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بايد تاب بياوريم!
 1- مــردم ايران در طــول تاريخ و در 
مواجهه با تهاجم ها، تجاوزها، غارتگران و 
فاتحان ثابت كرده اند كه قدرت سازگارى 
بااليى دارند و بــا هضم فرهنگ متخاصم 
هربار دوباره ســر بلند كرده و مقتدرانه راه 

خود را پيش رفته اند...

يادداشت

2

دوستت دارم 
تا هر زمان ديگر

 كرونايى آمد و شــايد تمام معيارهاى 
زندگى و روابط و قرارومدارهاى اجتماعى 
در روى كره خاكى را به هم ريخت. تا پيش 

از اين كار دنيا به هر طريقى

يادداشت

2

كرونا و باقى بقاى خدا 
گفته مى شــود، قيامت كبراســت و معلوم 
نيست بر سر بشر چه مى آيد. اين جمالت 
فحواى ســخن كوچك و بزرگ فرزندان 
آدمى از شــرق تا غــرب عالــم، در اين 
روزهاســت. حق هم دارند اين قدر نگران 

باشند... 

تبريك و تهنيت

صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى استان همدان

جنـاب آقــاى 

مهندس مجيـد مسلمى راد 
مديرمحترم سازمان تعاون روستايى 

استان همدان
ترديــدى نيســت كــه تكيه بــر توانمنــدى و 
تجــارب ارزنــده و ســازنده مديــران با تجربــه 
هــر ســازمان راه  ترقــى و پيشــبرد اهــداف 

آن ســازمان را محقــق مى نمايــد. 
بدينوســيله انتصاب شايســته حضرتعالى را 
صميمانــه تبريــك و تهنيت عــرض نموده و 
اميــد اســت در پنــاه الطــاف الهى در ســايه 
مديريــت مدبرانــه جنابعالى شــاهد رشــد و 
پيشــرفت هر چــه بيشــتر اســتان باشــيم.

تبريك و تهنيت

اتحاديه تعاون روستايى استان همدان

تبريك و تهنيت

اتحايه شركت هاى تعاون روستايى شهرستان هاى همدان،بهار
كبودراهنگ،مالير،نهاوند،رزن،اسدآباد و تويسركان

جنـاب آقــاى 

مهندس مجيد مسلمى راد 
مديرمحترم سازمان تعاون روستايى

استان همدان
ــته  ــا و شايس ــاب بج ــيله انتص بدينوس
و  تبريــك  صميمانــه  را  جنابعالــى 
تهنيــت عــرض نمــوده و اميــد اســت 
همــواره در پيشــبرد اهــداف نظــام 
ــران  ــالمى اي ــورى اس ــدس جمه مق

ــيد. ــد باش ــق و موي موف

جنـاب آقــاى

مهندس مجيد مسلمى راد
مديرمحترم سازمان تعاون روستايى 

 استان همدان 
ــى  انتصــاب شايســته حضــرت عال
را صميمانــه تبريــك و تهنيــت 
ــت  ــق خدم ــوده و توفي ــرض نم ع
ــعه  ــراى توس ــالش ب ــانى و ت رس
اســتان را بــراى شــما آرزومنديــم.

توزيع 
ميوه شب عيد 

در همدان آغاز شد
■  پرتقال كيلويى 5 هزار و 500

 سيب 6 هزار تومان

نجاتگران 
جمعيت هالل احمر

در 4جبهه به مبارزه 
با كرونا مى روند
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همه گير شدن بخشش اجاره ها در همدان

صاحب خانه ها هم 
به ميدان بيايند

وید ی  ریک  ی   ی  تا و را  ھم ا ی سال  م
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شنيده ها
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بايد تاب بياوريم!
 1- مردم ايران در طول تاريخ و در مواجهه با تهاجم ها، تجاوزها، 
غارتگران و فاتحان ثابت كرده اند كه قدرت سازگارى بااليى دارند و 
با هضم فرهنگ متخاصم هربار دوباره ســر بلند كرده و مقتدرانه راه 

خود را پيش رفته اند. 
دنيــا امروز مردم ايران را به عنوان مردم كشