاالت 
زيادى مطرح مى شــود كه آيا پيش از 
اين مورد، موارد ديگــرى هم از كرونا 
بوده يا نه؟ و به نظر مى رســد قسمت 
اصلى حساســيت هاى درمانى با پاسخ 
به همين سؤال آغاز شود، در اين راستا 
علوم پزشــكى چه اقداماتى انجام داده 

است؟
همانطور كه اشاره داشتيد به طور قطع مهم ترين 
اتفاقى كه در اين مرحله براى كادر درمان پيش 

آمد ســؤالى بود كه آيا پيش از اين اتفاق هم 
مواردى پيش آمده كه از چشــم ما دور مانده 
باشــد؟! به هميــن دليل تمام افــرادى كه در 
بهمن ماه در بيمارســتان هاى همدان بســترى 
شدند و آزمايش آنفلوآنزاى آن ها منفى اعالم 
شده بود بود مجدد آزمايش ويروس كرونا را 
انجام دادند و نتيجه حاصل شــده آن شد كه 
نخســتين مورد ابتال همان تاريخ 23 بهمن ماه 
98 بود.بــر اين اســاس به دنبال گزارشــات 
زيادى كه از همه گير شــدن ويروس حكايت 
مى كرد در استان همدان براى حل اين مشكل 
تمركز ويژه اى را بــراى آموزش قرار داديم و 
تمامى بهورزان، مراقبان سالمت و كارشناسان 
بهداشــت خود را آموزش داديم كه هرگونه 
عالئم را كه بيانگر ابتال به اين ويروس باشــد 
با حساسيت بااليى بررسى كنند و درصورت 
درصد باالى احتمال به ابتال، مراجعه كنندگان 
را براى درمان به بيمارســتان ســينا كه كانون 

درمانى ما بود راهنمايى كنند.
 اگر اشتباه نكنم اواخر اسفندماه بود 
كه به يك باره بيمــارى در همدان اوج 
گرفت، در آن زمان گفته شــد كه علت 
اين موج ورود غيربومى ها به اســتان و 
شهرستان ها  برخى  در  آنها  ســكونت 
اســت، در اين مورد هم لطفا برايمان 

بگوييد؟
بله كامال درســت مى فرماييــد، خوب قبول 
كنيم همدان شــهرى گردشگرپذير است و با 
شــرايطى كه دارد هرســاله ميهمان زيادى را 
پذيرا مى شود، در اسفندماه هم كه هنوز خيلى 
از مردم باور نكرده بودنــد كه اين بيمارى تا 
چه ميزان مى تواند خطرناك باشد ما مسافرانى 
را داشــتيم كه وارد همدان شــده بودند و در 
شهرســتان هاى نهاوند، فامنين، رزن، اسدآباد 
و برخى هم در تويســركان ساكن شده بودند، 
كه اين اتفاق ســبب ايجاد نگرانى شــديدى 
شــده بود كه بيمارى با وجــود غيربومى ها و 
تردد آن ها عمر ســرايت طوالنى ترى به خود 
بگيرد، اين شــرايط تاجايى پيش رفت كه در 
شهرســتانى مانند فامنين كه بيــش از هزار و 
700 نفر غيربومى ساكن شــدند در آن زمان 
تنها راه چاره ايجاد نگرانى و حساسيت بيشتر 
در بين مردم براى رعايت نكات بهداشــتى و 
بستن ورودى هاى شهر بود كه بتواند از انتقال  
بيمارى جلوگيرى كند؛ بر اين اساس با تصميم 
ستاد استانى مقابله با كرونا ورودى هاى استان 

بسته شد.
 ببينيد در اوج بيمارى كرونا در همدان 
ترسى كه بيشــتر از هرچيزى به چشم 
مى خورد برابرى ابتال با مرگ بيماران بود 
و اينكه اطالعات ضد و نقيضى از تعداد 
مبتاليان و قربانيان منتشر مى شد، اين 
اقدام سبب شــده بود تا در بين مردم 
هراس و تشــويش ايجاد شود در اين 

مورد چه اقداماتى صورت گرفت؟
با همه گير شدن كرونا در همدان نخستين گامى 
كه براى آگاه ســازى مردم انجام داديم تشكيل 
بسيج رسانه اى مقابله با ويروس كرونا بود كه 
در آن زمان بيشــترين مشكلى كه داشتيم باور 

اشــتباهى بود كه در بين مردم از برابرى ابتال 
با مرگ حتمى شكل گرفته بود، اما بايد گفت 
نه تنها در بروز كرونا بلكه هر زمان كه اپيدمى 
آغاز مى شود گزارشات موارد وخيم پررنگ تر 
منتشر مى شود و همين اقدام سبب شده بود تا 
براى مردم باورى اشتباه و هراسى كاذب ايجاد 
شود كه البته در مواردى اين ترس كه بتواند به 
رعايت بيشــتر نكات بهداشتى و ايمنى منجر 

شود، خوشايند است.
 كدام شهرســتان ها بيشتر با كرونا 
درگير شــدند و يا بهتر اســت بگويم 
كرونا در كدام شهرســتان هاى استان 

خودنمايى بيشترى داشت؟
هرچه ســلطه كرونا بيشتر مى شــد مبتاليان 
هم افزايش پيدا مى كردند، فامنين، اســدآباد و 
همدان بيشــترين آمار ابتال را داشــتند كه اين 
روند موجب ايجاد يك سيســتم خطى براى 
پيشــگيرى از بيماران جديد و انتقال ويروس 

به اطرافيان افراد مبتال شد.
بر اين اســاس هر فــردى كه مبتال مى شــد 
آموزش هــاى الزم بــراى مقابله بــا بيمارى، 
امكان ايجــاد قرنطينه و درمان توســط كادر 
درمانى در اســتان برايشان لحاظ مى گرديد كه 
سبب آشنايى بيشتر مردم با ويروس و راه هاى 
مقابله با آن شــده بود و حتى براى تمام موارد 
مشــكوك و حتى موارد محتمــل قطعى هم 
اين روند به كار گرفته شــده بود تا به شكستن 

زنجيره انتقال كمك كند.
 به عنوان يك پزشــك و كارشناس 
و نه به عنوان يك مســئول، به نظر شما 
مهم ترين عواملى كه ســبب تشــديد 
همه گيرى و باال رفتن سرايت كرونا در 

استان شد، چه بود؟
زمانى كه نمودارهاى ارتباطى موارد ابتال بيماران 
به هم را بررسى مى كنيم چند تا نتيجه حاصل 
مى شود، در روزهاى نخست دليل اصلى كرونا 
در همدان مراوده با اســتان هاى پر شــيوع و 
كانون بيمارى بود كه پس از يك هفته قصه بر 
عكس شد؛ يعنى همدان ميزبان غيربومى هايى 
شــد كــه از كانون هايــى بيمارى به اســتان 
مى آمدند، پس دليــل دوم ورود غيربومى ها و 
سكونت در اســتان بود كه بيمارى را تشديد 
كرد و در مرحله ســوم و اوج بيمارى پرسنل 
درمانى بيمارستانى ما بودند كه در استان هاى 
پرشيوع خدمت مى كردند، با شرايطى كه گفته 
شد در اســتان همدان و پيشتاز از وزارتخانه، 

نظام مراقبتى در همدان آغاز شد.
 از نظام مراقبتى در استان برايمان 

بگوييد.
ببينيد پس از پيك زنــى بيمارى در همدان، ما 
وارد مرحله جديدى از نظام مراقبتى شديم، در 
گام نخست زندان و بهزيستى را در دستور كار 
قرار داديم، زيرا جامعه آمارى بااليى داشــتند 
و احتمــال ابتال در اين اماكن باال بود و جالب 
اســت بدانيد اين اتفاق در همــدان پيش از 
دستورالعمل وزارت بهداشت آغاز شد، مورد 
بعدى بازار هاى پرتردد و اماكن شلوغ شهر بود 
كه توان تعطيل شدن آن ها با علوم پزشكى نبود 
با اين حال تذكرها توسط بازرسان بهداشتى ما 

به آنها داده مى شــد تا اينكه درنهايت با ورود 
وزارت بهداشــت و دستور ســتاد ملى كرونا 
تمامــى فعاليت هــا ممنوع و اماكــن پرتردد، 
سالن هاى ورزشــى، هتل ها و مدارس تعطيل 

رسمى شدند.
در اين مرحله ســامانه 3143 راه اندازى شــد 
كه در روزهاى نخســت فعاليت خود بيشــتر 
نگرانى، سؤاالت و آموزش مردم را در دستور 
كار خود داشت اما پس از مدتى سامانه گزارش 
تخلفات شــد كه با استناد به اين گزارشات و 
با كمك ستاد اســتانى كرونا با با روش ساده 
كدخدامنشى تشــديد نظارت هاى بهداشتى را 

در بين مشاغل مختلف شهر بيشتر كرديم.
 از چه زمانى مــوج كرونا در همدان 
گسترده تر شد و چه اقداماتى براى مهار 

آن شكل گرفت؟
پس از 15 اسفند شرايط متفاوت شد، تا پيش 
از اين تاريخ مشــكل اصلى ما تجهيزاتى مانند 
ماسك و دســتكش بود اما پس از اين تاريخ 
خودمراقبتــى و رعايت نكات بهداشــتى بود 
كه براى جلوگيرى از شــيوع بيشــتر بيمارى 
مى توانســت به ما كمك كند، بر همين اساس 
با كمك سپاه و بسيج، طرح بسيج ملت مقابله 
با ويروس كرونا روى كار آمد كه با محوريت 

آموزش مردمى به مقابله با كرونا دست زند.
ايــن مرحلــه هــم زمان بــا اجــراى طرح 
فاصله گذارى اجتماعى بود كــه رفته رفته در 

فروردين ماه به فاصله گذارى هوشمند رسيد.
 اگــر اشــتباه نكنــم جايــى در 
مصاحبه هايتان گفته بوديد كه غربالگرى 
در استان همدان به عمد ديرتر از ساير 
اســتان ها صورت گرفته است، آيا اين 

ادعا را تأييد مى كنيد؟
ببينيد غربالگرى سراسرى توسط سامانه 4030

و يا بــا ورود به ســامانه الكترونيكى وزارت 
بهداشت انجام مى شد كه در همدان اين اقدام 
را ديرتــر آغاز كرديم اما بــا تعمد خاصى كه 
داشــتيم چون غربالگرى بايد در زمانى انجام 
شــود كه موج شــيوع باال رفته باشد، در دهه 
ســوم اســفند اپيدمى ما اوج داشت و بهترين 
زمان براى غربالگرى بود كه موجب شد تعداد 
بيشــترى شناسايى شــوند، با آغاز غربالگرى 
چون ترس مردم از رفتن به بيمارستان ها شديد 
شده بود در همدان مراكز 16 ساعته بهداشت 
را فعــال كرديم كه از 8 صبح تا 12 شــب به 
مراجعه كنندگان ارائه خدمت مى كردند، بر اين 
اساس در همدان 25 واحد سرپايى نمونه گيرى 
داشتيم كه براى شناسايى مبتاليان فعال بودند.

 رويكرد استان در انجام غربالگرى ها 
چگونه بود؟

در همدان طرح غربالگرى را به شــكلى آغاز 
كرديم كــه از تمام افراد خانــواده، فردى كه 
آزمايش ابتالى به كروناى او مثبت بود آزمايش 
گرفته مى     شــد و شــدت اعمال محدوديت و 

قرنطينه خانگى براى آنان لحاظ مى گرديد.
 درباره رنگ هاى ســبز و ســفيدى 
كه براى همــدان و فامنين در وضعيت 
اپيدمى وزارت بهداشــت گزارش شده 

بود هم توضيحاتى بفرماييد.
ببينيد رنگ ســبزى كه در گــزارش وزارت 
بهداشــت به معناى وضعيت مثبت استان ها در 
مهار كرونا آورده شده بود، اگرچه خوشايند بود 
اما نگرانى هم به دنبال داشت كه عادى انگارى 
مردم از وضعيت ســبب شيوع مجدد بيمارى 
شــود و همدان هم دقيقا در اين شرايط به سر 
مى برد، از طرفى چند روز گذشته نقاط سفيدى 
عارى از ابتال به كرونا گزارش شده كه فامنين 
هم در آن قرار گرفته و خوب رنگ سفيد اين 
وضعيت اپيدمى همانطور كه مى دانيد به معناى 
ورودى بيمارستانى، مرگ و ابتالى جديد صفر 
كرونا بود كه در اســتان همدان تنها يك نقطه 

و آن هم شهرستان فامنين در آن قرار داشت.

مشاوره كارشناسان 
آتش نشانى همدان تأثير 
مطلوبى در عمليات ها داشت
 رئيس ســازمان آتش نشــانى و خدمات 
ايمنى همــدان گفت: ارائه مشــاوره تلفنى 
كارشناســان به مردم از طريق سامانه 125 به 
هنگام تماس مبنى بر بروز حادثه، تأثير به سزا 

و مطلوبى در انجام عمليات ها داشته است.
آتشپاد محمدرضا بياناتى در گفت وگو با ايرنا 

اظهار كرد: ترويج فرهنگ مشــاوره به هنگام 
بــروز حادثه پيش از اقدام هاى عملياتى يكى 
از سياست هاى اصلى آتش نشانى و خدمات 

ايمنى همدان از طريق سامانه 125 است.
وى بيان كــرد: در اين برنامه امدادى پيش از 
عزيمت آتش نشانان به محل حادثه مى توان با 
راهنمايى و مشاوره الزم به فرد تماس گيرنده، 
ضمن كنترل شرايط روانى محل حادثه نسبت 
به انجام عمليات اوليه امدادى تا زمان رسيدن 

نيروها در محل اقدام كرد.

بياناتى افزود: اين روش تأثير به ســزايى در 
انجــام موفــق عمليات هاى امدادى داشــته 
است و اين شــيوه به صورت جدى از سوى 
كارشناســان آتش نشــانى و خدمات ايمنى 

همدان انجام مى شود.
 رئيــس ســازمان آتش نشــانى و خدمات 
ايمنى همدان با ابراز تأســف نسبت به رواج 
مزاحمت هــاى تلفنى با ســامانه 125 گفت: 
در يــك هفته اخير از مجموع 2 هزار و 696

تماس حاصل شــده با سامانه 125، 2 هزار و 

158 تماس مزاحمت بوده اســت. وى بيان 
كرد: كارشناسان آتش نشانى و خدمات ايمنى 
همدان در يك هفته اخير 90 مورد مشــاوره 
را به تماس گيرنــدگان انتقال دادند و در اين 

مدت 36 تماس به عمليات منجر شد.
وى خاطرنشان كرد: فروردين ماه گذشته نيز 
12 هزار و 837 تماس با اين ســامانه برقرار 
شد كه 130 عمليات را به دنبال داشت ضمن 
اينكــه 10 هــزار و 952 مــورد از تماس ها 

مزاحمت بود.
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ايميل
خبر

بخشدار پيرسلمان 
بهسازى روستاى توريستى گردشگرى 

حبشى در سالجارى
 اتمام بهسازى روستاى توريستى گردشگرى حبشى اتمام مى يابد، 
بخشــدار پير ســلمان با اعالم اين خبر افزود: سال گذشته براى ادامه 
بهســازى و طرح احيا و حفاظت از بافت و كالبد باارزش روســتاى 
حبشــى افزون بر يك ميليارد تومان اختصاص يافت كه با اين ميزان 
اعتبار در سالجارى بهسازى اين روستاى گردشگرى به اتمام خواهد 

رسيد.
محســن عزيزى همچنين با بيان اينكه ســال گذشــته براى فاز سوم 
بهسازى روستاى گردشگرى حبشى افزون بر 300 ميليون تومان شامل 
ســنگ فرش و جداره كارى هزينه شده است، يادآور شد: با اختصاص 
اعتبارى افزون بر 309 ميليون تومان آسفالت كمربندى اين روستا در 

سال گذشته انجام شد.

افزايش ضريب مكانيزاسيون كشاورزى 
در فامنين

 امســال مبلغ 3 هزار و 658 ميليون ريال تسهيالت بانكى از محل 
خط شــماره 8 مكانيزاســيون براى خريد ادوات سمپاشى و مبارزه با 
عوامل خسارت زاى گياهى تخصيص يافته است كه اين خط اعتبارى 
چندين ســال اســت پرداخت مى گردد و ســبب باال رفتن ضريب 

مكانيزاسيون شهرستان شده است.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان فامنين با اعالم اين خبر و در مصاحبه 
با همدان پيام ادامه داد: 87 درصد از اعتبارات مكانيزاســيون سال 98
در راستاى نوسازى ماشين آالت كشــاورزى به مبلغ 48 هزار و 257

ميليون ريال جذب گرديد. جعفر كاويانى دلشاد افزود: تأمين سوخت 
گازوئيل براى هزار و 344 دســتگاه تراكتور از هزار و 427 دســتگاه 
تراكتور موجود درشهرستان به ميزان حدود 2 ميليون ليتر تأييد شده و 
تعداد 84 دستگاه به دليل مشكل ثبت در سامانه نيو تجارت هنوز تأييد 

نشده اند كه پيشنهاد مى شود كشاورزان براى رفع آن اقدام كنند. 
كاويانى دلشاد تصريح كرد: به منظور كنترل شيوع ويروس كرونا براى 
تعداد 56 دستگاه تراكتورى كه در عمليات ضدعفونى معابر در سطح 

شهرستان فعاليت دارند سهميه گازوئيل اضافه صادر شده است. 
وى با تأكيد بر اينكه طرح شــماره گذارى ماشــين هاى كشــاورزى 
خودگردان چندين مرحله انجام شده است، گفت: 390 دستگاه هنوز 
موفق به دريافت پالك نشــده اند كه از اين تعداد براى 240 دســتگاه 
پرونده تشــكيل شــده و آماده بازديد كارشناس پليس راهور است و 

170 دستگاه نيز در حال تشكيل پرونده هستند.
وى بــا بيان اينكه مانع اصلى در اجراى كامل طرح و تخصيص پالك 
انتظامى به همه ماشــين هاى بازديدشــده الزام به داشتن بيمه شخص 
ثالــث براى مالكان ماشــين ها اســت، گفت: اين كار در ســال هاى 
گذشته بدون درخواســت بيمه نامه و با ارائه بيمه نامه هاى كوتاه مدت 
و ارزان قيمت انجام مى شــد اما به تازگى بــا اعالم بيمه مركزى مبنى 
براعطاى بخشــودگى جريمه و نداشتن سابقه بيمه نامه هايى كه تاريخ 
اعتبار يك ســاله دارند و بى ميلى و ناتوانى مالى بيشتر كشاورزان براى 
خريــد اين بيمه نامه هــا به دليل هزينه باالى آنهــا تمامى پرونده هاى 
تشكيل شده بالتكليف مانده اند كه مكاتبات الزم با سازمان و وزارتخانه 

براى رفع آن انجام شده است.

 معلم حق التدريسى هستم كه بدون حقوق و بيمه تابستان و بدون 
هيچ گونه مزيت و پاداشــى، بانهايت عشق در روستايى كه وضعيتش 
سفيد است، توانستم در فضاى باز حياط خانه دانش آموزانم را آموزش 
دهم. اينترنت در جايى كه ما زندگى مى كنيم ســرعتى ندارد. من معلم 
حق التدريســى هستم كه 5 ســال منتظر طرح مجلس هستم كه شايد 
تعيين تكليف شــوم و هر روز مرا با تعويق افتادن طرح ها در مجلس 
نااميد مى كنند. اما نااميدى، كرونا، گرسنگى روزه دارى و گرما، از عشق 
من به معلمى نخواهد كاســت. منطقه اى كه در آن زندگى مى كنم به 
اندازه كافى محروم است پس من آن را محروم تر نخواهم كرد و شوق 
كودكانش به آموختن براى من كافى است. اميدوارم مسئوالن مشكل 

ما حق التدريسى ها را حل كنند.
*معلمى در يكى از شهرستان هاى همدان 

 تصميمات مسئوالن در قيمت گذارى ها به مرحله عمل نمى رسد
ديروز براى خريــد ميوه به مغازه مراجعه كردم ليموترش كيلويى 48

هزار تومان است.4  عدد ليموترش به مبلغ 24 هزار تومان خريدارى 
كردم. مغازه دار هم در پاسخ به اينكه طبق اعالم اتحاديه ميوه و تره بار 
نبايد ليموترش بيشــتر از 25 هزار تومان به فــروش برود، گفت: از 
ميدان بار كيلويى 40 هزار تومان تهيه مى كنيم و پس از خريدها هم به 
ما فاكتور داده نمى شــود. چرا همه قوانينى كه به نفع مردم است روى 

كاغذ مى ماند، اين است معنى عدالت؟؟ 
* عادل نصرالهى از همدان

 پيام تشكر
 افراد باوجدانى كه در اين روز هاى سخت به فكر سالمتى مردم هستند 
و همه دستگيره ها و دكمه هاى آيفون ها در محله حاجى خيابان تختى 
را هر روز ضد عفونى مى كنند، چند وقت بود اثر مواد ضدعفونى كننده 
روى دســتگيره هاى در و دكمه هاى زنــگ ورودى منازل را مى ديدم 
اما باورم نمى شد كســى هر روز آن ها را ضدعفونى مى كند. پيش از 
طلوع آفتاب كه كمى زودتر بيرون آمده بودم، اتفاقى متوجه ضدعفونى 
دستگيره و زنگ هاى منازل توسط مرد شريفى به اسم محسن آقا شدم 

كه در محله حاجى همدان همه اهالى محل دوستش دارند.
يكــى از راه هاى انتقال ويروس در همه ســاختمان ها بدون اســتثنا 
دســتگيره ها و دكمه هاى وسايل است. اما از چهارراه تختى تا نزديك 
خيابان شهدا كه  محوطه حاجى است، با پشتيبانى گروه نيكوكاران و 

پيگيرى و هماهنگى اين مرد بزرگ و نيكوكار ضدعفونى مى شود.
*محمد عباسى نصرتى از محله حاجى خيابان تختى همدان

توزيع 300 بسته بهداشتى بين 
دانش آموزان نيازمند در كبودراهنگ 

 خبرنگار همدان پيام: به منظور پيشــگيرى و مبــارزه با ويروس 
كرونا 300 بسته بهداشتى بين دانش آموزان بى بضاعت در شهرستان 

كبودراهنگ توزيع شد.
مدير آموزش و پرورش شهرســتان كبودراهنگ در شوراى آموزش 
و پــرورش اين شهرســتان با بيان اين مطلب افــزود: خانواده هايى 
كه گوشــى موبايل و اينترنت ندارند و يا به هر دليلى دسترســى به 

برنامه هاى شــاد براى برخوردارى از آموزش  برايشــان امكان پذير 
نيست، توسط مديران شناســايى و به صورت بسته هاى آموزشى با 

رعايت پروتكل بهداشتى به آنها خدمات آموزشى ارائه مى شود.
رضا عســگرى افزود: براى دانش آموزان كبودراهنگى مانند سراسر 
كشــور، آموزش ها از طريق فضاى مجازى و ســامانه شــاد توسط 
معلمان با مديريت آموزش و پرورش در حال انجام است و بسيارى 
از دروس تدريس شده است و اميدواريم براى سال تحصيلى جديد 
با شكســت كرونا دانش آموزان بتوانند در كالس هاى درس حضور 

يابند.

فرماندار شهرستان كبودراهنگ نيز در اين نشست از مديركل نوسازى 
مدارس خواستار توجه بيشتر به مدارس شهرستان كبودراهنگ شد.

حجت ا... مهدوى افزود: تعداد 56 مدرســه فرســوده و 18 مدرسه 
تخريبى در سطح شهرستان وجود دارد كه اين مسائل را با مديركل 
نوســازى مدارس همدان مطرح كرديم و دغدغه ما اين اســت كه 
بــه زودى براى اين مــدارس كه نياز به بازســازى يا تخريب دارند 
اعتبارى اختصاص يابد در غير اين صورت اگر براى دانش آموزانى كه 
در اين مدارس مشغول تحصيل هستند اتفاقى بيفتد بايد پاسخگوى 

خانواده هاى آنها بود.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى - نوبت دوم
خريد 150 تن پودر پلى آلومينيوم كلرايد (پك) به شماره ج/99/104

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد 150 تن پودر پلى آلومينيوم 
كلرايد (پك) مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه اقدام نمايد.

متقاضيان مى توانند با ارائه درخواست كتبى و فيش واريزى به مبلغ 500/000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 
بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت ادارى از مورخ 1399/2/13 لغايت 1399/2/18 به دفتر قراردادهاى اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه 

را دريافت نمايند.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 448/100/000 ريال است كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ تضمين شركت در مناقصه سپرده، 

تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 واريز و يا چك بانكى تضمينى در وجه شركت 
تهيه و يا از مطالبات قطعى تأييد شده نزد شركت بلوكه نمايد و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكى و يا گواهى مطالبات 

قطعى تأييد شده را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
به پيشنهادهاى فاقد سپرده، فاقد امضاء، مشروط و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود سپرده هاى مخدوش، 

سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و نظاير آن، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است، مهلت عودت اسناد تكميل شده مناقصه تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/2/29 و محل تحويل دبيرخانه 

شركت آب و فاضالب مى باشد. پاكات مورخ 1399/2/30 ساعت 9 در كميسيون مناقصه در محل شركت بازگشايى خواهد شد.
محل دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها، همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت 

ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

سايت شركت www.hww.ir مى باشد.
اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات درج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

معصومه كمالوند »
 2 روســتاى شيراوند و عباس آباد با فاصله 
كمتــر از يــك كيلومتر و شــايد در حد يك 
كوچه از هم قرار گرفته اســت. اين 2 روستا 
از توابع بخش خزل شهرســتان نهاوند است. 
اهالى روســتاى شــيراوند به دليل دارا بودن 
اراضى كشاورزى بيشتر از طريق كشاورزى و 
روســتاى عباس آباد از طريق دامدارى گذران 

معيشت دارند.
اختالفات بر ســر مالكيت بخشى از مراتع و 
كوه هاى حاشــيه 2 روستا، سبب شد تا اهالى 
2 روستاى شــيراوند و عباس آباد روز گذشته 
13 ارديبهشــت ماه، مقابــل فرماندارى جمع 
شوند و از قانون و نماينده دولت در شهرستان 
بخواهند بين آنها داورى و حق شــان را تعيين 
تكليف كند. هرچند پيش از اين نيز اختالفاتى 
بر سر اين موضوع بين اهالى رخ داده است كه 
كدخدامنشى و مياندارى بين اهالى نتوانست به 

آن خاتمه دهد.
 حــق مالكيــت داريم شــراكت 

نمى پذيريم
اهالى عباس آباد مى گويند اين كوه ها از سال ها 
پيش، آن زمان كه عباس آباد نام «شاهين دره» 
داشته اســت، به نام روستاى آنها بوده است و 
براى ادعايشان هم سند و مدرك الزم را دارند.

حاال اهالى روستاى باالدستى يا همان شيراوند، 
مدعى هستند كه بايد شرايط براى استفاده آنها 
از اين كوه ها با چراى دام هايشان فراهم شود، 
اما عباس آبادى ها يا همان شــاهين  دره اى هاى 
ســابق اجازه نمى دهند و همين اختالفات را 

تشديد مى كند.
 ممنوعيــت چــراى دام تــا نيمه 

ارديبهشت
از طرفــى منابع طبيعى بنا بــر قانون، تا نيمه 
ارديبهشت اجازه چراى دام در مراتع را ممنوع 
كرده است اما اين اختالفات سبب شده تا آنها 
اين ممنوعيت را هم از چشــم اهالى روستاى 
مقابل ببينند و همين ضرورت رسيدگى به اين 
موضوع را تا پيش از آنكه فاجعه به بار بياورد، 

تأكيد و دوچندان كرده است.

انجام  گذشته  در  اراضى  تقســيم   
شده است

اهالى عباس آباد مى گويند؛ از اين مراتع سال ها 
پيــش به عنوان اراضى كشــاورزى اســتفاده 
مى كرده اند و حاال چند سالى است كه به عنوان 
محل چرا، دام هايشــان از آن استفاده مى كند. 
آن طوركه از صحبت هاى آن ها پيداســت در 
گذشته اين مراتع تقسيم اراضى شده است  و 
شيراوندى ها اراضى خودشان را به كشاورزى 
تغيير كاربــرى داده و درحال اســتفاده از آن 
هســتند و حاال شــيراوندى ها مى خواهند در 
اين تقســيم بندى مجدد شــريك شــوند كه 
عباس آبادى ها مخالف هســتند و اين اجازه را 
نمى دهنــد و همين تنش ها را در فصل چراى 

دام تشديد كرده است.
 موقعيت اقتصادى اجازه شــراكت 

نمى دهد
از آنجاكه اهالى روستاى شيراوند با كشاورزى 
در هــزار و 700 هكتار اراضى گذران زندگى 
مى كنند و عباس آبادى هــا مى گويند موقعيت 
اقتصادى شان جوابگوى معيشت و زندگى شان 

نيست و نمى توانند اجازه استفاده از مراتع شان 
را به شيراوندى ها بدهند.

 مراتع درحال حاضر هم اشباع شده 
است

 آنها اغلب دامدار هســتند و مى گويند دام ها 
را هــم از محل تســهيالت و وام كميته امداد 
خريدارى كرده اند كه حدود 2 هزار و 300 دام 
(گوسفند) را شامل مى شود و به دليل باال بودن 
اين تعداد حتى ظرفيت مراتع هم پاسخگوى 
دام هاى آنها نيســت و اشباع شده است براى 
همين هــم اغلــب در حيــاط و.. گله دارى 
مى كنند.پيش از اين هم بــه گفته اهالى 120

هكتار از اراضى اين روستا با موافقت مردم در 
قالب مراتع به منابع طبيعى واگذار شده است.

 ممنوعيت چــراى دام با اختالفات 
موجود بى ارتباط است

فرماندار نهاوند با بيان اينكه ممنوعيت چراى 
دام درحال حاضر توســط منابع طبيعى اعمال 
شده است و اين ممنوعيت به اختالفات اهالى 
اين 2 روستا ارتباطى ندارد، گفت: هرساله از 
ابتداى فروردين تا 15 ارديبهشــت ماه چراى 

دام در مراتــع ممنوعيت دارد و اســتفاده از 
مراتع در اين محدوده زمانى، موجب آســيب 
ديدن پوشــش گياهى و لگدكوب شدن مراتع 
مى شــود. به گفته مراد ناصــرى، با توجه به 
بارندگى هاى اين فصــل و گلى بودن مراتع، 
چراى زودرس دام سبب تخريب بيشتر مراتع 
و از بين رفتن گياهان خوش خوراك در مراتع 
مى شــود، بنابراين ارتباطى به اختالفات ميان 

اهالى 2 روستا ندارد.
 قانون تعيين كننده است

ناصــرى در ادامــه درباره مشــكل بين اين 
2 روســتا هم مى گويــد: با تجمــع مردم و 
اختالف افكنى بيشــتر و تشديد ناراحتى ها به 

نتيجه اى نمى رسند.
ناصرى با تأكيد بر اينكــه مردم به با گمان و 
ظن به يكديگر به اختالفات دامن نزنند، گفت: 
اهالى اگر مدعى هســتند كه حق با آنهاست، 
مى تواننــد با انتخاب يك فرد به عنوان نماينده 
از طريــق قانون كارشــان، را ادامه و پيگيرى 
كنند؛ مشكل زودتر از آنچه تصور مى كنند حل 

خواهد شد.

آگهى مزايده (مرحله اول)- نوبت اول

على جاللى - شهردارى گيان

شهردارى گيان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 342/ش/گ مورخ 98/10/2 شوراى اسالمى شهر گيان از طريق برگزارى مزايده عمومى موضوع ماده 13 آيين نامه مالى شهردارى ها اقدام به 
فروش دو دستگاه خودرو نيسان حمل زباله و يك دستگاه پيكان سوارى مدل 83 با شرايط زير به فروش رساند كليه متقاضيان واجد شرايط مى توانند با شرايط ذيل اقدام نمايند.

1- متقاضيان مى توانند جهت شركت در مزايده از تاريخ 99/2/14 لغايت 1399/2/20 با واريز مبلغ 15/000/000 ريال به نيسان حمل زباله مدل 84 و 5/500/000 ريال پيكان سوارى و 3/000/000 
ريال نيسان اسقاطى به حساب سپرده 686896516 نزد بانك كشاورزى و با ضمانتنامه بانكى و يا اسناد خزانه به همين مبلغ به نام شهردارى گيان صادر و با در دست داشتن قيمت پيشنهادى 

مكتوب و فيش واريز به دبيرخانه شهردارى تحويل و رسيد دريافت نمايند.
2- شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

3- كليه هزينه كارشناسى و آگهى روزنامه هاى (مزايده) به عهده برنده مزايده مى باشد.
4- به درخواست هاى مخدوش، مشروط و بدون فيش سپرده واريزى ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- به پيشنهادهاى زير قيمت پايه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- قيمت پايه بر اساس قيمت كارشناسى رسمى دادگسترى براى پيكان سوارى 110/000/000 ريال، نيسان حمل زباله 300/000/000 ريال و نيسان اسقاطى 47/000/000 ريال مى باشد.

7- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كارى مى باشد.
8- شركت كنندگان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و موقعيت زمين هاى فوق الذكر به شهردارى گيان مراجعه نمايند.

9- تاريخ نوبت دوم آگهى از تاريخ 1399/2/14 لغايت 99/2/20 مى باشد.
10- حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.

11- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 08133423523  و08133422450 مى باشد
12- كميسيون عالى معامالت شهردارى روز 1399/2/21 ساعت 11 در محل شهردارى گيان تشكيل و به پاكت هاى واصله رسيدگى خواهد شد و نفرات اول تا سوم را مشخص و در صورت 

انصراف نفر اول و دوم سپرده وى طبق ضوابط قانون به نفع شهردارى ضبط و با نفرات بعدى عقد قرارداد مى گردد.
( م الف 523)

اصالح 20 كيلو ولت خط كارخانجات 
كبودراهنگ

 در كوتاه ترين زمان باهمت و تالش پرسنل توزيع برق كبودراهنگ رفع 
سيم بريدگى شــبكه اصالح و ترميم شد.  مدير توزيع برق كبودرآهنگ با 
بيان اين مطلب افزود: 19 اكيپ عملياتى توزيع برق كبودراهنگ از نظر فنى 
و تجهيزات توسط مدير دفتر ايمنى شركت توزيع برق استان مورد ارزيابى 
قرارگرفته است و خوشبختانه درسطح بااليى قرار دارند، به طور كلى آمادگى 
كامل براى رويايى با اتفاقات موجود در همه فصل ها را دارند و هيچ مشكلى 
وجود ندارد. على هايل همدانى تصريح كرد: 19 تيم عملياتى، متشــكل از 
نيروهاى فنى ادارى توزيع برق كبودراهنگ، گل تپه، شيرين سو و پيمانكاران 
معين، آماده مقابله با بحران هاى احتمالى ناشــى از بارندگى، باد و طوفان و 
فصل سرما هستند. توزيع برق كبودراهنگ با تمام توان براى رفع قطعى برق 
كارخانجات تالش مى كند. وى عنوان كرد: مجموعه توزيع برق كبودراهنگ 
براى رفاه حال مردم شريف و واليتمدار شهرستان كبودراهنگ به صورت 24 
ساعته در خدمت رسانى آمادگى كامل دارد، هدف ما رضايتمندى شهروندان 
اســت و شهروندان مى توانند در مواقع بروز مشكالت برق با شماره تماس 

121 با واحد اتفاقات و عمليات ارتباط برقرار كند.

فرماندار نهاوند در پاسخ به اهالى 2 روستاى بخش خزل

قانون تعيين كننده است
■ اختالف بر سر مالكيت مراتع در 2 روستاى بخش خزل، اهالى را به تجمع در فرماندارى نهاوند كشاند

طرح سرشاخه كارى روى 
1700 درخت در نهاوند
 اجرا شد 
 از آغاز اجراى طرح سرشاخه كارى درختان گردو در نهاوند، 
تاكنون 327 درخت و  هزار و 400 پيوندك روى درختان انجام 

شده است.
مدير جهاد كشــاورزى نهاونــد گفت: از آغــاز اجراى طرح 
سرشاخه كارى درختان گردو در نهاوند، تاكنون 327 درخت و 

 هزار و 400 پيوندك روى درختان انجام شده است.

على كمالى نژاد ادامه داد: اين طرح با هدف پيشــگيرى علمى 
و عملى از ســرماى ديررس بهاره و افزايش بهره ورى محصول 
با اســتفاده از ارقام ديرگل ده و ديربرگ ده بر روى ارقام بذرى 

نامرغوب گردو اجرا شده است.
كمالى نژاد افزود: شهرســتان نهاوند با دارا بودن بيش از 4 هزار 
هكتار باغ گردو يكــى از توليدكنندگان عمده اين محصول در 

سطح استان است.
وى در گفت وگــو با فــارس و با بيان اينكــه درختان گردوى 
باغات نهاوند همه بومى هســتند و نياز به اصالح دارند، افزود: 
براى افزايش مقاومت درختان گردو در مقابل ســرماى ديررس 
عالوه بر اجراى طرح سرشــاخه كارى گردو تعداد زيادى نهال 

اصالح شــده گردو چندلر اواخر ســال گذشــته بين باغداران 
شهرستان توزيع شده است.

وى دربــاره تأمين پيوندك هاى موردنيــاز گفت: پيوندك هاى 
تهيه شــده براى اجراى اين طرح از باغ مادرى گردو در داخل 
شهرســتان تهيه و تأمين و اين عمليات تا تحقق سهميه ابالغى 

شهرستان ادامه خواهد داشت.
اشــاره  سرشــاخه كارى  مزايــاى  ديگــر  بــه  كمالى نــژاد 
ــر افزايــش  ــا اجــراى ايــن طــرح عــالوه ب كــرد و افــزود: ب
ــى  ــرما و ديرگل ده ــل س ــردو در مقاب ــان گ ــت درخت مقاوم
ــاال  ــن ب ــول و همچني ــش محص ــب افزاي ــى موج و برگ ده

رفتــن كيفيــت آن مى شــود.

ست
ى ا

يين
 تز

س:
عك

/



Y K

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

يكشنبه  14 ارديبهشت ماه 1399  شماره 3745

4
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گزارش

شهيد مصطفى قاسمى؛ قربانى جاه طلبى 
يك شرور سابقه دار 

 شهيد مصطفى قاسمى طلبه اى ساده زيست و مردمى بود كه سال گذشته 
با بى رحمى توســط يكى از اشرار سابقه دار همدان روبه روى حوزه علميه 
آيت ا... آخوند مالعلى معصومى همدانى به شهادت رسيد، فردى كه تنها 

جرمش بر تن كردن لباس روحانيت بود.
به گزارش تسنيم، هفتم ارديبهشــت، سر ظهر، داخل يك كوچه خلوت، 
«مصطفى قاســمى» ترور شد؛ طلبه  جوانى كه كمتر مى شناختندش از بس 

ساده و گمنام بود.در خانه اى ساده تر از خود و منطقه محروم شهر زندگى 
مى كرد، خانه اى كه 3-4 سالى بود كه خريده بود و پيش از آن هم مستأجر 
بود. 43 ســال داشت و پدر يك خانواده 5 نفره با 2 دختر و يك پسر بود؛ 
دخترش را تازه خانه بخت فرستاده بود؛ 2 تاى ديگر هم مدرسه مى رفتند.

زاده روستاى «ميهمله عليا» شهرستان بهار بود و در مدرسه آخوند، درس 
خارج مى خواند. مدتى در اداره كتابخانه مدرســه آيت ا... دامغانى نزديكى 
آستان مقدس امامزاده عبدا...(ع) همكارى كرد. ظهرها امامت جماعت امور 
شــعب بانك تجارت همدان را بر عهده داشــت و 18 سال هم پيش نماز 

مسجد «حاج كربعلى» در وقت مغرب و عشا بود.

 مســجدى ساده و قديمى در يكى از محله هاى قديمى همدان كه علماى 
بزرگى چون شيخ محمدعلى دامغانى فرزند آيت ا... العظمى مالعلى دامغانى 

در آن اقامه نماز كرده اند و معنويت و نورانيت در آن موج مى زند.
مظلومانه به شــهادت رسيد، اما پيكرش بر شانه هاى شهر تشييع شد. انبوه 
جمعيت، اشك هايشــان را بدرقــه راهش كردنــد و زادگاه مادرى، پيكر 

زخمى اش را در آغوش كشيد.
حاال، اما يك سال گذشته است؛ يك سال از زمانى كه طلبه جوان، قربانى 
جاه طلبى يك شرور سابقه دار در فضاى مجازى و كم كارى نهادهاى نظارتى 

شد.

خبرگزاري تسنيم
نام مدير: مسلم مخفى

نام خبرنگاران: اميرحسين اذكايى، 
سميه مظاهرى، محمد حسامى

شماره تماس دفتر: 08132660364

https://www.tasnimnews.com/fa/service

تجاوز به حقوق شهروندان در خيابان شهداى همدان 
وقتى موتورسازها پياده رو را 

براى خود مى دانند
 فروشندگان موتورسيكلت در خيابان شهداى همدان، بخش عمده اى 
از فضاى پيــاده رو و خيابان را براى عرضه محصوالت خود اشــغال 
كرده اند كه اين امر سبب پايمال شدن حقوق ساير شهروندان شده است.

به گزارش تسنيم، بيشتر مغازه هاى بخش انتهايى خيابان شهدا، حد فاصل 
ميدان پروانه  ها تا ميدان شــهدا ( چاپارخانه) مدت ها است كه به محل 
عرضه موتور سيكلت و دوچرخه اختصاص يافته و اگر كسى به دنبال 
خريد موتور ســيكلت صفر يا كاركرده باشد بايد به يكى از مغازه هاى 

اين خيابان مراجعه كند.
تا چنــد وقت پيش داخــل مغازه هاى ايــن خيابان مملــو از موتور 
سيكلت هايى با برندهاى مختلف ايرانى و خارجى بود و يكى دو دستگاه 
موتور سيكلت هم در پياده رو و مقابل در هر مغازه پارك بود و اگرچه 
گاهى براى عابران پياده مشكل ساز مى شد، اما اين مشكل به اندازه اى حاد 

نبود كه آن را پيگيرى كرد.
 اشغال خيابان براى عرضه موتورسيكلت

اما در ماه هاى اخير و به ويژه پس از بازگشايى كسب وكارهايى كه به دليل 
شيوع كرونا تعطيل شده بودند، يعنى از اواخر فروردين، اتفاقاتى كه در 
اين خيابان رخ داده به چالشى بزرگ براى ساكنان و ديگر كسبه هاى اين 
خيابان، ماشــين هايى عبورى، رهگذران و حتى مديريت شهرى تبديل 
شده است . صاحبان اين مغازه ها ابتدا بخش عمده اى از موتورهاى خود 
را در پياده راه خيابان پارك كردند و وقتى اين موضوع با اعتراض عابران 
پياده، ديگر كسبه اين خيابان و نيز برخورد نيروهاى سد معبر شهردارى 
مواجه شد، از اواخر فروردين موتورها را در خيابان و مقابل مغازه خود 
پارك مى كنند و به نوعى محل پارك خودروها در اين خيابان را اشــغال 

كرده اند.
خودرهايى كه قصد پارك در اين خيابان را دارند مجبورند در الين دوم 
پــارك كنند و تنها يك الين براى عبور و مرور خودروهاى ديگر باقى 
مى ماند كه موجب ايجاد ترافيك ســنگين مى شــود، آن هم در يكى از 

پرترددترين خيابان هاى شهر.
 اجاره فضاى مقابل مغازه به دالالن موتورسيكلت

يكى از كســبه خيابان شهدا با گاليه از وضع موجود اظهار كرد: در 10 
روز اخير وضعيت اين خيابان بسيار اسفبار شده است و عالوه بر اينكه، 
اين اقدام عرضه كننده هاى موتور سيكلت، براى ساير كسبه مشكل ايجاد 

كرده، سبب ترافيك شديد در اين خيابان نيز شده است.
وى افزود: موتورهايى كه در خيابان گذاشته شده است بخش عمده اى 
از محــل پارك خودروها را گرفته و از ســوى ديگر هــر يك از اين 
مغازه داران خود داراى خودرو هستند و محدود فضاى باقى مانده را نيز 

با ماشين هاى خود اشغال مى كنند.
اين مغازه دار عنوان كرد: متأسفانه برخى ديگر از مشاغل مانند تعميركاران 
موتور و دوچرخه از اين فرصت استفاده كرده و فضاى مقابل مغازه خود 

را به برخى دالالن موتور اجاره داده اند.
وى در پاســخ به اين ســؤال كه چــرا اعتراض خود را بــا مركز 137 
شــهردارى مطرح نكرديد، گفت: بارها تماس گرفتيم اما وقتى مأموران 
سد معبر مراجعه مى كنند اين مغازه داران باهم متحد مى شدند و كار به 
درگيرى با مأموران سد معبر مى كشد و مأموران نيز براى اين كه درگيرى 

باال نگيرد به يك تذكر اكتفا مى كنند.
 به زودى با متخلفان برخورد مى شود

مدير پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى ضمن تأييد تخلف 
انجام شده توسط فروشندگان موتورسيكلت در خيابان شهدا اظهار كرد: 
معابر شهر از جمله خيابان ها و پياده روها متعلق به عموم شهروندان است 

و كسبه حقى براى اشغال اين فضا ندارند.
محمدعلــى گلشــن افــزود: در چنــد روز گذشــته عرضه كنندگان 
موتورســيكلت در خيابان شهدا به زعم خود براى عرضه بهتر و فروش 
بيشتر، موتورسيكلت ها را در خيابان پارك مى كنند كه ما به آنها اخطار 
داديم كه حق استفاده از معابر را ندارند و در غير اين صورت با برخورد 

قانونى مواجه مى شوند.
وى عنوان كرد: اگر اين كسبه به اخطارها توجهى نكنند ضبط و توقيف 

موتورها و حتى پلمب مغازه در دستور كار قرار مى گيرد.
گلشــن در پاســخ به اين ســؤال كه تا چه مدت به اين كســبه براى 
جمع آورى موتورسيكلت ها از خيابان فرصت مى دهيد، گفت: با توجه 
به شيوع كرونا و تنش هاى حاصل از اين اتفاق، بخش عمده اى از نيرو 

و وقت ما صرف ساماندهى دستفروش ها و روز بازارها شده است.
وى تأكيد كرد: براى جلوگيرى از تجمع، مدت 46 روز به دستفروشان 
پياده راه بوعلى اجازه فعاليت نداديم كه بخش زيادى از نيروها و وقت 
ما معطوف به اين كار شد. گلشن افزود: به اميد خدا در چند روز آينده 
پاكسازى ديگر خيابان هاى منتهى به پياده راه امام از جمله خيابان شهدا 
در دستور كار قرار دارد و به زودى اين مشكل در اين مكان مرتفع خواهد 
شد. وى تأكيد كرد: قانون با كسى مماشات نمى كند و هر فردى بخواهد 
بيش از حقوق خــود ادعا كند و حق ديگران را زيرپا بگذارد قانون در 

مقابل او مى ايستد.

محتــواى  از  اســتفاده  ســابقه 
خبرگزارى ها در مطبوعات به آغاز فعاليت فضاى 

وب برمى گردد. باتوجه به تعامل نزديك رسانه هاى اينترنتى 
و مطبوعات به منظور ارج نهــادن به اين تعامل و ايجاد فضاى 

همكارى بيشــتر قرار است هر روز محتواى يكى از خبرگزارى هاى 
اســتان را در اين صفحه تهيه و منتشر كنيم. سرپرستى خبرگزارى هاى 
ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، تسنيم و ساير همكاران محترم با استقبال از اين 

فضا ما را در امر اطالع رسانى يارى خواهند كرد.
با سپاس از تالش مجموعه هاى مذكور، محتواى درج شده مربوط به 

اين عزيزان بــوده و مخاطبان گرامى ضمن آنكه روزنامه آمادگى 
توضيح و پاسخ را دارد، مى توانند با خود دفاتر سرپرستى ها 

براى پيگيرى محتواى موردنظر تماس بگيرند.
با سپاس، همدان پيام

 نماينــده ولى فقيه در اســتان همدان 
با تأكيد بــر هدفمند بــودن كمك ها در 
كمك رسانى  در  گفت:  مواسات  رزمايش 
بــه افراد آســيب ديده از كرونــا كرامت 

خانواده حفظ شود.
بــه گــزارش تســنيم، حجت االســالم 
والمســلمين حبيب ا... شعبانى در دومين 
جلسه با جمعى از خيرين استان همدان، 
با اشاره به مصوبات جلسه گذشته اظهار 
كرد: پس از جلســه گذشــته، شاهد رخ 
دادن اتفاقات خوبى بوديم كه با شناسايى 
اقشــار آســيب ديده و تجميــع آنها، تا 
حدودى دغدغه هــاى موجود را برطرف 

مى كند.
وى به تشريح اهداف شكل گيرى قرارگاه 
مواســات پرداخت و گفت: از آنجايى كه 
تمــام خيرين و مجموعه هــاى مردمى و 
غيرمردمى براى خدمت رسانى و كمك به 
ميدان آمده بودند و گاهى اوقات تشــدد 
و مــوازى كارى در بيــن اقدامات ايجاد 
شده بود نيازمند قرارگاهى براى انسجام 

بخشى به اين اقدامات بوديم.
شــعبانى افزود: قرارگاه مواسات موظف 

اســت تا از همه اشخاص و نهادها براى 
همكارى دعوت كند تا بتوان نتيجه بهترى 

گرفت.
وى بــا بيــان اينكه در قرارگاه حســاب 
مادرى براى دريافــت كمك هاى مردمى 
افتتاح شــده اســت، عنوان كرد: وجود 
حســاب هاى متعدد در نحوه دريافت و 
توزيع نيازمند نظارت دقيق است، بنابراين 
قرارگاه ضمن شناسايى گروه هاى مختلف 
و ثبــت اطالعــات آن ها در ســامانه اى 
مخصــوص ايــن كار، از موازى كارى ها 

جلوگيرى خواهد كرد.
امــام جمعه همدان با بيان اينكه ليســت 
خانواده ها همراه با كدملى در اين سامانه 
وجــود دارد، ابراز كرد: هــر كمكى كه 
توســط هر نهاد يا گروهى به خانواده ها 
ارائه شود، بايد در اين سامانه ثبت شود تا 

موازى كارى ها ايجاد نشود.
وى با اشاره به اينكه اين سامانه در استان 
در حال اجرا اســت و قرار است تا آن را 
در سطح كشــورى ارائه كنيم، بيان كرد: 
درست اســت كه با شرايط سخت كرونا 
مواجه شــده ايم، اما فرصتى اســت تا از 

شرايط به وجود آمده اســتفاده كنيم و با 
ايجاد انسجام بين خيرين، بانك اطالعاتى 
خوبى را فراهم كنيم و بدانيم كه چه كسى 

نيازمند واقعى است.
نماينــده ولى فقيــه در اســتان همدان، 
نيازشناسى را يكى از موضوعات مهم در 
امر خدمت رســانى دانست و مطرح كرد: 
شايد خانواده اى مشكل درمانى و يا تهيه 
بسته غذايى داشته باشد، بنابراين نبايد از 

نيازشناسى ها غافل شويم.
وى بــا تأكيد بر اينكــه اولويت قرارگاه 
مواسات، رســيدگى به افراد آسيب ديده 
از كرونــا اســت، عنــوان كــرد: برخى 
مشــاغل كماكان پرخطر اعالم شده اند و 
تعطيل هســتند، بنابرايــن هر صنفى بايد 
به  خودش،  زيرمجموعه هاى  شناسايى  با 

يارى اقشار آسيب ديده بروند.
شــعبانى تصريــح كــرد: به طــور مثال 
آرايشگاه ها كه امروز جزو مشاغل پرخطر 
اعالم شده اند، در گذشته زندگى معمولى 
داشــته اند اما پس از اين شرايط، مسائل 
و مشــكالت اقتصادى براى آنها ظهور و 

بروز داشته است.

وى بــا بيــان اينكــه تمــام مجموعه هايــى 
ــد  ــدام مى كنن ــانى اق ــه كمك رس ــه ب ك
ــار  ــد، اظه ــامانه حضــور دارن ــن س در اي
كــرد: برخــى از ايــن افــراد كــه زيرنظــر 
نهادهــاى حمايتــى هســتند، درســت 
ــا  ــد، ام ــه زندگــى ســختى دارن اســت ك
ــس از  ــا پ ــد، ام ــم دارن ــى ه دريافتى هاي
شــيوع ايــن ويــروس مشــاغلى همچــون 
چرخ برهــا را داريــم كــه مدت هــا اســت 
كــه هيــچ دريافتــى نداشــته اند، بنابرايــن 
ــا هدفمنــد ســاختن كمك هــا بــه  بايــد ب
ــراد  ــت از اف ــه حماي ــم ك ــمتى بروي س
آســيب ديده از ايــن فضــا در اولويــت 

ــا باشــد. م
امام جمعه همدان هدفمند بودن كمك ها 
را از ويژگى هــاى اصلى ايــن رزمايش 
برشمرد و گفت: از آنجايى كه مؤمن بايد 
در كارها هدفمند باشد و مديريت داشته 
باشد، بنابراين اگر اين رزمايش مواسات 

مؤمنانه اســت پس بايد خدمت رسانى ها 
در آن هدفمند باشد و در آن به اولويت ها 

رسيدگى شود.
وى افزود: در حديثى از پيامبر اسالم آمده 
است كه خداوند چند چيز را واجب كرده؛ 
يكى از آنها مواسات است و در آن بايد به 
همه انسان ها با هر دين و آئينى كمك كرد، 
زيرا در اينجا، بحث مسلمانان نيست، بلكه 
صحبت از جامعه بشــرى است كه دچار 

مشكل شده است.
همدان  اســتان  در  فقيه  ولــى  نماينده 
به وجود  ظرفيــت  از  اينكــه  بيــان  با 
آمــده بايــد در آينده به نحو احســن 
پس  ان شــاءا...  گفت:  كنيم،  اســتفاده 
از پايــان اين ويروس و باوجود بانك 
اطالعاتــى به دســت آمده، جلســات 
موجود ادامه دار باشــد و با استفاده از 
كمك ها  اين  همدانى  خيريــن  ظرفيت 
هدفمند شــوند و بتوانيم با جمع آورى 

ايــن كمك ها كارخانه اى را در همدان 
ايجاد كنيم و گره اى از مشــكالت اين 

برداريم. شهر 
وى با تأكيــد بر اينكه كرونا نشــان داد 
كه مردم داراى چــه ظرفيت هاى خوبى 
هســتند، گفت: در خارج از كشــور اين 
اخبار و كمك هاى مردمى را شما مشاهده 
نمى كنيد، و خبرى از اين حرف ها نيست.
خدمت رســانى ها  در  همدان  جمعه  امام 
خواســتار حفظ كرامت انسانى مردم شد 
و بيان كــرد: همه مردم ما، انســان هاى 
آبرومندى هستند و حفظ عزت و كرامت 

آنها بسيار واجب است.
وى تصريح كرد: در اســتان همدان نيز با 
تأكيد بر حفظ كرامت انسانى مردم قرار بر 
اين شد تا مراجعات حضورى به حداقل 
برسد و در پرداخت مبالغ به خانواده هايى 
كه مشــكل نقدى دارند از طريق واريز به 

حساب آن ها باشد.

امام جمعه همدان:

 در كمك رسانى به افراد 
آسيب ديده از كرونا 
كرامت خانواده حفظ شود

 درحالى كه استاندار همدان از حضور 
تيمــى از اســتان در ليــگ برتر حمايت 
كرده است، كارشناسان كشتى با توجه به 
آسيب هايى كه اين حضور در ادوار گذشته 
به كشــتى همدان وارد كــرده، معتقدند 
حضور در ليگ برتر در اين برهه عايدى 

جز ضرر ندارد.
به گزارش تسنيم، در چند روز اخير اخبار 
ورزش نخست استان معطوف به حضور 
نماينده اى از همدان در ليگ برتر كشــتى 

شده است.
نشستى در اين رابطه با حضور استاندار 
همــدان، مديــركل ورزش و جوانــان، 
رئيس هيأت كشــتى و رئيس ســازمان 
ليگ كشــتى در محل استاندارى همدان 
برگزار شــد كــه اخبار رســيده از اين 
نشست از حمايت اســتاندار از حضور 
تيمى از همــدان در ليگ برتر كشــتى 

كشتى حكايت مى كند.
سيد سعيد شاهرخى در اين نشست ضمن 
حمايــت از حضور تيمــى از همدان در 
ليگ برتر كشــتى عنوان مى كند: موافقت 
و حمايت از حضور همدان در ليگ برتر 
كشــتى آزاد كشور به احترام عرق ريختن 
از زحمات بزرگان و نام آوران كشتى اين 

استان است.
وى بــا تأكيد بر بومى گرايى براى حضور 
در ليگ برتر مى افزايد: بايد شــرايطى را 

مهيا كنيم تا كشتى همدان به جايگاه اصلى 
خود بازگردد.

ليگ  در  حضور  از  كه  زخم هايى   
برتر بر تن كشتى همدان مانده

بحث حضور تيمى از اســتان همدان در 
ليگ برتر كشــتى درحالــى در چند روز 
اخير در رســانه ها و فضــاى مجازى داغ 
شده و حمايت استاندار، مديركل ورزش 
و جوانان و رئيس هيأت كشــتى اســتان 
را در پى داشته اســت كه كشتى همدان 
بيشترين آسيب را از حضور در ليگ برتر 
در سال هاى گذشــته خورده است و اگر 
امروز كشــتى همدان از جمع استان هاى 
مدعى جامانده است نتيجه حضور در ليگ 

برتر است. 
بى ترديــد دهــه 80، دهه شــكوفايى و 
درخشــش كشتى همدان بود. در هر وزن 
حداقل 2 كشتى گير هم تراز براى پوشيدن 
دوبنده تيم استان رقابت مى كردند. محال 
بود در آن ايام در تركيب تيم ملى حداقل 
2 كشتى گير همدانى حضور نداشته باشد. 
ضمن آن كه خوش رنگ ترين و مهم ترين 
مدال هاى كشــتى همدان نيز در اين دهه 

كسب شده است.
قدرت بى نظير كشتى در دهه 80 محصول 
برنامه ريزى مناسب و استعداديابى هيأت 
در دهه 70 اســت؛ زيرا رشــته كشتى از 
جمله رشته هايى است كه يك ورزشكار 

براى رسيدن به سطح قهرمانى و حرفه اى 
بايــد حداقل 10 ســال تمرين و فعاليت 

مستمر داشته باشد.
 حضــور در ليــگ برتر فرصت 

پشتوانه سازى را گرفت
چرخه استعداديابى هيأت و سرمايه گذارى 
بر روى كشــتى گيران جوان متأســفانه با 
حضور تيم هايــى از همدان در ليگ برتر 

متوقف شد.
تمام تمركز و انرژى هيأت كشــتى استان 
همــدان و عوامــل هيــأت در آن دوران 
معطــوف به بخش حرفــه اى و موفقيت 
كشــتى همدان در ليگ برتر شد و بخش 
قهرمانى و پشتوانه سازى به بوته فراموشى 
ســپرده شــد. جالل صابريــون، رئيس 
وقت هيأت كشــتى اســتان، سرخوش 
از مصاحبه هــاى متعــدد در روزنامه ها، 
و صداوســيما همه ظرفيــت هيأت را 
صرف موفقيــت تيم همــدان در ليگ 
برتر كرده بود و خبرى از اســتعداديابى 
و قهرمان ســازى نبود و مربيان سازنده 
تاجايى كه  بودند؛  شده  فراموش  به نوعى 
پس از پايان دوران قهرمانى كشتى گيرانى 
چون صادق گودرزى، برادران جوكار و 
محمد ســلطانى، ديگر كشتى گيرى نبود 
كه جاى اين قهرمانان را پر كند. همچنين 
در اين ميان كشــتى فرنگى اســتان نيز 
به طور كامل تعطيل شد و به مرز نابودى 

رسيد.
 كمر كشــتى همــدان زير بار 

بدهى هاى ليگ برتر شكست
اما اين همه داستان نبود؛ بدهى هاى حاصل 
از حضــور تيم هاى همدانى در ليگ برتر 
(به ويــژه در دوره اى كــه هيأت اســتان، 
خود اقدام به تيمدارى كرد) كمر ورزش 

نخست همدان را شكست.
اگر به مصاحبه رئيس وقت هيأت مراجعه 
كنيد وى از بدهى ســنگين بيش از 500

ميليونى سخن مى گويد كه بر دوش هيأت 
مانده اســت( براى پى بردن به ســنگينى 
اين اين رقم كافى اســت بدانيم دالر در 
آن دوران هزار تومان بوده اســت و 500

ميليون تومان معادل 500 هزار دالر مى شد 
كه به قيمت دالر امروز ارزشــى معادل 8
ميليارد و 500 ميليون تومان داشته است).

تسويه  صرف  هيأت  درآمدزايى   
بدهى ها شد

پس از پايــان دوران رياســت صابريون 
در هيــأت كشــتى اســتان، بار تســويه 
بخش عمــده اى از اين بدهــى بر گردن 
علــى رحيمى فر افتــاد و بخش عمده اى 
از درآمدزايــى هيأت در زمان رياســت 
رحيمى فر كه حاصل رايزنى هاى بى شمار 
وى بود صرف تسويه بدهى هاى حاصل 
از ليــگ برتر شــد و تســويه كامل اين 
بدهى ها تا اواخر سال 98 هم ادامه داشت؛ 
پول كالنى كه تنهــا جيب تعداد كمى از 
جامعه كشــتى همدان را پر كرد و سبب 
شد چرخه اســتعداديابى و قهرمان سازى 
كشــتى همدان نابود شــود.در اين ميان 
اگر حضور اســتان هايى مثل مازندران و 
تهران در ليگ برتر ســبب ارتقاى سطح 
كشتى در اين استان ها مى شود به اين دليل 
است كه از يك ســو پروسه استعداد يابى 
و پشتوانه ســازى رها نمى شود و از سوى 
ديگر اسپانسرهاى قدرتمندى از تيم هاى 
شركت كننده در ليگ برتر حمايت مى كنند 

و بار مالى بر دوش هيأت نمى ماند.
 رمزگشــايى اصــرار رئيــس 
سازمان ليگ براى حضور همدان در 

ليگ برتر
اما جالب است بدانيد رئيس هيأت كشتى 
استان در سال گذشته بر حضور تيمى از 
همدان در ليگ دســته اول تأكيد داشت 
و بى ترديد كليد حضور تيمى از اســتان 
همدان در ليگ برتر را رئيس سازمان ليگ 

فشرده است.
نصيــرزاده كه ارتبــاط نزديكى با يكى از 
اعضاى هيأت دولــت دارد، با حمايت و 
كمك اين مسئول عالى رتبه جلساتى را با 

كشتى  صاحب  كه  استان هايى  استانداران 
هستند، ترتيب داده است. نخستين جلسه 
وى با يكى از مسئوالن ارشد استان يعنى 
معاون سياســى امنيتى استاندار در اواخر 
فروردين امســال و دومين جلســه روز 
گذشته با حضور استاندار همدان برگزار 

شد.
گفتنى است استاندار همدان تنها استاندارى 
نبوده است كه رئيس سازمان ليگ كشتى با 
وى جلسه داشته و نصيرزاده براى ترغيب 
استانداران اســتان هاى ديگر نيز جلسات 

مشابهى را ترتيب داده است.
بى ترديد داغ شــدن تنور ليگ برتر كشتى 
يك  صاحب نام  اســتان هاى  حضــور  با 
كارنامه و ســابقه درخشــان براى رئيس 
سازمان ليگ رقم مى زند و از سوى ديگر 
از قراردادها درآمد بسيار خوبى هم براى 
فدراسيون و هم براى كشتى  گيران مطرح

( شما بخوانيد ملى پوشان) و مربيان مطرح 
حاصل مى شود تا فدراسيون كشتى ديگر 
نگران اعتراض آنها براى دريافت مطالبات 
يا نبود درآمد نداشته باشد ؛ بنابراين افزايش 
تيم هاى حاضر در ليگ برتر در اين برهه 
بيش از آن كه به نفع كشتى استان ها باشد 
به نفع فدراســيون و رئيــس جوياى نام 

سازمان ليگ خواهد بود.
همچنين شنيده مى شود به دليل نبود حامى 
مالــى قدرتمند در ورزش اســتان بخش 
عمــده اى از بودجه تيم همــدان در ليگ 
برتر( 500 ميليون تومان) قرار اســت از 
منابع دولتى تأمين شود كه اين موضوع نيز 

خود جاى بررسى و سؤال دارد.
 بهترين گزينــه حضور در ليگ 

دسته اول است
يكى از مربيان مطرح كشــتى استان اظهار 
كرد: حضور تيمى از استان همدان در ليگ 
برتر كشتى در اين برهه عايدى جز ضرر 

براى ورزش نخست استان ندارد.
وحيد بيگم جانى افزود: درحال حاضر تنها 
2 كشتى گير استان يعنى مسعود كمروند و 
دانيال شريعتى نيا در حد حضور در ليگ 
برتر هســتند و براى حضور قدرتمند در 
اين مسابقات بايد از كشتى گيران غيربومى 

بهره برد.
وى با اشــاره به اين كه در ادوار گذشته 
نيــز همدان پول هــاى هنگفتى را صرف 
بستن قرارداد با كشتى گيران غيربومى كرده 
است، گفت: با بستن قرارداد با كشتى گيران 
غيربومى بودجه و انرژى كشــتى همدان 
صرف آماده كردن كشــتى گيران ســاير 

استان ها مى شود.
اين مربى ســازنده با اشاره به اين كه اگر 

بخواهيم با ظرفيت كشتى گيران بومى در 
اين مســابقات شركت كنيم شانسى براى 
رقابت با تيم هاى مطــرح نداريم، عنوان 
كرد: شــايد برخى بگويند هدف كســب 
عنوان نيست و قصد داريم به كشتى گيران 
جــوان ميدان بدهيم كــه در اين صورت 
باخت هاى مداومشــان به كشــتى گيران 
مطرح سبب كاهش روحيه آنها و عادتشان 

به باخت مى شود.
بيگم جانــى با اشــاره به اين كــه در اين 
برهه بهترين پيشنهاد براى كشتى همدان 
حضور در ليگ دســته نخســت است نه 
ليگ برتر، تصريح كرد: به غير از كمروند 
و شريعتى نيا كشتى گيران جوان و جوياى 
نامى مثل سعيد انورى، مرتضى فرزين فر، 
مهدى  عليرقپانــورى،  طاهرلــو،  اميــن 
حاجيلوييان، ميثم شريفى در كشتى استان 
نامى براى خود دست و پا كرده اند و اگر 
در ليگ دســته نخســت حاضر شوند و 
آنجا ميدان ببينند قطعا كشتى استان را به 

روزهاى اوج برمى گردانند.
اين مربى همدانى با اشــاره به اين كه اين 
كشتى گيران اكنون مهياى حضور در ليگ 
برتر نيستند و بايد در ليگ دسته نخست 
آبديده شــوند، گفت: حضــور تيمى از 
همدان در ليگ برتر صرفا براى 3-4 نفر 
مفيد خواهد بود و درآمد زيادى براى اين 
افراد به همراه دارد و همين افراد هم اصرار 
به حضور تيمى از همــدان در ليگ برتر 

دارند.
بيگم جانى با اشاره به اين كه هنوز كشتى 
همــدان از زيــر بار بدهى هــاى حاصل 
از ليگ برتر در ادوار گذشــته قد راست 
نكرده است، اظهار كرد: اگر اين هزينه هاى 
هنگفتى كه در ســال هاى گذشته صرف 
حضور در ليگ برتر شد و تنها براى چند 
نفر درآمدزايى داشت خرج زيرساخت ها 
و پشتوانه سازى براى كشتى استان مى شد 

اكنون حرف اول را در كشور مى زديم.
با  استاندار  مشــورت  ضرورت   

بزرگان كشتى استان
وى با اشاره به اين كه متأسفانه رئيس هيأت 
با بزرگان كشــتى استان مشورت نمى كند، 
تأكيد كرد: پيش از هر تصميمى براى حضور 
در اين مســابقات پيشنهاد مى كنم استاندار 
و رئيس هيــأت با بزرگانى چون ســعيد 
گــودرزى، غالمرضا موذن، على مخزنى و 

صادق گودرزى مشورت كنند.
بيگم جانى عنوان كرد: بى ترديد حضور در 
ليگ برتر در اين برهه فايده اى براى كشتى 
استان ندارد و بهتر اســت كار را از ليگ 

دسته نخست آغاز كنيم.

هشدار كارشناسان:

حضور در ليگ برتر عايدى جز ضرر براى 
كشتى همدان ندارد
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بهداشتنكتهدانشگاه
شروط برگزارى حضورى امتحانات پايان ترم 

در دانشگاه ها
 معاون آموزشى وزير علوم از ترجيح دانشگاه ها بر برگزارى امتحانات پايان ترم 
به صورت حضورى خبر داد و گفت: اما اين امر، مشروط به وضع دانشگاه و اجازه 

ستاد ملى مقابله با كرونا در پايان ترم است.
على خاكى صديــق در گفت وگو با فارس درباره نحوه برگــزارى امتحانات پايان 
ترم در دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالى، گفت: ترجيح دانشگاه ها بر برگزارى 
امتحانات پايان ترم به صورت حضورى است اما اين امر مشروط به مصوبه ستاد ملى 

مقابله با كرونا است كه در پايان ترم وضعيت كرونا چگونه باشد.
وى ادامــه داد: پايــان ترم مى تواند 2 هفته و حتى تا 4 هفته تمديد شــود و اگر در 
آن زمان شرايط حضور فيزيكى دانشجويان در امتحانات فراهم شود يعنى دانشگاه 
شــرايط حضور فيزيكى دانشجويان را داشته باشــد و ستاد ملى مقابله با كرونا هم 

اجازه دهد امتحانات به صورت حضورى برگزار خواهد شد.

نكاتى براى جبران گرسنگى و تشنگى در روزه دارى
 يك كارشناس و مشاور تغذيه و رژيم درمانى با اشاره به اصول مهم تغذيه اى 
در هنــگام روزه دارى، برخــى نكات مهم را براى حفظ ســالمت روزه داران و و 

روش هاى جلوگيرى از «گرسنگى» و «تشنگى» مطرح كرد.
مرجــان بهــزادى مقــدم در گفت وگــو بــا ايســنا، اظهــار كــرد: پرهيــز از 
ــرى  ــود ســربار كال ــرژى و نب ــل در دريافــت ان ــى، تعدي ريزه خوارى هــاى عادت
ــود، از  ــدن مى ش ــى در ب ــوده چرب ــش ت ــب افزاي ــادى موج ــت ع ــه در حال ك

ــت. ــاى روزه دارى اس مزاي
وى ادامــه داد: به دليــل ناديــده گرفتــن پيام هــاى فيزيولوژيــك بــدن (گرســنگى 
و تشــنگى) كــه بــراى رفــع نيازهــاى ســلولى اســت، موجــب بــروز مشــكالتى 
ــارى  ــانس بيم ــش ش ــدن، افزاي ــتخوانى ب ــى و اس ــوده عضالن ــر كاهــش ت نظي
نارســايى كليــه، افزايــش حتمــال بــروز ســنگ كليــه و صفــرا، ايجــاد يبوســت و 

ــد چــرب مى شــود. ــروز بيمــارى كب ب

بايدها و نبايدهاى تغذيه اى براى روزه دارى 
در ايام كرونا

 زيــــاده روى در مصــرف مـواد قنــدى و شــيرين از جملــه حلـوا و شــله 
زرد خيلــــى شــيرين در وعــده افطــــار عــالوه بــر اينكــــه بــه اضــافه 
دريافــت انــرژى و چــاقى منجر مــى شــــود، موجــب تضــعيف سيســتم 

ايمنى بدن نيز مى شود.
مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت گفت: وعـده سـحرى و2  وعـده 
افطـار و شـام، وعـده هـاى اصـلى در ماه مبارك رمضان اســت، بـه ويـژه افـرادى 
كـه در طول روز فعاليت بيشترى دارند، نـوع غـذاهايى كـه در وعـده سـحرى سرو 
مى كنند، بـا تـــأمين انـرژى و مـواد مغـذى مـورد نياز بدن، نقش مهمى در حفـظ 
كـارايى و جلـوگيرى از كـم آبـى بـدن، ضـعف و خسـتگى دارد. به گزارش ايسنا، 
زهــرا عبداللهى اظهار كرد: در وعده ســحر از غذاهاى كم حجـم و غنـى از مـواد 

مغـذى كـه كـم نمـك، كـم چـرب و كـم شـيرين هسـتند، اسـتفاده شـود. 

دستور وزير بهداشت براى ارسال 5 هزار بسته بهداشتى مقابله 
با كرونا براى جانبازان

 بنابر دستور وزير محترم بهداشت درحال حاضر 5 هزار بسته اقالم بهداشتى براى مقابله با بيمارى كرونا براى جانبازان نخاعى و 
شيميايى سراسر كشور در اين نهاد در حال بسته بندى و ارسال است.

به گزارش فارس، رئيس هيأت امناى صرفه جويى ارزى در معالجه بيماران افزود: بســيارى از جانبازان نخاعى و شيميايى داروهايى 
مصرف مى كنند كه موجب تضعيف  سيستم ايمنى بدن آنها مى شود از اين رو هيأت امنا با دستور مقام عالى وزارت بهداشت تمهيداتى 

را درنظر گرفته است.
 ،N95 ــده دســت و ســطوح، ماســك ــول ضدعفونى كنن ــامل محل ــالم بهداشــتى ش ــزار بســته اق ــدى يوســفى گفــت: 5 ه مه
ــال  ــور ارس ــر كش ــيمياى سراس ــى و ش ــازان نخاع ــزل جانب ــه من ــگان ب ــه به صــورت راي ــتكش التكــس و ماســك 3 الي دس

مى شــود.

باب توزيع كتاب درسى توسط كتابفروشى ها بسته نيست
 مشكلى درباره توزيع كتاب درسى توسط كتابفروشى ها نداشتيم و در بخشنامه هم به صراحت آن را اعالم كرديم اما شروطى هم 

داريم.
معاون توســعه منابع و پشتيبانى ســازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى گفت: كتاب هاى درســى دوره ابتدايى و فنى و حرفه اى 
و كاردانش از ابتدا تاكنون توســط مدارس توزيع مى شــد. كتاب هاى دوره متوســطه اول و دوم پيشتر توسط كتابفروشى ها توزيع 
مى شــده و سال گذشته كتاب هاى متوسطه دوم هم توسط مدارس توزيع شد. كتابفروشى ها نظراتى داشتند مبنى بر اينكه كتاب را 

آنها توزيع كنند.
محمدمهدى كاظمى در گفت وگو با مهر، بيان كرد: اطالعات مربوط به محل جغرافيايى كتابفروشــى ها را به ما بدهند تا در ســامانه 
مربوطه ثبت شــود. وقتى دانش آموز مى خواهد ثبت ســفارش انجام دهد ما بايد موقعيت آن كتابفروشى را داشته باشيم تا دانش آموز 

موقعيت خودش را درنظر بگيرد و حق انتخاب داشته باشد يا بتواند نزديك ترين كتاب فروشى را انتخاب كند.

دستورالعمل جديد تشخيص كرونا 
اين هفته ابالغ مى شود

 عضو كميته علمى ستاد ملى مقابله با كرونا از دستورالعمل جديد 
تشخيص و درمان كرونا كه بازبينى شده است و اين هفته براى پرسنل 

بهداشتى و درمانى بيمارستان ها ابالغ مى شود؛ خبر داد.
مسعود مردانى در گفت وگو با ايرنا افزود: در اين دستورالعمل برخى 
تعاريف و عاليم تشــخيص كرونا تغيير كرده است، عاليمى كه قبال 
در تشــخيص كوويد 19 خيلى مهم تلقى نمى شد، اكنون جزو عاليم 
مهم مورد توجه قرار مى گيرد؛ مثل از بين رفتن حس بويايى يا چشايى 
كه از عالئم مهم اين بيمارى محسوب مى شود، لرز، بدن درد، ناتوانى 
در راه رفتن نيز جزو عالئم كروناســت كه در دســتورالعمل جديد 

تشخيصى به آن تأكيد شده است.
وى گفت: درباره سردرد هنوز مطمئن نيستم كه جزو عالئم تشخيصى 
كرونا باشــد، البته در مورد بثورات پوستى، سازمان بهداشت جهانى 
به تازگــى اعالم كرده كه مى تواند جزو عاليم كرونا باشــد، هنوز اين 
عالمت در بين بيماران ايرانى شــايع نيســت، البته سازمان بهداشت 
جهانى به عالئم چشــمى و پوستى اشــاره كرده كه بايد در كشور ما 

بيشتر بررسى شود.
مردانى افزود: نكته ديگرى كه در دستورالعمل جديد كرونا به آن توجه 
شده، اين است كه افراد مبتال به HIV كمتر نوع شديد كرونا را تجربه 
مى كنند، شــايد اين بيماران بهداشت را بيشتر رعايت مى كنند يا شايد 

داروهاى ضد ايدز اثر محافظتى روى اين بيماران داشته است.
وى گفت: اكنون پروتكل دارويى درمان كرونا در ايران تغييرى نكرده 
است. البته يك دارو براى درمان كرونا در آمريكا در حال مطالعه است 
به نام داروى رمدســيور كه در ايران هــم درباره آن مطالعاتى در حال 
انجام اســت و نتايج تحقيقاتى اثربخشى اين دارو در درمان كرونا نيز 

پس از انجام مطالعات بالينى اعالم مى شود.

اجراى طرح توانمندسازى مشاغل آسيب ديده 
زنان سرپرست خانوار توسط بسيج

 جانشــين رئيس بسيج جامعه زنان كشور با بيان اينكه براى كمك 
به مردم به ويژه كمك به مشاغل خانگى بانوان، عالوه بر برنامه كمك 
معيشتى، طرح توانمندسازى اين عزيزان را در دستور كار داريم، گفت: 
با توجه به شــيوع ويروس كرونا و در راســتاى كمــك به نيازمندان 
آبرومند، بسيج زنان در كارگاه هاى مقاومت به جمع آورى كمك هاى 
مردمى، توزيع بسته هاى معيشتى و بهداشتى و انجام اقدامات متعدد از 

جمله توليد ماسك و حضور در بيمارستان ها اقدام كرد.
مينا بيابانى در گفت وگو با مهر، درباره اقدامات اين سازمان براى كمك 
به نيازمندان همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان گفت: يكى از برنامه هاى 
اساسى بسيج زنان توانمندسازى بانوان و زنان سرپرست خانوار است، 
تصريح كرد: با شــيوع ويروس كرونا بسيارى از مشاغل دچار آسيب 
شــده اند به همين منظور براى كمك به مردم به ويژه كمك به مشاغل 
خانگى بانوان، عالوه بر برنامه كمك معيشتى طرح توانمندسازى اين 

عزيزان را در دستور كار داريم.
وى با توضيح درباره اين طرح، بيان كرد: در اين طرح با كمك خيران 
به مشــاغلى كه آسيب ديده، ســرمايه حداقلى براى راه اندازى دوباره 
كســب وكار داده مى شود و براى افرادى كه مشاغل آنها به طور كلى از 
بين رفته است نيز دوره هاى آموزشى براى به راه انداختن كسب وكارى 

جديد برگزار مى شود.
بيابانى ادامه داد: آموزش مهارت هــاى جديد در عرصه هاى مختلف 
شــغلى با كمك كارآفرينــان و به منظور راه اندازى مشــاغل نو انجام 
مى شود. وى درباره اجراى كمك مؤمنانه براى يارى رسانى به هموطنان 
نيازمند نيز اظهاركرد: مرحله نخست اجراى رزمايش همدلى و كمك 
مؤمنانه، 5 شنبه هفته گذشــته يك ميليون و 500 هزار بسته معيشتى 
به صورت تجميعى در مصالى تهران جمع آورى و در 14 استان كشور 
توزيع شد. جانشين رئيس بسيج جامعه زنان كشور افزود: بخش دوم 
اين طرح نيز مصادف با ميالد امام حســن مجتبــى(ع) و در نيمه ماه 
رمضان اجرا خواهد شد كه در اين بخش كمك هاى مردمى جمع آورى 

و در قالب بسته هاى معيشتى ميان هموطنان نيازمند توزيع مى شود.
بيابانى با اشــاره بر تعداد اين بسته نيز بيان كرد: برنامه سازمان بسيج 
مستضعفان و بسيج زنان كمك به 3/5 ميليون خانوار داراى مشكالت 
معيشــتى است و اين امر تا پايان ماه مبارك رمضان انجام خواهد شد. 
تاكنون به نيمى از اين خانوارها كمك شده و قرار است در مرحله دوم 

رزمايش همدلى نيز به باقى خانواده كمك شود.
وى خاطرنشــان كرد: جامعه هدف اصلى ما زنان سرپرست خانوار و 
بانوانى است كه بر اثر شيوع كرونا دچار مشكالت اقتصادى شده اند. 
به همين منظور بانك اطالعاتى اين بانوان شناســايى و تهيه شده و با 
درنظر گرفتن شــأن و شخصيت آنها بسته هاى معيشتى به اين عزيزان 

تقديم خواهد شد.

اطالعات: 56 دستگاه ناوگان توليد داخل وارد شبكه ريلى شد
 حضورى يا غيرحضورى؟؟

ايران: الفباى مهربانى در روزهاى كرونايى
 ثبت نام نهضت آغاز شد جا نمونيد!!

تجارت: گره گشايى معيشت با سهام عدالت
 بدون شرح!!

همدان پيام: مسموميت 65 همدانى بر اثر الكل 
 تاوان ادعاى باكالس بودن!!

ابتكار: بازار داغ شايعات عليه بورس
 با تعطيلى مشاغل قديم مجبورن شغل جديد ايجاد كنن!!

جام جم: نخبه كشى به سبك آمريكايى
  كرونا هم سبك جديد ايجاد كرده!!

رسالت: بار گران بر دوش كارگران
 اين هم از اجراى عدالت!!

همدان پيام: خسارت 3 ميلياردى كرونا به ورزش 
 همه كاسه ها سر كرونا شكست!!

آفتاب: چرا دولت از بورس حمايت مى كند؟؟
 مى خواد كليد تدبير رو پيدا كنه!!

خراسان: جاى خالى موسيقى اصيل در نبرد با كرونا 
 احتماال الكل پيدا نكرده نت هاشو ضدعفونى كنه!! 

شرق: رقابت نظامى هاى سابق براى پاستور 
 نه اينكه كرونا شــغل ها رو زياد كرده فضاى كار براى اونا هم 

ايجاد شده!!
همدان پيام: تيم پاس با اين شرايط 50 سال ديگر ليگ برتر نمى شود 

 فعال همه شرايط ها رو كرونا امضا مى كنه!!
كسب و كار: حذف دهك هاى پايين از حمايت ها

 جيب دهك هاى پايين سوراخه!!
ابرار اقتصادى: بازگشت ميزان مصرف بنزين به دوران قبل از كرونا

 راننده ها با كرونا تعامل كردن فضا رو عوض كنن!!
مردم ساالرى: دست مزد كارگران پايين تر از هزينه هاى حداقل زندگى 

 مگه نمى دونى وظيفه كارگرا صرفه جويى در بيت الماله!!

چرا مراجعات كرونايى به بيمارستان ها 
كم شد؟

 معاون كل وزارت بهداشــت ضمن اشاره به علل كاهش مراجعات 
كرونايى به بيمارســتان ها و روند نزولى مرگ ومير ناشــى از ويروس 
كوويد-19 در كشــور، با بيان اينكه در كشــور هنوز به فاز مهار كرونا 
نرسيده ايم، بيان كرد: همچنان در فاز مديريت بيمارى هستيم و بر همين 
اساس همچنان به مردم توصيه مى كنيم كه نكات مربوط به فاصله گذارى 

اجتماعى را رعايت كنند.
ايرج حريرچى در گفت وگو با ايسنا، گفت: بايد توجه كرد كه دليل اصلى 
اين موضوع اين اســت كه ما امكانات مان را ارتقا داديم تا بيمارى را در 
مراحل اوليه تشخيص دهيم. بنابراين درحال حاضر ويروس كوويد-19

را در مراحل اوليه بيمارى تشخيص مى دهيم. در عين حال مراقبت هاى 
الزم را از بيمار انجام مى دهيم تا حال او بدتر نشود.

وى افزود: خوشــبختانه آگاهى مردم در زمينه ويروس كروناى جديد 
افزايش يافته و در نتيجه با رعايت مســائل بهداشــتى و فاصله گذارى 
اجتماعى، ميــزان ابتالى جديد به بيمارى كاهش يافته اســت. بر اين 
اســاس با كاهش تعداد ابتال، نياز به بسترى هم كاهش پيدا كرده است. 
درعين حال اكنون موارد جديد ابتال را در مراحل اوليه تشخيص مى دهيم 
و مراقبت هاى الزم را از آنها به عمل مى آوريم تا بيمارستانى نشوند و در 

عين حال نيازى به بسترى در آى سى يو هم نداشته باشند.
حريرچى تأكيد كرد: بنابراين در اين فاز اقدام اصلى كه بايد انجام شود، 
مراقبت اســت. اگر فردى متوجه بيمارى نشود و مورد شناسايى قرار 
نگيرد، در مرحله پيشرفته مراجعه مى كند و در آن زمان نيازمند اقدامات 

درمانى ويژه است.
معاون كل وزارت بهداشت تأكيد كرد: از طرفى هم درحال حاضر مهارت 
پزشكان مان نيز در حوزه اداره بيمارستان ها و بيماران افزايش يافته است.
حريرچى در ادامه گفت: با وجود تمام اين اقدامات، هنوز در كشور به 
فاز مهار كرونا نرسيده ايم، بلكه همچنان در فاز مديريت بيمارى هستيم 
و بر همين اساس همچنان به مردم توصيه مى كنيم كه نكات مربوط به 

فاصله گذارى اجتماعى را رعايت كنند.

 يكــى از واجبات و ســتون دين اســالم 
روزه گرفتن اســت. مردم 11 ماه به خوردن 
و آشــاميدن مى پردازند و از نعمت هاى الهى 
بهره مند مى شــوند. يك ماه را بنا به دســتور 
شــرع بايد روزه دارى كنند، تا روح خود را از 
هرگونه فساد و آلودگى پاك سازند. روزه دارى 
نيز عالوه بر تعالى روح، به لحاظ پزشكى براى 
جسم نيز فوايد بسيار ارزشمندى دارد. مى توان 
گفت كه در همه اديان روزه دارى تأكيد شده 

است. 
پزشــكان معتقدند كه روزه دارى در يك ماه 
سيستم بدن را بازســازى مى كند. سلول هايى 
كه درون دستگاه گوارش هستند ريزش بااليى 
دارند، چون به مدت يك ماه سيستم گوارشى 
بــدن كم تر فعاليت دارد، در حال اســتراحت 
اســت و امكان تجديد اين ســلول ها وجود 
دارد، همچنين ميزان متابوليسم افزايش يافته و 
سوخت وساز بدن را تحت تأثير قرار مى دهد، 
در نتيجه ميزان فعاليت هاى متابوليسمى به حد 
نرمال مى رسد. بنابراين دستگاه گوارش پس از 
ماه رمضان بهتر به فعاليت خود ادامه مى دهد.

هنگامــى كه فرد ســالمى بيــش از حد غذا 
مصرف مى كنــد، نوعى اختــالالت در مغز 
ايجاد مى شــود. با روزه دارى، در مغز برخى 
تغييرات شيميايى رخ مى دهد كه بر سالمت 
مغــز تأثيــر مى گــذارد. پروتئين هايى كه به 
هنگام ورزش كردن در مغز توليد مى شــود 
پروتئين هاى نوروتروفيكاســت، كه آن ها با 
روزه دارى در ماه رمضان نيز در مغز توليد و 
مدار هاى عصبى فعال مى شود. رشد و فعال 
شدن آن ها به تشكيل سيناپس هاى مغز كمك 
مى كند. همچنين سبب توليد كتون ها كه يك 
منبع انرژى براى عصب است، مى شود و در 

توانايى ارتباط بــا ديگران و صبر و حوصله 
تأثيــر مثبت مى گــذارد و از ابتال شــدن به 
بيمارى هاى آلزايمرو پاركينســون جلوگيرى 

مى كند.
برخــى افراد چاقــى كه مى خواهنــد در ماه 
رمضان الغرتر شــوند، به جاى اينكه به وزن 
ايده آل خود برسند، برعكس چاق تر مى شوند. 
دليــل آن هم مى توانــد پرخورى هاى پس از 
افطار و ســحرى و كم تحركى باشد. بنابراين 
در اين موارد بايد نكاتى را رعايت كرد. نبايد 
وعده ســحرى را حذف كرد چون با حذف 
اين وعده، ميزان قنــد خون افت كرده و فرد 
در طــول روز تمايل به پرخورى و يا خوردن 
غذا هاى پركالرى پيدا مى كند. خوردن غذا هاى 
پرچرب در ســحرى توصيه نمى شود. بايد با 
آب ولرم افطاركرد. فاصله بين افطار تا شــام 

زياد نباشد. به شرطى كه شام سبك باشد.
 ســالمت قلب با روزه دارى در ماه 

رمضان
به گــزارش تســنيم، روزه گرفتن در رمضان 
مهم ترين فايده اى كه دارد بهبود سيستم قلب 
است. روزه دارى سكته قلبى را كاهش مى دهد. 
به اين صورت كه، ميزان هموسيستئين كه دليل 
اصلى سكته قلبى اســت، كاهش مى يابد. از 
طرف ديگر، روزه دارى نارسايى قلبى را بهبود 
مى بخشــد، روزه دارى با كاهش فشار خون و 
بهبود تپــش قلب بيمارى هاى قلبى را كاهش 

مى دهد.
چربى هاى مواد غذايى مصرف شده و جذب 
شده توسط بدن در چندين ماه، در روزه دارى 
به ويژه  مى شــوند.  پاكســازى  رمضــان  ماه 
غذاهايى كه داراى مواد افزودنى هســتند و به 
مرور زمان تبديل به ســم مى شوند. وقتى فرد 

روزه دار اســت بدن او براى هضم غذا انرژى 
صــرف نمى كند، به جاى آن انــرژى خود را 
براى ســوزاندن آن اضافات صرف مى كند و 
با باز سازى بدن، سلول هاى جديدترى توليد 

مى كند.
روزه دارى در مــاه رمضان براى پوســت هم 
تأثيــرات مثبت و هم منفى به جاى مى گذارد. 
چــون در اين مــاه، بدن اقدام به پاكســازى 
مى كنــد، در روز هاى نخســت مــاه رمضان 
اين پاكســازى به شــكل جوش در صورت 
ظاهر مى شــود. اما پس از اينكــه بدن، خود 
را با شــرايط جديد مطابقت داد اين جوش ها 
پاكســازى مى شوند. به شــرطى كه در زمان 
افطار تا ســحرى به اندازه كافى آب مصرف 
كنيد، زيرا آب به دفع اين سمومى كه به شكل 
جوش ظاهر شــده اند كمك مى كند. همچنين 
افرادى كه داراى بيمارى هاى پوســتى همانند 
كهير هستند، روزه دارى به درمان سريع تر آن ها 

كمك مى كند.
روزه داران حداقــل مواد غذايــى را دريافت 
مى كنند، اين كار ســبب فعال شــدن سيستم 
ايمنى بدن مى شــود. اما نبايد در مصرف غذا 
پــس از افطار زياده روى كننــد و بايد برنامه 
غذايــى صحيحى را براى مــاه رمضان خود 
داشــته باشند. همچنين در سالمندان كه دچار 

بيمارى هاى خاصى باشــند درصورت روزه 
گرفتن سيســتم ايمنى بدنشان برعكس عمل 
كرده و بســيار پايين مى رود، درصورت روزه 
گرفتن هم بايد تحت نظر پزشك به روزه دارى 

اقدام كنند.
 فوايد روزه دارى از لحاظ معنوى

روزه اى كه خداوند متعال براى انسان واجب 
كرده اســت، نه تنها به لحاظ جســمى، بلكه 
به لحــاظ روحى هم فوايــد و بركاتى دارد. 
همان گونه كه جسم براى ادامه حيات به غذا 
نياز دارد، معنويت روح هم نياز اساسى براى 
انسان اســت. براى رســيدن به اين معنويت 
روحــى، بايد دســتورات خداونــد متعال را 
انجام داد كــه روزه دارى در ماه رمضان يكى 
از واجبات اين دســتور ها است. روزه گرفتن 
در ماه رمضان ســبب رهايى از هرگونه افكار 
شيطانى، رهايى از تجمالت دنيوى، غلبه كردن 
بر نفس خــود را امكان پذير مى كند. ســبب 
آرامش قلبى، تقويت اراده در انســان، صبر و 
تحمل و آمادگى انســان براى ساير عبادت ها 

را فراهم مى كند.
روزه دارى در مــاه رمضــان از هــر جنبه اى 
فوايد ارزشــمند و وااليى براى انسان ها دارد 
و خداونــد متعال اين لطــف را در حق همه 

بشريت عطا كرده است. 

تأثيرات مثبت 
روزه دارى 
بر سالمت انسان  

آگهـي مزايـده 

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان 

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان 
ــتارى و  ــاله كش ــامل گوس ــدادى دام ش ــر داردتع در نظ

ــاند. ــروش رس ــده بف ــق مزاي ــير را از طري ــع ش قط
ــده  ــد جهــت شــركت در مزاي ــان مــى توانن ــذا متقاضي ل
از تاريــخ چــاپ آگهــى بــه مــدت يــك هفتــه بــه محــل 
مزايــده واقــع در ماليــر روســتاى آورزمان شــركت كشــت 

و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همــدان مراجعــه نماينــد. 
اطالعات بيشتر  آدرس اينترنتى:
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 وزيــر آمــوزش  و پــرورش بــا اشــاره بــه 
اينكــه بــه مشــكالت و مســائل شــبكه شــاد 
ــرد: شــبكه شــاد  ــار ك واقــف هســتيم، اظه
ــت  ــا و حماي ــه خانواده ه ــك ب ــراى كم ب
خانواده هــا  از  و  اســت  دانش آمــوزان  از 
انتظــار داريــم در رفــع مشــكالت ايــن 
شــبكه، بــه آمــوزش و پــرورش كمــك 

ــد. كنن
به گزارش ايســنا، محســن حاجى ميرزايى 
افــزود: با شــيوع بيمارى كرونــا معلمان با 
يــك تجربه جديــد مواجه شــدند، وجود 
ويروس كرونا مجموعه آموزشــى را درگير 
آموزش هاى جديد كرد. در اين دوره شــاهد 
خالقيــت فرهنگيان بوديم كــه مصمم و با 
جديت بــه ميدان آمدنــد و درباره آموزش 

كشور تالش كردند.
وى درباره شبكه شاد و چرايى راه اندازى آن، 
گفت: براى تداوم جريان آموزش در تعطيلى 
طوالنى مدت مدارس به دليل شــيوع اپيدمى 
كرونا و بــا توجه به اينكه مأموريت آموزش 
و پرورش تعطيل شــدنى نيست و نمى توان 
اجازه داد دانش آموزان آسيب ببينند، در ابتدا 

از طريق صداوســيما و شبكه هاى آموزش و 
4 تلويزيــون به پخش برنامه هاى آموزشــى 
دروس تحصيلــى اقــدام كرديــم. محتواى 
آموزشــى پخش شده از اين شبكه ها، بيش از 
27 ميليون بار ديده و دانلود شد اما تلويزيون 
امكان تعامل دوســويه معلــم و دانش آموز 
را بــراى ما فراهم نمى كرد و نمى توانســت 
جايگزين خوبى براى كالس درس باشــد، 
بنابرايــن ناگزير بوديــم روش جديدى را 

تجربه كنيم.
حاجى ميرزايــى تصريح كــرد: طبق مصوبه 
شوراى عالى از ســال1390 بايد آموزش و 
پرورش به ســمت راه اندازى شبكه اى براى 
آموزش در بستر فضاى مجازى مى رفت ولى 
فرصــت كار در اين زمينه فراهم نشــده بود 
و امروز با توجه به شــرايط اضطرار كشــور 
بايد سامانه اى راه اندازى مى شد كه اين تعامل 

دوسويه را پشتيبانى كند. 
برنامه  راه انــدازى  بــه  تصميــم  بنابرايــن 
اختصاصى آموزش و پرورش با نام ســامانه 
«شــاد»گرفتيم و با علم به ايــن موضوع كه 
هم اكنون اين ســامانه با مشكالت و مسائلى 

روبــه رو هســت كه بايــد برطرف شــود، 
خوشبختانه شــاهد استقبال خوب معلمان و 

دانش آموزان از آن هستيم.
وى ادامــه داد: درحال حاضــر بيــش از 10 
ميليون نفر از دانش آموزان در شــبكه شــاد 
ثبت نــام كرده اند كه بيش از 7 ميليون روزانه 
فعال هستند و در سامانه شاد فعاليت مى كنند.
وزيرآموزش و پــرورش تصريح كرد: گروه 
فايل  بارگذارى  اطمينان داده اند سرعت  فنى 
و پيام رسانى شــبكه شاد از شبكه هاى مشابه 

خارجى باالتر خواهد بود.
حاجى ميرزايــى درباره باز نشــدن فايل يا 
ويدئوهايــى در اين ســامانه گفت: تيم فنى 
پشتيبان ســامانه شــاد با طرح مشكالت از 
ســوى خانواده ها، دانش آمــوزان و معلمان 
به تدريج مشكالت شبكه شــاد را شناسايى 
و حــل مى كننــد. يكى از علت هــاى بروز 
مشكالت در اين شبكه اين بود كه ما مصمم 
بوديــم كه ترتيــب كالس و مدرســه براى 

دانش آموزان درنظر گرفته شود.
بنابرايــن الزم بــود دانش آمــوزان پس از 
نام نويســى احــراز هويــت شــوند و اين 

خواست ما سبب به وجود آمدن يك سرى از 
مشــكالت مى شد. اما گروه فنى اين اطمينان 
را دادند كه ســرعت آپلــود و دانلود در اين 
شــبكه از شبكه هاى خارجى مانند واتس آپ 

و ... خيلى بيشتر است.
وزير آموزش و پرورش تأكيد كرد: سامانه اى 
كه توانســته در 3 هفته، بيــش از 10 ميليون 
نفر از دانش آمــوزان و 97 درصد معلمان را 
به خود جذب كند، طبيعى اســت كه داراى 

مشكالتى باشد.
وى ادامه داد: شــبكه شــاد بــراى كمك به 
خانواده و حمايت از دانش آموزان اســت. ما 
مســئول آموزش همه دانش آموزان هستيم و 
درباره آموزش دانش آموزانى كه به هر دليلى 
امــكان حضور در اين ســامانه را ندارند، به 

روش هاى ديگر عمل مى كنيم.
حاجى ميرزايــى گفت: آمــوزش و پرورش 
در هر خانواده اى يــك نماينده دارد و تمام 
عملكرد آن در هر خانواده مورد ارزيابى قرار 
مى گيرد ما مى دانيم شبكه شاد مشكالتى دارد 

و از خانواده هــا انتظــار داريم با قبول اين 
مسأله ما را حمايت كنند.

برگزارى حضورى امتحانات نهايى درانتظار اجازه وزارت بهداشت
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به جاى تالش براى ايجاد اشتغال، فرهنگ كار 
را اصالح كنيم 

 پرويز محمدى »
 يكم: موضوع پرچالش بيكارى و ايجاد اشتغال سال هاست دغدغه 
اصلى و مهم مســئوالن بوده و عمده تالش مجموعه مديريتى كشور 
براى رفع مشــكل بيكارى صرف ايجاد شغل هاى جديد شده است و 
در اين راســتا ســرمايه گذارى ها و هزينه هاى هنگفتى نيز انجام شده 
است كه اين مهم در جاى خود قابل اهميت است؛ اما اين سكه روى 
ديگرى هم دارد كه متأســفانه مورد غفلت قرار گرفته و يا به صورت 
جدى مورد توجه واقع نشده است؛ ايجاد فرهنگ كار و تربيت نيروى 

ماهر با مهارت هاى مختلف.
■ دوم: نگارنده معتقد اســت در كشــور ما به ويژه استان همدان تعداد 
نيروهاى بيكار زيادند اما به جرأت مى توان ادعا كرد بيكاران فعلى جامعه 
ايرانى اهل كار نيستند كه اگر بودند هرگز بدون كار نمى ماندند! كار زياد 

است اما متأسفانه كاركن خيلى كم!!
اغلب بيكاران فعلــى - كه عمدتا هم بدون هدف و توجه به نياز بازار 
كار در يكى از دانشــگاه هاى غيرانتفاعى كشــور فارغ التحصيل شده و 
يك مدرك بى استفاده كارشناسى يا باالتر گرفته اند - دنبال استخدام در 
دستگاه هاى دولتى، اشتغال در شركت هاى بزرگ و يا پشت ميزنشينى 
هستند و به ندرت يافت مى شوند بيكارانى كه تن به كارهاى يدى، كمى 
طاقت فرســا و خدماتى بدهند كه نياز اصلى بازار كار امروز را تشكيل 

مى دهد .
به شخصه كارآفرينى را مى شناســم كه مجموعه  بسيار زيباى خدماتى 
براى ســرويس دهى به خودروها در شهر همدان تأسيس كرده كه براى 
راه انــدازى به حد اقل 50 نفر نيروى كار خانم و آقا با حقوق و مزاياى 
قانونى نياز دارد، اما بيش از 6 ماه اســت نتوانســته اين تعداد نيرو را از 
خيل بيكاران شــهر همدان جذب و كادر پرسنلى خود را تكميل كند! 

باور كردنى است؟؟
اين كارفرما مى گويد تاكنون روش هاى مختلفى را از كانال هاى گوناگون 
به كار گرفته اما موفق به جذب نيرو از ميان جوانان تحصيل كرده نشده و 
مراجعان به ويژه خانم ها همين كه متوجه نوع كار - خدماتى - مى شوند 
انصراف داده و باوجود نياز شديد مالى بيكارى را به تن دادن به كار يدى 
و خدماتــى ترجيح مى دهند و عده اى نيز عنوان مى كنند چون نوع كار 
خدماتى و عمومى است ممكن است آشنا يا فاميلى در مراجعه به اينجا 

ما را در حال كار ببيند و آبرويمان كم و زياد شود!
نوع نگاه فرهنگى به مقوله كار را مى بينيد؟ 

نگارنده سال ها پيش در سفرى به كانادا به عينه مشاهده كردم كه خانمى 
تقريبا 25 ساله با تيپ و قيافه اى بسيار زيبا و رعنا به شاگردى اتوبوس 
مســافربرى بين شــهرى مشــغول بود و چمدان هاى بزرگ و سنگين 
مسافران را با زحمت و به سختى در صندوق اتوبوس جابه جا مى كرد و 
نه تنها از اين كار ابايى نداشت بلكه افتخار مى كرد كه براى تأمين معاش 
و هزينه هاى زندگى اش دارد كار مى كند و از نوع كارش هم خشنود بود .

از همان كار فرمايى كه ذكرش شــد، شنيدم به دليل حل مشكل نيرو به 
مديركل كار اســتان مراجعه و تقاضا كرده حاال كه جوانان بيكار استان 
حاضر به كار در مركز خدماتى من كه با سرمايه اى هنگفت و به سبك 
كامال مدرن ايجاد شده، نيستند مجوزى صادر كنيد كه بتوانم از نيروى 

كار افاغنه استفاده كنم.
■ ســوم: نتيجه حاصله از مطالب گفته شده اين است كه نياز به نيروى 

فعال در بازار كار زياد است اما اهل كار خيلى كم يافت مى شود !
نگارنده معتقد اســت ريشه اين مشــكل، فرهنگى است و دولت بايد 
بيشــتر از آنچه زمينه را براى تحصيل جوانان در رشته هاى بى فايده در 
دانشگاه هاى غيردولتى فراهم كند، آنان را به حرفه آموزى در رشته هايى 

كه موردنياز بازار كار است، ترغيب كند.
امروزه شــاهديم اغلب كارفرمايان، توليدكننــدگان، حتى كارگاه هاى 
كوچك و كسبه خرد، دربه در دنبال نيروى كار ماهر و اهل كار هستند اما 

هرچه مى گردند كمتر پيدا مى كنند.
از تيم هاى موردنياز در بخش ساختمان سازى گرفته تا دفاتر شركت هاى 
گوناگون را مى شناسم كه كميت كارشان لنگ چند نيروى خوب، ماهر، 
اهل كار و مهمتر از اينها داراى سالمت و وجدان كارى است كه دستشان 
كوتاه اســت و خرما بر نخيل . همين نياز را مى توان در آگهى هايى كه 
نيازمندى هاى نشريات منتشر مى كنند، دعوت به همكارى هايى كه در 

ديوارهاى شهر و پشت شيشه مغازه ها نصب مى شود، احساس كرد .
چهارم: جا دارد مســئوالن امر در ســطوح ملى عالوه بر آنكه به فكر 
ايجاد شغل جديد هستند به 2 كار اساسى نيز همت گمارند. ابتدا تغيير 
فرهنــگ كار و نوع نگاه جامعه به اين مقولــه و دوم ايجاد زمينه براى 

حرفه آموزى جوانان.
 هرچند درحال حاضر سازمانى با عنوان آموزش فنى وحرفه اى در كشور 
وجود دارد اما آنگونه كه بايسته است بدان توجه نشده و مى طلبد بسيار 

گسترده تر از توان و امكانات اين سازمان به اين مهم ورود كرد.
پيشــنهاد مشخص اين است كه دانشگاه آزاد اسالمى با همه امكانات 
و دارايى هايش به جاى جذب دانشــجو در رشــته هاى اشباع شده و 
توليد دانش نامه هاى بى مصرف تبديل به يك مركز بزرگ و تخصصى 
كارآموزى حرفه اى شود و جوانان كشور را متناسب با نيازهاى اساسى 

تربيت و تحويل بازار كار دهد.
اميد!

شاخص بورس از 900 هزار واحد هم گذشت
بازار سرمايه هفته را طوفانى آغاز كرد!

 نخســتين روز معامالت هفته جارى بازار سرمايه درحالى به پايان 
رســيد كه شاخص كل اين بازار با بيش از 38 هزار واحد صعود وارد 

كانال 900 هزار واحد شد.
به گزارش ايسنا، شــاخص كل بازار سرمايه با 38 هزار و 481 واحد 
صعود رقم 916 هزار و 583 واحد را ثبت كرد. شــاخص كل با معيار 
هم وزن نيز 12 هــزار و 454 واحد صعود كرد و به رقم 298 هزار و 
121 واحد رســيد. امروز معامله گران 669 هزار معامله انجام دادند كه 

71 هزار و 371 ميليارد ريال ارزش داشت.
صنايع پتروشيمى خليج فارس، فوالد مباركه اصفهان، ملى صنايع مس 
ايران، ســرمايه گذارى خوارزمى، فوالد خوزستان، س. نفت و گاز و 
پتروشيمى تأمين و گروه مپنا نسبت به ساير نمادها بيشترين تأثير مثبت 

را در بورس گذاشتند.
همچنين گلوكوزان، گسترش سرمايه گذارى ايران خودرو، ملى صنايع 
مس ايران، بانك تجارت، فوالد مباركه اصفهان، پااليش نفت تهران و 

بانك صادرات ايران نمادهاى پربيننده بورس بودند.
 صعود 407 واحدى فرابورس

شاخص كل فرابورس نيز مانند بورس صعودى چشم گير داشت و با 
407 واحد صعود به رقم 10 هزار و 694 واحد رســيد. در اين بازار 
405 هزار معامله انجام شــد كه 38 هــزار و 91 ميليارد ريال ارزش 
داشــت. هلدينگ صنايع معدنى خاورميانه، پتروشــيمى تندگويان، 
ســرمايه گذارى صبا تأمين، پتروشــيمى زاگرس، سهامى ذوب آهن 
اصفهان، فوالد هرمزگان جنوب و توليد نيروى برق دماوند نسبت به 

ساير نمادها بيشترين تأثير را در فرابورس داشتند.
سهامى ذوب آهن اصفهان، توسعه مولد نيروگاهى جهرم، توليد نيروى 
برق دماوند، فرابورس ايران، صنايع ماشين هاى ادارى ايران، سيمان الر 

سبزوار و بانك دى نمادهاى پربيننده امروز فرابورس بودند.

پايان سير نزولى قيمت نفت
 بســيارى از كارشناســان با توجه به رويارويــى بازارهاى جهانى 
نفت خام با دشــوارى هاى بى ســابقه و اجرايى شدن كامل تعهد همه 
امضاكنندگان حاضر در توافق كاهش عرضه ائتالف اوپك پالس بر اين 

باورند كه روند كاهشى قيمت هاى نفت پايان يافته است.
مازاد عرضه نفت به اعتقاد كارشناسان احتماال رشد قيمت ها در هفته ها و 
ماه هاى آينده را محدود خواهد كرد اما با توجه به اقدام توليدكنندگان در 
محدوديت عرضه و كاهش سرمايه گذارى در واكنش به ريزش قيمت ها، 

زمينه براى بهبود قيمت ها در ادامه سال وجود دارد.
 آينده بازار نفت چه مى شود؟

در اين رابطه كارشناس حوزه انرژى به ايسنا گفت: بيشتر صادركنندگان 
بزرگ دنيا درگير مسأله كاهش توليد نفت شده اند، باتوجه به اينكه اوپك 
پــالس تنها كاهش توليد 9/7 ميليون بشــكه در روز را پذيرفت، باقى 
كشــورها همچون آمريكا، كانادا، نروژ، برزيل و آرژانتين مابقى كاهش 

توليد را قبول كردند.
محمد خطيبى با تأكيد بر اينكه تنها اوپك پالس مســئول كاهش توليد 
نفت نشده اســت، اظهار كرد: از روز جمعه استارت كاهش توليد زده 

شده و شاهد بهبود نسبى وضعيت بازار نفت پس از اين اقدام هستيم.
اين كارشــناس حوزه انرژى افزود: اگر اين كاهش عملى شود و ادامه 
داشــته باشد مى توان انتظار بهبود قيمت هاى نفت را داشت اما افزايش 
قيمت ها نيازمند گذر زمان اســت زيرا درحال حاضر ذخيره سازى ها پر 
هســتند بنابراين بايد چرخه مصرف اصالح تا ذخيره ســازى ها تخليه 
شــود؛ يعنى تا زمانى كه تحرك تقاضا به وجود نيايد و چرخه مصرف 
احيا نشود طبيعتا پااليشگاه ها نمى توانند همچون گذشته فعاليت داشته 
باشند. خطيبى با تأكيد بر اينكه با اين شرايط احتماال روند نزولى قيمت ها 
متوقف خواهد شد و يك شيب ماليم نيز خواهيم داشت، تصريح كرد: 
بهبود قيمت ها نيازمند اصالح روند مصرف و عادى شدن شرايط است. 
بررسى اخبار نشان مى دهد كه بهاى معامالت نفت آمريكا روز جمعه باال 
رفت و تحت تأثير آغاز رسمى توافق كاهش توليد گروه اوپك پالس، به 
افزايش هفتگى دست يافت. اوپك و متحدانش معروف به گروه اوپك 
پالس اوايل ماه گذشته موافقت كردند براى جبران افت شديد تقاضاى 
جهانى در بحبوحه شيوع پاندمى كوويد 19 و تقويت قيمت ها، توليدشان 

را در ماه هاى مه و ژوئن 9/7 ميليون بشكه در روز محدود كنند.

تلفن همراه ارزان مى شود
 آن طور كه رئيس اتحاديه فروشــندگان دستگاه هاى صوتى، تصويرى، گوشى همراه و 

لوازم جانبى پيش بينى كرده قيمت تلفن همراه در هفته هاى آينده كاهش مى يابد.
ابراهيم درستى با اشاره به افزايش قيمت موبايل، گفت: به دليل اينكه واردات موبايل بيش 
از 2 ماه اســت روند كندى را پشت سر گذاشته اســت، اين امر در افزايش قيمت موبايل 

مؤثر است.
وى با اشــاره به داليل افزايش قيمت موبايل به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: عرضه و 
تقاضا در بازار ســبب نوسانات قيمت موبايل مى شود كه اكنون تقاضا براى خريد موبايل 

زياد است، به همين دليل قيمت تلفن همراه روند صعودى دارد.

درســتى با بيان اينكه فعاليت برخى شــركت هاى واردكننده سبب افزايش قيمت موبايل 
مى شود، تشريح كرد: مغازه داران قيمت تلفن همراه را گران نمى كنند، زيرا اگر در قيمت ها 

مسأله اى هست، به شركت هاى واردكننده بازمى گردد.
وى درباره كاهش قيمت تلفن همراه در هفته هاى آينده، تشــريح كرد: پيش بينى مى شود 
قيمت تلفن همراه در هفته هاى آينده كاهش داشته باشد زيرا روند فعاليت كسبه به حالت 

گذشته بازمى گردد و از اين حالت التهابى خارج خواهد شد.
رئيس اتحاديه فروشندگان دســتگاه هاى صوتى، تصويرى، گوشى همراه و لوازم جانبى 
درباره ثبات قيمت تلفن همراه، بيان كرد: در تالش هســتيم كه بتوانيم قيمت موبايل را به 

يك ثبات برسانيم كه نياز است التهابات كم شود.

آگهي  مناقصه عمومى (نوبت اول) 

مركز كشتارگاه صنعتى دام همدان

مركز كشتارگاه صنعتى دام همدان 
در نظر دارد فرايند ذبح دام سبك و سنگين خود 
الشه  باسكول  از  بعد  تا  كشتار  سالن  ابتداى  از  را 
مناقصه  طريق  از  يكسال  بمدت  سال 1399  براى 
به اشخاص حقيقى يا حقوقى واجد شرايط واگذار 

نمايد. 
از  پس  كارى   روز  هفت  تا  توانند  مى  متقاضيان 
به  مناقصه  اسناد  دريافت  جهت  آگهى  انتشار  
در  واقع  همدان  دام  صنعتى  كشتارگاه  مركز 
كيلومتر 15 جاده كرمانشاه -  دور اهى صالح آباد 

- روبروى ايست بازرسى  مراجعه نمايند .

آگهى مزايده عمومى (نوبت اول)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همدان

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان 
در نظر دارد بهره بردارى از سالن هاى نگهدارى دام 
شستشوى  سالن   – آاليش  آورى  جمع  هاى  سالن   –
شكمبه – سالنهاى جمع آورى پيه گاوى و گوسفندى – 
باسكول هاى الشه كش گاوى و گوسفندى و بوفه واقع 
در داخل كشتارگاه را  براى سال 1399 بمدت يكسال از 
طريق مزايده به اشخاص حقيقى يا حقوقى واجد شرايط 

واگذار نمايد.
 متقاضيان مى توانند تا هفت روز كارى  پس از انتشار  
آگهى جهت دريافت اسناد مزايده به مركز كشتارگاه 
صنعتى دام همدان واقع در كيلومتر 15 جاده كرمانشاه 
-  دور اهى صالح آباد - روبروى ايست بازرسى  مراجعه 

نمايند .

آگهى برگزارى مناقصه يك مرحله اى- عمومى (نوبت دوم)

سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان

فعاليت هاى  دارد  نظر  در  همدان  استان  برنامه ريزى  و  مديريت  سازمان 
خدماتى و پشتيبانى خود شامل (نظافت، پيش خدمت، آبدارخانه، باغبانى 
شماره  به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  طريق  از  را  امور)  ساير  و 

2099004146000001 به اشخاص حقوقى حائض شرايط واگذار نمايد.
پيشنهاد  ارايه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكت ها  بازگشايى  و  مناقصه گران 
خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس  به  (سناد)  دولت  الكترونيكى 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت 
نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: از ساعت 10 صبح مورخ 1399/2/4

مورخ  صبح   10 ساعت  از  سايت:  از  مناقصه  اسناد  دريافت  زمانى  مهلت 
1399/2/4 لغايت ساعت 14 ظهر مورخ 1399/2/13

لغايت   1399/2/14 مورخ  صبح   8 ساعت  از  پيشنهاد:  ارائه  زمانى  مهلت 
ساعت 13:30 ظهر مورخ 1399/2/24

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 11 صبح مورخ 1399/2/25

محل بازگشايى پاكت ها ساختمان شماره يك سازمان مديريت و برنامه ريزى 
استان همدان واقع در خيابان شكريه مى باشد.

حجم كار پيشنهادى:
1- نظافت ساختمان هاى اصلى، مديريت آموزش و پژوهش مديريت نقشه و 

سرايدارى و محوطه هاى باز مجموعاً به متراژ 6500 مترمربع 
2- باغبانى فضاى سبز ساختمان هاى مذكور به متراژ 1000 مترمربع 

توضيحات 
ميليون  (چهارصد  ريال   400/000/000 مبلغ  به  مناقصه  در  شركت  تضمين 
ريال) و به صورت ضمانت نامه بانكى با مدت اعتبار حداقل 3 ماه از تاريخ 
پيشنهاد و يا واريز وجه نقد به حساب 4065004507730048 به نام تمركز 

وجوه سپرده سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان مى باشد.
متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تماس 081-38386501 
حاصل  تماس  سازمان  پشتيبانى  امور  مسئول  رضايى  آقاى   103 داخلى 

فرماييد. (م الف 110)

 دو تصميــم راهبردى دولت و نظام، يعنى 
عرضه «ســهام شــركت هاى بزرگ دولتى و 
سهام عدالت» موجب شد بازار بورس به مركز 
ثقل اقتصاد ايران در ســال 99 تبديل شود. به 
همين دليل اكنون بخش عمده اى از بحث هاى 
اقتصادى در داخل و خارج به ســمت وضع 

حال و آينده بورس ايران رفته است.
در اين ميان، پاره اى نقطه نظرات و دغدغه هاى 
منطقى از ســوى برخى تحليلگران با انگيزه 
تقويت نقش هدايتگــرى و نظارتى دولت و 
بازارگردان مطرح مى شود، به ويژه درباره رشد 
غيرواقعى و حبابى برخى سهم ها هشدارهايى 

داده مى شود.
در كنــار بحــث و گفت وگوى كارشناســان 
اقتصادى، بازار كســانى كــه اغلب از دريچه 
سياسى به مقوله سرمايه و معيشت جامعه نگاه 

مى كنند، نيز داغ شده است.
بى شــك، دوران تازه اى در بورس ايران آغاز 
شده است و با عرضه ســهام دولتى ها، سهام 
عدالت و اقبال ميليونى شــهروندان، با بازارى 
كامــال نو مواجه هســتيم. پوســت اندازى و 
دگرديسى بازار را به راحتى مى توان در حركت 

پرشتاب شاخص مشاهده كرد.
شناخت ابعاد و ماهيت تحول جديد در بورس 
ايران يك ضرورت اســت. اما متأسفانه در آن 
سوى فضاى پرهيجان بازار، شاهد گمانه زنى 
سياسى عجيب هستيم. در همين گمانه زنى ها 
است كه عده اى شايعه «خطر سقوط بورس» 
يا احتمال «تركيدن حبــاب قيمتى» را مطرح 
مى كننــد و به تازگــى نيز مدعى شــده اند كه 
بورس پس از اين، سيبل اصلى حمله اقتصادى 

و تحريم ترامپ خواهد بود.
اين گمانه زنى سياسى درباره سرنوشت بورس 

ابتدا از سوى برخى چهره هاى اپوزيسيون در 
رسانه هاى آن سوى آبها مطرح شد و متأسفانه 
ظرف روزهاى اخير توسط برخى تريبون هاى 

داخلى نيز تكرار شده است.
به طور مثــال يكى از فعاالن اپوزيســيون كه 
هميشــه از تصميم هــا و رويدادهاى داخلى 
تصويــر فاجعه آميز ارائه مى كنــد، اين بار نيز 
مدعى شد كه سازمان بورس در آستانه تحريم 
قــرار دارد و درصــورت تحريم بورس، همه 
شركت هاى عضو اتوماتيك در معرض تحريم 
قرار مى گيرند و بورس فرو مى پاشــد. برخى 
ديگر از مخالفان سياســت هاى دولت مدعى 
شدند كه دولت روحانى با كشاندن ميليون ها 
شهروند به بازار بورس، مى خواهد سپر انسانى 
در برابر تحريم هاى احتمالى ترامپ بســازد. 

يعنى هزينه تحريم را بر طرف مقابل سنگين تر 
كند.

امــا در اين بحث و ادعاهــا كه به نظر مى آيد، 
عمدتاً بــا انگيزه ايجاد تــرس و ترديد ميان 
ســهامداران جديد الورود ارائه مى شود، چند 
واقعيت مهــم به عمد يا ســهو ناديده گرفته 

مى شود:
ابتدا، بورس ايران از اساس هويت و مختصاتى 
متفاوت از بورس هاى شناخته شده بين المللى 
دارد بنا بــر همين تفاوت ماهــوى، كمترين 
تأثير را از تحــوالت اقتصاد جهانى مى پذيرد. 
به اتفاقات همين ايــام كرونا نگاه كنيد، بارها 
شوك تعطيلى كرونا ســبب كاهش و سقوط 
ارزش ســهام بازارهــاى نيويــورك، لندن يا 
هنگ كنگ شد، بى آنكه در بورس تهران اتفاق 

مهمى رخ دهد.
دوم، اغلب مبادالت مالى ايران با كشــورهاى 
ديگر هم اكنون تحت تحريم قرار دارد. بنابراين 
حتى درصورت اعالم تحريم جديد از ســوى 

ترامپ، اتفاق خاصى رخ نخوهد داد.
تحليلگران بازار سرمايه، برخالف پيشگويان 
سياسى، عرضه سهام بزرگ دولتى ها و حتى 
آمدن سهام عدالت به بورس را اتفاقى مثبت 
مى بينند. زيرا خروجى و نتيجه اين اتفاقات، 
در بلندمدت به توســعه و عمــق يافتن بازار 
منجر مى شــود، ضمن آنكــه مجوز باالترين 
مقام نظام براى عرضه سهام عدالت، تضمينى 
مهم بــراى ايمنى بــازار و آرامــش خاطر 

سهامداران است.
* سيدحميدرضا علوى
تحليلگر بازار سرمايه

چگونه 
سهام عدالت 

خود را آزاد كنيم؟
 مهر به نقل از يك مقام مســئول نوشت: 
مشموالن سهام عدالتى كه كد بورسى ندارند، 
درصورتى كه «روش آزادســازى مستقيم» را 
انتخاب كرده باشــند، بايد در «سامانه سجام» 

ثبت نام كنند.
مديركل فناورى اطالعات و ارتباطات سازمان 

خصوصى سازى گفت: آن دسته از هموطنان 
عزيز سهام دار عدالت كه كد بورسى ندارند، 
درصورتى كه «روش آزادســازى مســتقيم» 
را انتخاب كرده باشــند، بايد متعاقباً نســبت 
به ثبت نام در «ســامانه جامع ثبت اطالعات 
مشــتريان (ســجام)» بــا نشــانى اينترنتى 
دســتورالعمل  با  مطابق   www.sejam.ir
و فرآيندهاى مربوطه نســبت به دريافت كد 

سجام اقدام كنند.
مهــدى طريحى ادامه افــزود: در فرآيند 
عملياتى ســامانه ســهام عدالت، پس از 
آنكه ســهام دار وارد سامانه سهام عدالت 

2 روش آزادســازى  شــده و يكــى از 
را انتخــاب كند، شــماره ملــى آن فرد 
در بانــك اطالعاتــى ســامانه به شــيوه 
آزادســازى انتخاب شده اختصاص داده 
ثانوى،  اطالع  تا  گرديده  مقرر  مى شــود. 
براى  هفتگى  به صــورت  اطالعــات  اين 
شــركت ســپرده گذارى مركــزى اوراق 
بهــادار و تســويه وجــوه بــراى انجام 

شود. ارسال  آتى،  مراحل 
طريحى در پاسخ به اين سؤال كه چرا ثبت نام 
در سجام، پيش شرط آزادسازى سهام عدالت 
قرار نگرفت تا افرادى كه مطلع نيســتند نيز 

باالجبار در آن ثبت نام كننــد، گفت: به دليل 
حجم بســيار باالى تعداد ســهام داران سهام 
عدالــت و جلوگيرى از ازدحــام مراجعات 
مردم براى انجام مراحل چندگانه دريافت كد 
سجام، پيش بينى شــد كه افراد به مرور و در 

فرصت مناسب در اين باره اقدام كنند.
وى در پايان گفت: پس از انتقال اطالعات به 
شركت سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و 
تسويه وجوه، اطالع رسانى هاى آتى از طريق 
بســترهاى ارتباطى توسط شــركت مذكور، 
خطاب به ســهام دارانى كه كد سجام ندارند 

انجام خواهد.

 معاون بهره بردارى آب و فاضالب استان 
همدان از افزايش 25 تا 30 درصدى مصرف 
آب در همدان خبر داد و گفت: رعايت مسائل 
بهداشــتى بايد همراه با مديريت مصرف آب 

باشد زيرا تابستان در پيش است.
حميدرضا نيكداد درباره افزايش مصرف آب 
هشدار داد و اظهار كرد: هم اكنون سد درحال 
سرريز بوده و ظرفيت آن پر است و آب مازاد 
به آبشينه منتقل مى شــود كه به زودى آن هم 

پر خواهد شد .
وى بــا تأكيد بــر اينكه وضعيــت منابع آبى 
خوب اســت اما مصارف همچنان باالست، 

بيــان كرد: اين ميزان مصرف آب نســبت به 
مدت مشــابه سال گذشــته 25 تا 30 درصد 

افزايش يافته است.
وى بيــان كرد: مصرف كنونى آب ناشــى از 
شيوع بيمارى كرونا و لزوم رعايت بهداشت 
فردى و عمومى اســت امــا در كنار رعايت 
مســائل بهداشــتى بايد نيم نگاهــى نيز به 

مديريت مصرف آب داشته باشيم.
ــود  ــا كمب ــه ب ــه مواجه ــان اينك ــا بي وى ب
ــزود:  ــال دارد، اف ــى را به دنب ــران آب آب، بح
و  پيشــگيرى  كرونــا  بــا  مقابلــه  داروى 
شست وشــوى بــا آب اســت؛ بنابرايــن بايــد 

مصــرف آب را كــه ايــن روزهــا بســيار بــه 
ــن  ــه اي ــال ب ــگيرى از ابت ــان در پيش هموطن
بيمــارى كمــك كــرده اســت، مديريــت 

ــم. كني
نيكــداد خاطرنشــان كــرد: مشــتركان توجــه 
كننــد هنــوز بــه گرمــاى تابســتان نرســيديم 
امــا مصــارف بــه انــدازه تابســتان اســت كــه 
ــا  ــرا كولره ــت؛ زي ــدار اس ــك هش ــن ي اي
هنــوز روشــن نشــده و آبيــارى فضــاى ســبز 

نيــز هنــوز آغــاز نشــده اســت.
وى در ادامــه درباره اينكه برخــى مردم از 
آب هاى چشمه و قنات هاى اطراف روستاها 

براى شرب استفاده مى كنند، افزود: اين آب ها 
مورد تأييد آبفا نيست.

معــاون بهره بردارى آب و فاضالب اســتان 
همدان با بيان اينكه آبى مورد تأييد شــركت 
آبفا است كه از شبكه هاى شركت خارج شده 
و اشــتراكاتى اســت كه فروخته شده باشد، 
اضافه كرد: تأييد ســالمت آب چشــمه ها و 

قنات ها با شركت آب منطقه اى است.
وى در پايــان ســخنانش گفــت: هيچگونه 
آزمايــش و نمونه گيــرى از آب قنات هــا و 
چشمه ها نداريم بنابراين نمى توان از سالمت 

آنها اطمينان خاطر داد.

تحريم بورس ايران؛ شوخى يا جدى؟

افزايش 30 درصدى مصرف آب در همدان
رعايت مسائل بهداشتى با مديريت مصرف
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باباطاهر

آغاز تبليغ تورهاى گردشگرى 
براى تعطيالت خرداد

 تبليغ تورهاى گردشــگرى براى تعطيالت خرداد 
از ســوى برخى فعاالن گردشگرى آغاز شده و رئيس 
انجمن دفاتر مســافرتى كشور نيز گفته هيچكدام نبايد 
تعهدى براى مســافر ايجاد كنند كه از عهده انجامش 

برنيايند. 
اگرچه هنوز سفر تفريحى به شهرهاى مختلف كشور، 
از سوى متوليان بهداشت به صورت رسمى اعالم نشده 
امــا با اعالم آغاز تردد بين اســتانى، برخى افراد راهى 
جاده ها شــده اند، برخى به بهانه سفر كارى و تعدادى 
نيز براى رفتــن به خانه ها و ويالهاى شــخصى و يا 

خانه اقوام و آشنايان. البته با علم به اينكه همچنان آثار 
باستانى و تفرجگاه ها و مراكز گردشگرى تعطيل است 
و رسماً آغاز به كار نكرده اند. افرادى هم كه هنوز براى 
سفر تفريحى مردد هستند، راهى مناطق طبيعى نزديك 
به شهرهاى محل سكونتشان شده اند تا در سفرهاى يك 

روزه خود، مشكلى براى اقامت نداشته باشند. 
از طرفــى تبليغات براى تورهاى گردشــگرى به ويژه 
طبيعتگردى آغاز شده است و برخى با مجوز و يا بدون 
مجوز اقدام به تبليغ تور براى روزهاى آخر ماه رمضان 

يا تعطيالت نيمه خرداد كرده اند. 
در اين باره مدير انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرت 
هوايــى و جهانگردى ايــران به مهر گفــت: در واقع 
نمى توانيم بيكار بمانيم. به همكاران خودم اعالم كرده ام 

كه از اكنون براى اوايل خرداد تبليغاتشان را آغاز كنند، 
منتها هيچكــدام نبايد تعهدى به مســافران بدهند كه 

نتوانند از عهده اجراى آن برآيند.
حرمــت ا... رفيعى در ادامه گفــت: بايد تعهدى بدهند 
كه بتواننــد اجرايش كنند نه اينكه به اين بهانه پولى از 
مردم گرفته شود و سپس بگويند كه دولت اجازه سفر 
كردن را نداد. براى سفرهاى خارجى هم تا شركت هاى 
هواپيمايى اعالم نكنند كه مسافر مى برند و يا مى آورند 

كسى نمى تواند فروش بليت داشته باشد
وى افزود: اكنون مى توان براى مناطقى كه شرايط سفيد 
دارند رفته رفته تبليغ ســفر كرد. البته مشروط به اينكه 
همين شرايط باقى بماند و توان اجراى آن تور را داشته 

باشند. 

سهم استان ها از بودجه وزارت 
ميراث فرهنگى در سال 1399 

چقدر است؟ 
 معــاون ســرمايه گذارى و امــور مجلس وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى درباره 
ميزان ســهم اســتان ها از بودجه وزارتخانه در سال 

1399 توضيحاتى داد. 
وزارت  مجلــس  امــور  و  ســرمايه گذارى  معــاون 
در  صنايع دســتى  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگــى، 
گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان اظهــار كــرد: 
ــه اى  ــه 2 بخــش بودجــه هزين ــه ب بودجــه وزارت خان
ــن  ــى تقســيم مى شــود. بخشــى از اي و بودجــه عمران

بودجــه صــرف تأميــن هزينــه حقــوق و مزايــاى 
كاركنــان ســتادى وزارت خانــه و نياز هــاى جانبــى مانند 
پرداخــت هزينــه آب، بــرق و گاز مى شــود، از ايــن رو 
وقتــى مــا عنــوان وزارت ميراث فرهنگــى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى را در بحــث بودجــه هزينــه اى مطــرح 
ــتاد  ــاى س ــر نياز ه ــر ب ــام، ناظ ــداد و ارق ــم، اع مى كني
ــتند.  ــمول آن نيس ــتان ها مش ــوند و اس ــزى مى ش مرك
بودجــه اســتان ها از مجمــوع بودجــه هركــدام از آنهــا 
ــزى آن  ــت و برنامه ري ــازمان مديري ــن اداره كل و س بي

ــود.  ــخص مى ش ــتان مش اس
ساســان تاجگردون افزود: در بخش عمرانى موضوع 
متفاوت اســت. ما در اين بخش اعتبــارات عمرانى 
استانى داريم كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى 

اســتانى بين مديريت ميراث فرهنگى استان ها توزيع 
مى شــود. برخى اعتبارات ملى هم داريم كه پيگير آن 
هســتيم. اين اعتبارات ملى فقط ناظر بر نياز هاى ستاد 
مركزى وزارت خانه نيســت و در كل جغرافياى ايران 
پخش مى شود يعنى توزيع و هزينه كرد آن در استان ها 
انجام مى شــود و در اين زمينه تمامى استان ها يكسان 
هســتند و تفاوتى بين پايتخت با ساير استان ها وجود 

ندارد. 
معــاون ســرمايه گذارى و امــور مجلــس وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى ادامه داد: 
اعتبارات هزينه اى و عمرانى ما در سال 1399 نسبت 
به اعتبارات ابالغى ســال 1398 نزديك به 39 درصد 

افزايش داشته و اين بسيار خوب است. 

تصويب بسته هاى حمايتى
 براى اهالى سينما

 وام قرض الحسنه به سينماهاى بخش خصوصى 
به ازاى هر پرده 10 ميليون تومان به شــرط اخراج 

نكردن كاركنان پرداخت مى شود. 
رئيس سازمان سينمايى با اعالم اين خبر از تصويب 
بسته هاى حمايتى براى اهالى سينما خبر داد و گفت: 
از جمله اين بســته هاى حمايتــى مى توان به تعويق 
پرداخت اقســاط اعضاى خانه سينما به مدت 3 ماه 

اشاره كرد. 
حســين انتظامــى افــزود: پرداخت هزينه ســهم 
كارفرماى بيمه تأمين اجتماعى كاركنان آموزشگاه ها، 
البراتورها، شــركت هاى پخش و سينماها از طريق 
اعتبارات حمايتى ســازمان ســينمايى از اسفند ماه 
تا زمان بازگشــايى سالن هاى ســينما و حمايت از 
فيلم هاى ســينمايى اكران نشده درصورت عرضه در 
شبكه نمايش خانگى است كه معادل 20 درصد مبلغ 
قرارداد عالوه بر قراردادى كه با آن ســامانه ها دارند 
از ديگر موارد حمايتى از ســوى اين سازمان در اين 

ايام است. 
وى با اشــاره به توقف صدور پروانه ســاخت آثار 
ســينمايى و برگزارى كارگروه بررســى آسيب هاى 
كرونا در ســينما گفت: تاكنون در 6 جلســه برگزار 
شــده اين كارگروه، پيشنهادات و بسته هاى حمايتى 

مختلف مطرح و تصويب شده است. 
ــگ و  ــى وزارت فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر فرهنــگ و ارشــاد  ارشــاد اســالمى، معــاون وزي
اســالمى بــا تأكيــد بــر اينكــه جبــران ضــرر و زيــان 
ــا  ــروس كرون ــيوع وي ــى ش ــينما در پ ــت س صنع
ــگ و  ــى وزارت فرهن ــاى اصل ــى از اولويت ه يك
ارشــاد اســالمى اســت، گفــت: در جلســات متعــدد 
ــت  ــده اس ــرر ش ــا مق ــيب هاى كرون ــى آس بررس
تــا از قشــرهاى آســيب پذير ســينما از طريــق 
ــه  ــى ك ــن فعاليت هاي ــتقيم و همچني پرداخــت مس
بــر اثــر كرونــا دچــار آســيب و تعطيلــى شــده اند، 

حمايــت شــود. 
وى درباره روند حمايتى ســازمان امور سينمايى از 
اسفند تاكنون اظهار كرد: حمايت از آسيب هاى وارده 
به صنعت سينماى ايران موضوعى است كه مديران 
دولتى ســينما درباره آن اتفاق نظر دارند و سازمان 
سينمايى با حداكثر توان خود در اين موضوع اهتمام 
داشــته و با كمك فعاالن صنفى به ترميم آسيب هاى 

وارده خواهيم پرداخت. 

گردشگرى و آسيب هاى ناشى از كرونا
زهرا زنگنه »

 ورود ويروس كرونا و فراگيرى آن به صنايع زيادى در دنيا آسيب زد 
و اقتصاد بسيارى از كشورها را به شدت درگير خود كرد. 

يكى از صنايعى كه بيشترين آسيب از كرونا را به خود ديد و درآمد آن به 
صفر رسيد صنعت گردشگرى و جذب توريست بود. 

بركسى پوشيده نيست كه در بسيارى از كشورها صنعت گردشگرى نسبت 
به ساير بخش هاى اقتصادى از نظر پولسازى پيشروتر است و درآمدزايى 

بااليى دارد. 
در دنيا صنعت گردشگرى را «صادرات نامرئى» ناميده اند، زيرا در توسعه 
اقتصــادى و اجتماعى نقش به ســزايى دارد و بــراى درآمدزايى در آن 

برنامه  ريزى هاى زيادى مى شود. 
در تقسيم بندى جهانى گردشگرى پس از صنعت نفت و درآمدهاى حاصل 
از آن و صنعت خودروســازى، به عنوان سومين عامل درآمدزايى مطرح 
مى شود و پيش بينى مى شود كه در آينده اى نزديك به دليل سرمايه گذارى 
معمولى و بهره ورى باال به عنوان نخســتين صنعت درآمدزا در دنيا مطرح 

شود. 
ســوئيس از كشورهايى است كه شــهرت خوبى در زمينه گردشگرى به 
واســطه هتل ها، آثار فرهنگى و تاريخى و هنرى دارد و همين ها موجب 

افزايش ظرفيت گردشگرى اين كشور شده است. 
در منطقه آسيا هنگ كنگ به واسطه گردشگرى رونق اقتصادى خوبى دارد 

و در دنياى عرب كشور امارات متحده عربى در اين زمينه پيشرو است. 
چين، فرانسه، اسپانيا، ايالت متحده آمريكا، مكزيك و... از ديگر كشورهاى 
گردشگرپذيرى هستند كه گردشگرى در درآمدزايى آنها تاثير به سزايى دارد. 

اما تمام اينها پيش از ورود كرونا به دنيا بود و حاال با برآوردهايى كه شده 
اســت چيزى حدود 2 ميليارد يورو به گردشــگرى اروپا و حدود 115 
ميليارد دالر به گردشــگرى منطقه آسيا خسارت وارد شده است كه رقم 

سنگينى است. 
گفته مى شــود ايران به لحاظ گردشــگرى و جاذبه هــاى آن در بين 10 
كشــور برتر دنيا قرار دارد و مى تواند در زمينه جذب گردشگر خارجى 
با برنامه ريزى مناســب و تبليغات جذاب و از همه مهمتر آثارى كه دارد 

عملكرد خوبى داشته باشد. 
ايران به واســطه مرزهاى آبى خزر، خليج فــارس و درياى عمان، اماكن 
مذهبى، آثار تاريخى و جزاير جنوبى كشور ظرفيت مناسبى براى جذب 

گردشگران خارجى دارد. 
نوروز ســال گذشته ســيل عاملى براى خســارت به گردشگرى بود و 
نوروز سال جارى كرونا تمام نقشه هاى گردشگرى و مديران آن را براى 
درآمدزايى نقشه بر آب كرد و تاكنون بالغ بر 5 هزار و 300 ميليارد تومان 
به اين صنعت خسارت زد كه چگونه قرار است اين خسارت جبران شود 
هنوز براى آن برنامه اى ريخته نشــده است اما مى توان پس از پايان كرونا 
با ارائه وام، برنامه ريزى مناسب، تبليغات جذاب و گسترده و برنامه ريزى 
براى تورها تا حدى اين خســارت ها را جبران كرد، البته اگر اين ويروس 

دست از سر دنيا بردارد. 

■ دوبيتى باباطاهر 
دلم دردين و نالين چه واجم                                        رخم گردين و خاكين چه واجم
بگرديدم به هفتاد و دو ملت                                       بصد مذهب منادين چه واجم

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

در آنچه از خداوند تبارك و تعالى روايت شده است: اى بندگان من! همانا ظلم را برخود 
حرام كردم و آن را در ميان شما نيز حرام كردم. پس بر يكديگر ظلم نكنيد.
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 ايــن روزها فعاليت بخــش اقامتى هتل ها آغاز 
شده اســت، اما همچنان فعاليت مســافرخانه ها و 

تاالرهاى پذيرايى ممنوع است. 
وزارت بهداشــت، هتل ها و اماكــن اقامتى را در 
فهرســت مشاغل «پرخطر» قرار داده است، اما اتاق 
اصناف ايران آن ها را از اين فهرســت خارج كرده 
اســت. نيروى انتظامى فعاليت اين اماكن را تنها در 
صورتى مجاز دانسته كه از وزارت بهداشت مجوز 
بگيرند و تأكيد كرده اســت اگر از مصوبات ستاد 
كرونا عدول كنند از فعاليت آنها جلوگيرى مى كند، 
اما وزارت گردشگرى از فعاليت دوباره هتل ها البته 
با رعايــت پروتكل هاى بهداشــتى، حمايت كرده 
است.  اين تناقض، هتل ها را سرگردان كرده و ساير 
اماكن اقامتى از جمله ميهمان پذيرها، بومگردى ها و 
خانه مســافرها را بالتكليف نگه داشته است. با اين 
حال ضررهاى مالى ناشى از شيوع ويروس كرونا، 
هتل ها را ُمصر بر ايــن كرده كه فعاليت خود را از 

سر بگيرند. 
 اين درحالى است كه كميته اطالع رسانى ستاد ملى 
مقابلــه با كرونا، در اطالعيه  «طــرح فاصله گذارى 
هوشــمند» مبتنى بر بازگشايى بخشى از واحدهاى 
صنفى كه در استان ها از تاريخ شنبه 23 فروردين و 
در استان تهران از تاريخ شنبه 30 فروردين به اجرا 
گذاشته شد، مشخصا در يك بند، واحدهاى اقامتى 
و هتل ها را در رسته مشاغل پرخطر قرار داده است. 

  اتاق اصناف يا وزارت گردشگرى ؟ 
هرچنــد كه اتــاق اصناف ايران در شــيوه اجراى 
ايــن طــرح در واحدهــاى صنفى كه مســتند به 
بخش نامه هاى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــكى و وزارت كشور بوده اســت، نام هتل ها 
و اماكــن اقامتى را در بين مشــاغل پرخطر از قلم 
انداخته اســت، در جدول ديگرى منسوب به ستاد 
مبارزه با كرونا نيز هتل ها در ستون «مشاغلى كه با 
محدوديت مى توانند فعاليت كنند» قرار داده شــده 

است. 
اســتاندار همــدان با بيــان اينكه آرايشــگاه ها و 
هتل هــا با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى مجاز به 
فعاليت هســتند، گفت: هتل هاى سطح استان طبق 
دســتورالعمل هاى ابالغى مجاز به فعاليت هستند، 
اما رســتوران ها و مكان هاى عمومى آن ها همچنان 
تعطيل خواهند بــود و فعاليت تمامــى تاالرهاى 
عروسى و ديگر اجتماعات، همچنان ممنوع است . 

 آغاز فعاليت هتل هاى همدان 
استاندار همدان خبر آغاز فعاليت هتل ها را در ستاد 
استانى پيشگيرى، كنترل و مقابله با كرونا كه پس از 
جلســه ويدئوكنفرانس ستاد ملى مديريت كرونا به 
رياســت رئيس جمهور با استانداران سراسر كشور 

برگزار شد، اعالم كرد. 
 گويا بر اين اســاس طبق آمار وزارت بهداشت و 

همچنين علوم پزشكى همدان، استان همدان درباره 
مديريت بيمارى كرونا به نسبت ساير استان ها، در 

وضعيت مناسب ترى قرار دارد. 
در اين جلســه شــاهرخى گفت: هتل هاى سطح 
استان طبق دستورالعمل هاى ابالغى مجاز به فعاليت 
هستند، اما رســتوران ها و مكان هاى عمومى آن ها 

همچنان تعطيل خواهند بود. 
 خانه مسافرها همچنان ممنوعيت فعاليت 

دارند
معاون گردشــگرى استان همدان نيز اعالم كرد كه 

فعاليت مراكز اقامتى در همدان مجاز شد. 
على خاكســار عنوان كرده اســت كه طبق مصوبه 
اســتاندارى همدان، مراكز اقامتى اســتان مى توانند 
فعاليت خود را آغاز كنند.  وى گفت: مراكز اقامتى 
بايد با ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت و دريافت 

كد رهگيرى، فعاليت خود را از سر بگيرند. 
معاون گردشگرى همدان تأكيد كرده است: بخش 
پذيرايى اين مراكــز تا اطالع ثانوى همچنان اجازه 
فعاليت ندارد و قســمت اقامتى نيز با رعايت كامل 
پروتكل هاى بهداشتى، مى تواند فعاليت داشته باشد. 
خانه مســافرها همچنان ممنوعيت فعاليت دارند و 

نمى توانند اسكان مسافر داشته باشند. 
تناقض دستورات و تعدد تصميم گيرى ها

در روزهــاى اخير پــس از انتشــار اطالعيه هاى 
متناقض، اعضاى جامعه هتلداران با رسانه ها مطرح 
كرده اند كه «هتل ها هيچ منعى براى فعاليت ندارند.» 
به نقــل از اعضاى هيأت مديــره جامعه هتلداران 
«هيچ دستورالعملى مبنى بر ممنوعيت فعاليت هتل 

و مراكز اقامتى از ســوى وزارت 
و  بهداشت  وزارت  گردشــگرى، 
ســتاد ملى مبارزه با كرونا صادر 
نشده است. مبناى فعاليت هتل ها، 
پروتكل هاى بهداشــتى بازگشايى 
هتل ها و مراكز اقامتى اســت كه 
از ســوى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى صادر 
شــده اســت و هتل ها مطابق آن 
مى توانند پذيرش مســافر داشــته 

باشند.»
از ســوى ديگــر در دســتورالعمل 
صــادر شــده از ســوى وزيــر 
گردشــگرى  ميراث فرهنگــى، 
تأكيــد  نيــز  صنايع دســتى  و 
ــاى  ــام واحده ــت: «تم ــده اس ش
اقامتــى بــراى بازگشــايى، مراتــب 

را به صــورت كتبــى بــه معاونــت گردشــگرى 
اســتان اعــالم و مجــوز فعاليــت دوبــاره دريافــت 
كننــد. هيچ يــك از واحدهــاى تعطيــل شــده 
ــالم  ــش از اع ــرانه و پي ــايى خودس ــق بازگش ح
ــه  ــا بخش نام ــتان ي ــگرى اس ــت گردش ــه معاون ب
كشــورى وزارت متبــوع را نخواهنــد داشــت.»

جامعــه هتلــداران عنوان كرده بودنــد؛ «منظور از 
مشــاغل پرخطر در اطالعيه ســتاد ملــى كرونا، 
قســمت هايى از هتــل مانند تاالرهــاى پذيرايى، 
استخر، مجموعه هاى ورزشى و... است كه احتمال 

اجتماع افراد وجود دارد.»

امــا 25 فروردين مــاه، صادق 
پليس  رئيــس  رضادوســت، 
نظــارت بــر اماكــن عمومى 
ناجــا، در اظهارنظــرى كه در 
شد،  منتشر  پليس  وب ســايت 
تأكيد كرد كه «براساس ابالغيه 
وزارت بهداشــت و درمــان، 
كسب و كارهاى پرخطر مراكز 
گردشــگرى و اقامتى تا اعالم 
كشور  شــرايط  شــدن  عادى 

همچنان تعطيل خواهند بود.»
وزارت  گردشــگرى  معــاون 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
سومين  در  نيز  صنايع دســتى، 
جلســه كميته گردشــگرى و 
فضاهاى ورزشــى ســتاد ملى 
كه  كرونا  بيمــارى  مديريــت 
31 فرورديــن ماه خبر آن را روابــط عمومى اين 
وزارت خانه منتشــر كرد، خروج هتل ها از فهرست 
مشاغل پرخطر را از ســتاد ملى كرونا درخواست 
كرد. ولى تيمورى گفته بود: وزارت گردشگرى از 
مراجع ذى ربط خواسته فهرست مراكز كسب وكار 
پرخطر را بازبينى و تجديدنظر كنند و مراكز اقامتى 
داراى مجــوز از اين وزارت خانه از آن فهرســت 

خارج شود.
حاال در اين ميان صاحبان تأسيســات اقامتى ترديد 
دارند كه چرا تصميمات يك دست نيست و از كى 

مى توانند فعال شوند.

 مرحله ســوم طرح ويژه منطقــه نمونه بين المللى 
گردشــگرى عليصدر بررسى مى شــود.  سرپرست 
شــركت ســياحتى عليصدر با اعالم اين خبر گفت: 
با توجه به تأكيد اســتاندار همدان و انعقاد قرارداد با 
مشاور «شهريك» به منظور تهيه طرح براى منطقه نمونه 
گردشگرى بين المللى عليصدر كه در مالكيت شركت 
است؛ مرحله سوم طرح براى بررسى به شركت ارسال 

شده است.
مهدى مجيدى گفت: مراحل بررســى و كنترل طرح 
با برگزارى جلسه كارشناسى و با حضور معاون امور 
عمرانى استاندار همدان و صاحب نظران دنبال خواهد 

شد.
 تعيين تكليف 230 هكتار از اراضى تملك 

شده
سرپرست شركت ســياحتى عليصدر بابيان اينكه با 

تهيه اين طرح و تعيين تكليف 230 هكتار از اراضى 
تملك شده توسط شــركت عليصدر سرمايه گذاران 
مى تواننــد بــر اســاس رويكــرد طرح نســبت به 
ســرمايه گذارى اقــدام كننــد، گفــت: در آينده اى 
نزديك در جوار غار عليصدر و اراضى پيرامون غار 
ظرفيت هاى جديدى براى جذب گردشــگران ايجاد 

خواهد شد.
ــرورت  ــه ض ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ك ــدى تأكي مجي
ــركت،  ــراى ش ــدار ب ــدى پاي ــع درآم ــف مناب تعري
ــروش  ــد ف ــه درآم ــا ب بســنده نكــردن شــركت تنه

ــت. ــه اس ــورد توج ــار م ــت غ بلي
نويــن  ظرفيت هــاى  از  اســتفاده   

سرمايه گذارى و ثروت آفرينى
نويــن  ظرفيت هــاى  از  اســتفاده  بــر  وى 
ســرمايه گذارى و ثروت آفرينــى بــراى شــركت 

ــطح  ــاى س ــوزش و ارتق ــت: آم ــرد و گف ــد ك تأكي
دانــش و مهارت هــاى حرفــه اى بهره بــرداران و 
ارائه كننــدگان خدمــات در پيرامــون غــار عليصــدر 

ــت. ــر اس ــز مدنظ ني
ــت:  ــدر گف ــياحتى عليص ــركت س ــت ش سرپرس
برهميــن اســاس حــوزه معاونــت گردشــگرى 
شــركت عليصــدر نســبت بــه برگــزارى دوره هــاى 
آموزشــى به منظــور ارتقــا ســطح كيفــى ارائــه 
واحدهــاى  و  غرفــه  صاحبــان  بــه  خدمــات 
تجــارى و خدماتــى در مجموعــه عليصــدر اقــدام 

مى كنــد.
مجيــدى يــادآور شــد: بــا توجــه بــه حضــور 
ســاالنه بيــش از 500 هــزار گردشــگر در غــار 
عليصــدر، ارتقــاى ســطح كيفــى خدمــات يكــى از 

ــت. ــوده اس ــگران ب ــات گردش مطالب

سرگردانى صاحبان تأسيسات اقامتى براى ادامه فعاليت در استان 

هتل ها باز شد، خانه مسافرها نه! 

تزريق سفر هاى انفرادى بر پيكره  صنعت 
گردشگرى راهى براى جبران خسارت  كرونا 
 بايد با دقت بيشترى از فرصت  سفر مردم پس از كرونا بهره ببريم.

مدير كل دفتر بازاريابى و تبليغات گردشگرى كشور با عنوان اين مطلب 
گفت: با آمدن كرونا با حجم عظيمى از خســارت ها مواجه شــديم، اما 
ديگر فكر كردن بــه آن و يا صحبت درباره آن فايده اى ندارد. به همين 
منظور براى جبران خسارت هاى گردشگرى، يكى از راهكار ها از دست 

ندادن فرصت هاى بعدى است. 
مديركل دفتر بازاريابى و تبليغات گردشگرى كشور، اظهار كرد: بالفاصله 
پس از كرونا و شــايد پس از ماه مبــارك رمضان ميليون ها نفر از مردم 
كشورمان به سفر خواهند رفت، اما با خودروى شخصى و اين يعنى از 
دست رفتن ميليارد ها تومان گردش مالى از كف مؤسسات و تأسيسات 

گردشگرى. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، محمــد ابراهيم الريجانى افزود: 
بنابراين فعاالن گردشــگرى بايد بررســى كنند كه چرا مردم ســفر با 
خودروى شــخصى و اقامت در مراكز غيررسمى، ويالها، آپارتمان ها را 
بر ســفر با تور ترجيح مى دهند. قطعاً يكــى از داليل قيمت و ارزان تر 
تمام شدن سفر با خودروى شخصى اســت و دليل ديگر راحتى مردم 
در زمان بندى سفر خود با خودروى شخصى و امكان برنامه ريزى براى 

بازديد از نقاط مختلف است.
وى بيان كرد: بنابراين فعاالن گردشــگرى مى بايســتى با بهره گيرى از 
مشــاركت همه عوامل زنجيره خدمات در يك تور نســبت به كاهش 
قيمــت و ارتقاى خدمات و ايجاد خالقيت و تنوع در تور اقدام كنند و 
از اين طريق مردم را متقاعد سازند كه اگر با تور سفر كنند، هم برايشان 

به صرفه تر است و هم تجربه لذت بخشى را به دست خواهند آورد. 
الريجانى عنوان كرد: اگر بخشــى از گردش مالى ســفر هاى انفرادى با 
خودروى شخصى به پيكره فعاالن صنعت گردشگرى تزريق شود، مقدار 

قابل توجهى از خسارات ناشى از كرونا جبران خواهد شد. 

بررسى طرح ويژه منطقه نمونه 
بين المللى گردشگرى عليصدر

مبنــاى فعاليــت هتل ها، 
بهداشــتى  پروتكل هاى 
مراكز  و  هتل ها  بازگشايى 
اقامتى اســت كه از سوى 
ميراث فرهنگــى،  وزارت 
گردشگرى و صنايع دستى 
هتل ها  و  است  شده  صادر 
مى تواننــد  آن  مطابــق 
داشته  مســافر  پذيرش 

باشند
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

واسكز: 
رئال آماده قهرمانى در الليگا است

 مهاجم تيم فوتبال رئال مادريد، گفت: انگيزه بااليى داريم تا با پايان 
يافتن كرونا و آغاز مجدد فوتبال، قهرمانى الليگا را از آن خود كنيم.

«لوكاس واسكز» كه همچون ساير بازيكنان تمرينات خود را به صورت 
شــخصى و در خانه دنبال مى كند، اظهار كرد: فكر مى كنم اگر مشكل 

جديدى ايجاد نشود، تمرينات به زودى از سر گرفته مى شود.
وى افزود: با تمامى بازيكنان رئال در ارتباط هســتم و همگى آمادگى 
خوبى دارند و با انگيزه باال در انتظار آغاز تمرينات و ادامه مســابقات 
هستند.مهاجم كهكشانى ها تصريح كرد: اكنون بارسلونا تنها با 2 امتياز 
بيشــتر نســبت به ما در صدر جدول قرار دارد. آنها زياد خوش بين 
نباشند، زيرا اگر مسابقات دوباره آغاز شود به صدر جدول مى رسيم و 

قهرمان الليگا خواهيم شد.

جدال بزرگان فوتبال اروپا 
براى جذب «پارتى»

 3 باشــگاه بزرگ فوتبــال اروپا، تالش گســترده اى براى جذب 
«توماس پارتى» هافبك باشگاه اتلتيكومادريد آغاز كرده اند.

منچستريونايتد، آرسنال و بايرن مونيخ در حال مذاكره با مديران باشگاه 
اتلتيكو و همچنين توماس پارتى هستند تا اين هافبك تنومند را جذب 
كنند. بند فســخ قرارداد وى، 45 ميليون پوند تعيين شده كه براى اين 
باشــگاه ها رقم بااليى محسوب نمى شــود و هيچكدام مشكلى براى 
پرداخت آن ندارند. به همين دليل باشگاه اتلتيكو و پارتى مى خواهند 

به بهترين پيشنهاد پاسخ مثبت دهند.
اين ملى پوش 26 ساله غنايى از سال 2015 تاكنون در اتلتيكو حضور 
داشــته و در 3 فصل اخير يكــى از بهترين هافبك هاى تدافعى الليگا 

بوده است.

معاوضه پرتغالى بين سيتى و بارسا
ســران باشگاه هاى منچسترســيتى و بارســلونا در حال مذاكره براى 

معاوضه مدافعان پرتغالى خود هستند.
«نلسون ســمدو» و «ژائو كانسلو» هر 2 مدافع جناح راست هستند و 

رقابت نزديكى با يكديگر در تيم ملى پرتغال دارند.
«سمدو» سال 2017 با قراردادى به ارزش 30 ميليون يورو از بنفيكا به 
بارســلونا پيوست و جايگاه خوبى در اين سال ها بين كاتاالن ها داشته 
اســت. اما هواداران بارسا معتقدند كه سمدو در فاز تهاجمى توانايى 

الزم را نداشته و نبايد در تركيب اصلى باشد.
از سوى ديگر، «كانسلو» هم كه بازيكن منچسترسيتى است، نتوانسته 

جايگاه مناسبى در تيم تحت هدايت «گوارديوال» داشته باشد.
او ســال 2015 پس از درخشــش در بنفيكا نامى براى خود دست و 
پا كرد، اما پس از آن در تيم هاى والنســيا، اينتــر، يوونتوس و اكنون 

منچسترسيتى، نتوانست به شرايط خوبى برسد.
به نظر مى رســد مذاكرات سران ســيتى و بارســا جدى شده و اين 

جابه جايى به احتمال فراوان انجام خواهد شد.

به بايرن مونيخ نمى روم
 مهاجم اليپزيگ كه مورد توجه بايرن مونيخ قرار گرفته اســت، به 

خبر حضورش در اين تيم واكنش نشان داد.
به گزارش كيكر، تيمو ورنر پس از درخشش در اليپزيگ مورد توجه 
چند تيم بزرگ اروپايى از جمله بايرن مونيخ قرار گرفته اســت. اين 
مهاجم باتجربه تأكيد كرد كه نمى خواهد راهى بايرن مونيخ شــود و 

همين سبب شده تا شانس ديگر تيم ها براى جذب او بيشتر شود.

ادامه تمرينات كلن با وجود ابتالى 3 بازيكن 
به كرونا

 باشگاه كلن آلمان اعالم كرد كه با وجود ابتالى 3 بازيكن اين تيم 
به ويروس كرونا تمرينات خود را ادامه خواهد داد.

به گزارش كيكر، باشــگاه كلن اعالم كرد كه نتيجه آزمايش كروناى 3
بازيكن اين تيم مثبت بوده است.

كلــن نام اين 3 بازيكن را اعالم نكــرد و تأكيد كرد كه به احترام آنها 
نامشــان فاش نمى شــود اما آنها 14 روز در قرنطينــه خواهند بود تا 

نشانه هاى ويروس به كلى در آنها از بين رود.
باشگاه هاى فوتبال در آلمان اين روزها به دليل تعطيلى ليگ در آستانه 
ورشكســتگى قرار گرفته اند. آنها اميدوار هســتند كه هرچه سريع تر 
مجوز برگزارى ليگ صادر شود تا بتوانند خود را از اين شرايط سختى 
كه دارند خارج كنند. آلمان جزو 5 كشــور نخســت جهان در شمار 

مبتاليان به ويروس كرونا است.

مقصد بعدى مسى كجاست؟
 آيا مهاجم بارسلونا در آينده در ايتاليا بازى خواهد كرد.

هميشه درباره آينده ليونل مسى صحبت مى شود و همه دوست دارند 
بدانند آيا ســتاره آرژانتينى باالخره روزى بارسلونا را ترك مى كند يا 
نه. اين احتمال با توجه به بند قرارداد اين بازيكن در تابستان پيش رو 
وجود دارد و مهاجم آبى انارى ها مى تواند از تيم كاتاالنى جدا شــود. 
هرچند كه مسى در آخرين مصاحبه هاى خود اعالم كرده است، قصد 
دارد در اســپانيا بماند. ژوزه مورائس، دستيار پيشين ژوزه مورينيو در 
جديدترين اظهارنظر خود درباره مقصد آينده ستاره آرژانتينى صحبت 
كرده است.به نوشــته موندو دپورتيوو، مورائس اعالم كرد كه مهاجم 
بارســلونا در آينده با اينتر قرارداد امضــا خواهد كرد. دليل اين انتقال 
حضور خاوير زانتى در كادر اينتر اســت. ايــن موضوع مى تواند در 

جذب مسى تعيين كننده باشد.

مسابقات فوتبال نبايد دنبال شود
 درحالى كه ليگ هاى معتبر فوتبال اروپا به دنبال راهى براى از ســر 
گرفتن مسابقات فصل جارى خود هستند تا بخشى از ضررهاى وارد 
آمده به آن را جبران كنند، ميشــل دهوگ رئيس كميته پزشكى فيفا به 

اهالى دنياى فوتبال توصيه كرد تا چند ماه ديگر صبر كنند.
به گزارش شــبكه اسكاى اسپورتس، به دنبال شــيوع كرونا در اقصى 
نقاط جهان، نزديك به 2 ماه اســت كه تمام رويدادهاى ورزشــى از 
جمله مســابقات فوتبــال به حالت تعليق درآمده انــد و در اين مدت 
برخى كشــورها مانند بلژيك، هلند و فرانسه ترجيح داده اند كه ديگر 
مسابقات شان را از سر نگيرند و فصل را نيمه تمام رها كنند. در همين 
حــال اما برخى ديگر از ليگ ها اميدوارند كه به زودى مســابقات را از 

سر بگيرند.
در بوندس ليــگاى آلمان تيم ها تمرينات خود را هــم آغاز كرده اند و 
از هفتــه آينده فصــل را ادامه خواهند داد. در ليــگ برتر انگليس نيز 
مســئوالن فوتبال جزيره با اجراى طرحى به عنوان «پروژه رى استارت» 
قصــد دارند در ماه ژوئن 10 هفته باقى مانده به پايان فصل را پشــت 
درهاى بسته برگزار كنند. تمامى كشورهاى اروپايى تا 25 مى (كمتر از 
يك ماه ديگر) مهلت دارند كه به اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا) اعالم كنند 

آيا ليگ هاى شان را از سر خواهند گرفت يا نه.
در همين حال دهوگ رئيس كميته پزشــكى فدراسيون جهانى فوتبال 
گفت: دنيا هنوز براى از ســرگيرى مســابقات فوتبال آماده نيســت. 
اميدوارم اين وضعيت خيلى زود عوض شود. امروز ما نيازمند صبر و 
حوصله بيشترى هستيم. شرايط فعلى دراماتيك ترين وضعيتى است كه 
ما از زمان جنگ جهانى دوم تجربه مى كنيم، پس نبايد آن را دست كم 
بگيريم و بايد واقع بين باشيم. مسابقات فوتبال تنها زمانى بايد مجوز از 
سرگيرى داشته باشند كه تماس فيزيكى آدم ها هم مجاز باشد. فوتبال 
ورزشى درگيرانه و داراى تماس فيزيكى است و در شرايط فعلى يكى 
از مهم تريــن توصيه هايى كه ما براى جلوگيرى از ابتال به كرونا انجام 

مى دهيم اين است كه از تماس با ديگران خوددارى كنيم.
اكنون مســأله پول نيســت كه اهميت دارد، مســأله مرگ و زندگى 
آدم هاست. شما نمى توانيد ليگ برتر را از سر بگيريد وقتى كه بازيكنان 
هنوز ملزم هســتند 2 متر از يكديگر فاصله داشته باشند. نمى شود از 
ليورپول بخواهيد بازى كند زمانى كه همه بازيكنان 2 تيم بايد با 2 متر 

فاصله باهم بازى كنند.
با اين شرايط بايد تا ماه سپتامبر (شــهريور) براى برگزارى مسابقات 

صبر كرد.

احتماال فعاليت هاى ورزشى مجاز مى شود
 با معرفى 116 شهرســتان ســفيد در يكشــنبه آينده مراكز دينى، 

فرهنگى و ورزشى اين مناطق با ضوابط خاصى بازگشايى مى شوند.
معاون كل وزارت بهداشــت با اعالم اين خبرگفت: مبناى تقسيم بندى 
وضعيت بيمارى كرونا براساس شهرستانى است و در بررسى 2 هفته 

اخير مشخص شد كه 116 شهرستان در وضعيت سفيد قرار دارند.
به گزارش دى اســپورت، ايــرج حريرچى افزود: بر مبناى بررســى 
انجام شده، شهرســتان هايى داراى وضعيت سفيد اعالم شده و سپس 
تصميم گيرى مى شــود كه اين شــهرها به صورت پويا هستند و هر 5
روز يك بار مجدد بررســى مى كنيم و بر مبناى وضعيت هفته گذشته 

شهرستان هاى جديد معرفى مى شوند.
وى افزود: شهرستان هاى سفيدى كه يكشنبه اعالم مى شوند پيشنهادات 

داده شده كه مراكز ورزشى، فرهنگى و مذهبى آنها بازگشايى شود.

ايران و عربستان در آچمز قطرى ها 
 يك رسانه قطرى براى ايران و عربستان در ميزبانى از جام ملت هاى 

آسيا 2027 خط و نشان كشيد.
اين روزها در فوتبال آسيا براى ميزبانى از مسابقات جام ملت هاى آسيا 
2027 رقابت سختى ميان كشورمان با عربستان و قطر ايجاد شده است. 
با اعالم رســمى نامزدى ايران، عربســتان و قطــر در هفته اخير براى 
ميزبانى از اين مســابقات آسيايى رقابت سختى رخ داده و رسانه هاى 

اين كشورها به اين موضوع پرداختند.
نشــريه «استاد الدوحه» قطر در گزارشى براى ايران و عربستان خط و 
نشان كشيده و به نوعى اين كشــور را برنده قطعى اين رقابت دانسته 

است. 
اين رسانه قطرى نوشت: هيچ شــكى نيست كه اعالم نامزدى قطرى 
بــراى ميزبانى از مســابقات جام ملت هاى آســيا 2027 ديگر رقبا را 
غافلگير كرده چون اين كشور ميزبان جام جهانى 2022 است و رقابت 

با آن بسيار سخت است.
هيچ شــكى نيســت كه حضور قطر در اين رقابت نكته اى منفى براى 
رقباى آنها براى ميزبانى از اين تورنمنت آســيايى است. همه رقبا فكر 
مى كردند براى كســب ميزبانى از اين رقابت ها كار آسانى را پيش رو 
دارنــد ولى با ورود قطر همه معادالت بهم ريخت. ايران و عربســتان 
تاكنون به صورت رســمى براى ميزبانى از جام ملت هاى آســيا 2027
پا پيش گذاشتند ولى با ورود قطر آنها به نقطه نخست برگشتند چون 
با وجود ورزشــگاه هاى مجهز قطر براى ميزبانى از جام جهانى 2022

شانس آنها در اين رقابت كم مى شود.
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پيشخوان

آگهى سند مالكيت المثنى 
نظــر بــه اينكــه وراث آقــاى علــى محمــد پايــدار بــا ارائــه فــرم شــهادت شــهود مصــدق دفترخانــه اســناد رســمى شــماره 52 نهاونــد مالــك ششــدانگ پــالك 4 فرعــى 
از 1 فرعــى از 4233 و 4233 اصلــى بخــش 1 نهاونــد ســند مالكيــت زيرثبــت 27538 صفحــه 372 دفتــر 179 بــه ســريال 277233 صــادر و تســليم ملــك گرديــده 
اســت، اظهــار نمــوده بــه علــت جابجايــى گرديــده اســت تقاضــاى ســند مالكيــت المثنــى نمــوده اســت. لــذا بــه اســتناد مــاده 120- آيين نامــه قانــون ثبــت مراتــب بــه 
شــرح فــوق يــك نوبــت در روزنامــه كثيراالنتشــار يــا محلــى جهــت اطــالع عمــوم آگهــى مى گــردد چنانچــه كســى نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت المثنــى اعتــراض 
داشــته يــا مدعــى انجــام معاملــه نــزد خــود او يــا وجــود ســند مالكيــت نــزد خــود مى باشــد مى توانــد اعتــراض خــود را كتبــاً از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــى ظــرف 

مــدت 10 روز بــه ايــن اداره ارســال در غيــر ايــن صــورت و پــس از گذشــت مقــرر ســند مالكيــت المثنــى صــادر خواهــد شــد. (م الــف 521)
محمدعلى جليلوند، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

فرمانداران به احياى كشتى پايه همدان 
كمك كنند

 تاريخ ورزش اســتان نشــان از قهرمانان ارزنده المپيك، جهانى و 
آسيايى در اين رشــته دارد، رئيس هيأت كشتى اســتان از فرمانداران 
خواست با حمايت الزم براى احياى آن به ويژه در رده سنى پايه كمك 

كنند.
رئيس هيأت كشــتى اســتان با بيان اين مطلب به ايرنا اظهار كرد: سال 
گذشــته ليگ كشتى رده هاى ســنى پايه را با وجود مشكالت پيش رو 

برگزار كرديم و خروجى بسيار خوبى را در شكوفايى استعدادها شاهد 
بوديم اما اســتمرار اين برنامه در گروى حمايت مســئوالن شهرستانى 
اســت. حميدرضا يارى بيان كرد: توجه به رده هاى سنى پايه، همواره 
يكى از اهداف اصلى هيأت كشــتى همدان به شــمار مــى رود و از 
فرمانداران انتظار داريم براى احياى اين ورزش به جامعه دوستداران 

كشتى كمك كنند.
وى خاطرنشان كرد: ما امسال خواهان برگزارى ليگ كشتى در رده هاى 
سنى پايه هستيم و توقع داريم فرمانداران حداقل براى هر شهرستان با 

حمايت بخش خصوصى، زمينه تيم د ارى را مهيا سازند.

يارى افزود: هر شهرســتان براى حضور در اين مسابقات درون استانى 
تنها با حمايت مالى 10 ميليون تومانى مى تواند تيمدارى كند كه به نظرم 

هزينه ناچيزى براى سرمايه گذارى در كشتى است.
وى خاطرنشــان كرد: كشتى اين اســتان روزگارى در رأس كشور بود 
و بيشــترين سهميه را در تيم ملى داشت و حاال وقت آن رسيده تا اين 

جايگاه را بارديگر تصاحب كنيم.
يارى بيان كرد: اســتان همدان مملو از خيران ورزش دوســت است كه 
مى توانند اين هزينه را براى تيمدارى در ليگ كشتى پايه داشته باشند و 

فقط نياز به دعوت و رايزنى با آنها است.

موافقت باشگاه هاى ايتاليا 
A  براى پيگيرى سرى

 باشــگاه هاى فوتبال ايتاليايى براى 
پيگيرى سرى  A موافقت كردند.

كميتــه برگــزارى ســرى A ايتاليا در 
ارتباط  برقــرارى  و  فورى  جلســه اى 
باشــگاه ها  با  ويدئوكنفرانس  طريق  از 
اعالم كرد كه خواســته جمع، پيگيرى 

مسابقات است.
بر اين اســاس، ســالمت بازيكنان و 
برگزاركننــدگان بايــد تضمين شــود 
تا دولــت ايتاليا، ممانعتــى براى ادامه 

مسابقات نداشته باشد.
ليــگ فوتبال ســرى   A ايتاليا پيش از 
شــيوع ويــروس كرونا تــا هفته 26 
پيگيرى شــد كه يوونتوس با 63 امتياز 
در صدرجدول قــرار دارد و التزيو با 
62 امتياز در جايگاه دوم ايستاده است.

تعويق بازى هاى ساحلى 
جهان تا سال 2023

 بازى هاى ســاحلى جهان در ســال 
2021 برگزار نمى شود.

بازى هاى ســاحلى جهان قرار بود سال 
2021 برگزار شــود اما به ســال 2023 

موكول شد. 
 ANOC بازى هاى ساحلى جهان توسط
برگزار مى شــود و هيــأت اجرايى اين 
اتحاديه با برگزارى جلسه اى تصميم به 

تعويق زمان برگزارى بازى ها گرفت.
دليل اين تعويق اين است كه با توجه به 
برگزارى المپيك توكيو در ســال 2021 
و المپيك زمســتانى در سال 2022 فشار 

زيادى به كشورها وارد نشود.
بازى هاى المپيك توكيــو قرار بود در 
ســال 2020 برگزار شــود اما به دليل 
شيوع ويروس كرونا به مدت يك سال 

به تعويق افتاد.

سقوط ياران سامان 
قدوس در فرانسه

 با تصميم مسئوالن فدراسيون فوتبال 
فرانسه ســقوط آميان فرانسه و قهرمانى 

«پارى سن ژرمن» قطعى شد.
بــه گزارش ســاكرنت، پس از شــيوع 
ويــروس كرونا در قــاره اروپا و توقف 
ليگ هاى مختلف، ليگ فرانسه زودتر از 

موعد مقرر به پايان رسيد.
بر اين اساس پارى سن ژرمن صدرنشين 
فعلى به عنوان قهرمان فصل جارى ليگ 
معرفى شد. خبر بد براى سامان قدوس 
اين كه تيم او يعنى آميان و تولوز به دسته 

پايين تر سقوط كردند.
همچنين تيم هاى لوريان و النس از دسته 

پايين تر راهى الشامپيونه شدند.
پارى سن ژرمن همراه المپيك مارسى و 
رن، جواز حضور در ليگ قهرمانان اروپا 

را به دست آوردند.

روديگر: قهرمانى 
حق ليورپول است

 مدافــع تيــم فوتبــال چلســى در 
اظهارنظرى جالب گفت: قهرمانى فصل 
جارى ليگ برتــر انگليس حق ليورپول 
ست. درحالى كه ويروس كرونا، ليگ هاى 
فوتبال در سراســر جهان را بالتكليف 
گذاشته است اما به نظر مى رسد كه ليگ 
برتر انگليس از ماه آينده و پشت درهاى 

بسته از سر گرفته شود.
در اين باره، «آنتونى روديگر» مدافع آلمانى 
تيم چلسى گفت: نمى دانم ادامه مسابقات 
لزومى دارد يا خيــر، زيرا هر روز تعداد 
زيادى از مردم جان خود را به دليل كرونا 
از دســت مى دهند. وى افزود:  اگر ليگ 
ادامه پيدا كند و يا مختومه اعالم شــود، 
ليورپول قهرمان است. آنها در اين فصل 
عالى هســتند و اختالف بسيار زيادى با 
ســاير تيم ها دارند و قهرمانى حقشــان 

است.

13 ارديبهشــت، چهارمين سالگرد عروج 
شهيد عليرضا شمســى پور بود كه با رفتنش 

داغى بر دل تمام دوستدارانش نشاند.
شمسى پور را مى توان يكى از تأثيرگذارترين 
افراد ورزش همدان ناميــد كه همچنان و تا 
ساليان سال، ورزش ديار هگمتانه به اين شهيد 
بزرگــوار مديون خواهد بــود و به پاس اين 
خدمات نيز ورزشگاه ملت همدان به نام شهيد 

عليرضا شمسى پور نام گذارى شده است.
شهيد شمسى پور به دليل روحيه خوبش پس 
از پايان جنگ به واسطه ورزش ارتباط خوبى 
با جوانان برقرار كرد و ســوابق بســيارى در 
رشته هاى مختلف ورزشــى و مديريت اين 
بخش داشت؛ از مديريت باشگاه هاى ورزشى 

فجر و پــاس گرفته تا رياســت هيأت هاى 
و  تيراندازى  و  دوچرخه ســوارى  ورزشــى 
رياست بسيج ورزشــكاران استان همدان و 
تربيت بدنى سپاه، همه در كارنامه اين شهيد 

ديده مى شود.
شهيد شمســى پور خاطرات بسيارى از دفاع 
مقدس در سينه داشت و آنان را براى جوانان 
دهــه 70 و 80 بازگو مى كرد و به همين دليل 
هرساله از طريق بســيج ورزشكاران چندين 
كاروان را راهــى مناطــق عملياتى جنوب و 
غرب كشــور مى كرد و راوى اين حماسه ها 
مى شد، غواص كربالى 4 دل پرخونى داشت 
و هربار با بغض و هزاران اشك در اين مناطق 

اين خاطرات را براى جوانان روايت مى كرد.

وى كه به دليل شناخت منطقه عراق و تسلط 
بر زبان كردى و عربى براى تفحص شــهدا 
راهى مناطق جنگى مى شــد اين بار نيز كه در 
قامت جســت وجوگر نور در ارتفاعات كانى 
مانگا (پنجوين عراق) مشغول بود صبح روز 
13 ارديبهشــت ماه 95 بر اثر انفجار مين به 
آرزوى ديرين خود رســيد و به مقام شهادت 

نائل شد.
اما شنيدن خبر شــهادت عليرضا شمسى پور 
در همدان داغ سنگينى بر دل هاى عاشقان اين 
شهيد گذاشــت زيرا هيچكس باور نمى كرد 
ديگر آن لبخندهاى زيبا را نمى بيند، كمااينكه 
همچنان با گذشــت 4 سال داغ سنگين فراق 

اين شهيد بر دل ها مانده است.

 در ايامى كه فعاليت هاى ورزشــى به دليل 
شيوع كرونا تعطيل شده، عده اى سودجو با نام 
مربى نسبت به فروش برنامه هاى ورزشى به 
قيمت هاى گزاف اقدام مى كنند كه بايدجلوى 

اين حركت را هرچه زودتر گرفت.
بــه گزارش مهر: تصور اينكــه روزى تمامى 
فعاليت هــاى ورزشــى آن هــم در تمامى 
باشگاه هاى دولتى و خصوصى تعطيل شود و 
هيچ فردى اجازه حضور در اماكن ورزشى را 
نداشته باشد بسيار سخت به نظر مى رسيد اما 
در روزهاى پايانى سال 98 به يكباره با شيوع 
كرونا در كشورمان شاهد تعطيلى تمامى اماكن 

ورزشى در بخش دولتى و خصوصى شديم.
البتــه نه تنها در ايران كه به يكباره در بيشــتر 
نقاط مختلف جهان ســوت پايان ورزش به 
صــدا درآمد و تمامى فعاليت هاى ورزشــى 

معتبر نيمه تمام باقى ماند.
تعطيل شــدن باشگاه هاى ورزشــى از يك 
طرف موجب خســارت هاى سنگين مالى به 
باشــگاه هاى ورزشى شــد و از طرف ديگر 
ورزشــكاران حرفه اى را نيز به دليل نداشتن 
دسترســى به امكانات با مشــكالت فراوانى 

روبه رو كرد.
اما در سكون و ســكوت ورزش در اين ايام 
بازهم عده اى ســودجو بيكار ننشستند و از 
فرصت به دســت آمده بــراى كالهبردارى و 
كسب درآمد استفاده كردند، به طورى كه اگر 
گشــت و گذار كوتاهــى در فضاى مجازى 
داشته باشيم با انبوهى از تبليغات و آگهى هاى 
ارائــه برنامه هاى تمرينى ورزشــى در منزل 

روبه رو خواهيم شد.
 افرادى كه بدون هيچ مدرك و ســندى خود 
را مربى بدنسازى معرفى مى كنند و با دريافت 
هزينه هــاى هنگفت برنامه هــاى غيراصولى 

تمرينات ورزشى در منزل را براى افراد ارسال 
مى كنند و در اين ميان بســيارى از مردم نيز 
براى جلوگيــرى از اضافــه وزن در منزل به 
خريد اين برنامه هاى تمرينى روى مى آورند و 
دست آخر با آسيب هاى جدى به جسم خود 

مواجه مى شوند.
آش اين افراد تا جايى شــور شــده اســت 
كــه عبدالحميد احمدى معــاون فرهنگى و 
توســعه ورزش همگانــى وزارت ورزش و 
جوانان كشور نيز هشــدار داده مردم مراقب 
ســودجويانى كه در ايــن ايام بــراى ارائه 
برنامه هاى ورزش در منزل از آنها درخواست 

وجه مى كنند، باشند.
تبليغات اينچنينى اين روزها در همدان نيز در 
بستر فضاى مجازى به شدت ديده مى شود و 
افراد با وعده هاى اغواكننده كه در ظرف يك 
هفته در منزل به وزن ايده آل برســيد و اينكه 
بدن خــود را در دوران كرونايى با تمرينات 
ساده در منزل آماده نگه داريد، مخاطب خود 
را جذب مى كنند كه براى بررســى چگونگى 
برخورد با اين موارد به سراغ مديركل ورزش 
و جوانان رفتيم تا در اين باره جوياى اقدامات 

شويم.
 مردم فريب مربى نماها را نخورند

مديركل ورزش و جوانان اســتان با اشاره به 
ســودجويى برخى افراد در دوران كرونايى 
اظهار كرد: در دورانى كه تمامى باشــگاه هاى 
ورزشــى ما در ســطح اســتان تعطيل است 
خسارتى بالغ بر 3 ميليارد تومان براى تمامى 
باشگاه هاى دولتى و خصوصى شاهد هستيم، 
عده اى به دنبال آن هســتند تا از اين فرصت 

استفاده كنند.
 محسن جهانشير افزود: عده اى افراد سودجو 
كه حتى حداقل تحصيــالت آكادميك را در 

زمينه مربيگرى ندارند نسبت به نوشتن برنامه 
تمرينى ورزشــى در منزل بــراى مردم اقدام 
مى كنند و جالب تر اينكه هزينه هاى بســيارى 
را نيز از افراد بابت اين برنامه ها طلب مى كنند.

وى با هشــدار بــه مردم گفــت: برنامه هاى 
ورزشــى غيراصولــى مى تواند آســيب هاى 
جبران ناپذيــرى را بر بدن وارد كند و توصيه 
اكيد به مردم اســتان همدان، آن است كه به 

هيچ وجه فريب اين افراد را نخورند.
جهانشير خاطرنشان كرد: اين افراد سودجو به 
هيچ وجه دلسوز سالمت مردم جامعه نيستند 
و تنها مى خواهند از ايــن نمد، كالهى براى 
خود بدوزند و از اين شيوه جديد كاله بردارى 

كنند.
وى با بيان اينكه ساير مربيان هم نبايد به غير 
از حوزه تخصص خود ورود پيدا كنند، بيان 
كــرد: ما از مربيانى كه يك تخصص بيشــتر 
ندارند، انتظــار داريم تنها در حوزه تخصص 
خــود ورود كنند و در ســاير حوزه ها ورود 

نكنند تا اعتماد جامعه را سلب نكنند.
اگر مــردم به دنبال برنامه تمرينى ورزشــى 
هستند، مى توانند با استعالم گرفتن از ادارات 
ورزش و جوانان شهر خود افراد صاحب نام 
را پيدا كنند و از اين طريق اسير سودجويانى 

كه تنها به دنبال پول هستند، نشوند.
در پايان گفتنى اســت، در شــرايط كنونى 
كه درحال حاضر مشــخص نيست باشگاه ها 
و اماكن ورزشــى چــه زمانى بازگشــايى 
خواهند شــد، مردمى كه مــدت طوالنى در 
منزل بوده انــد و نمى خواهند دچار چاقى و 
مشكالت جســمانى ناشى از ورزش نكردن 
شــوند، مى توانند با انجام كارهاى ساده اى 
همچون پياده روى بدن خود را سالمت نگاه 

دارند.

ماهيگيرى از آب گل آلود

جوالن سودجويان مربى نما در دوران كرونايى

چهارمين سالگرد شهادت سردارچهارمين سالگرد شهادت سردار

خدمات ورزشى خدمات ورزشى 
شهيد شمسى پورشهيد شمسى پور  
بر كسى پوشيده بر كسى پوشيده 

نيستنيست

كارت دانشــجويى اينجانــب محمــد شــفيعى فرزند يوســف 
ــجويى  ــماره دانش ــه ش ــى 4040178157 ب ــد مل ــه ك ب
9325341033 مفقــود گرديــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مى باشــد.


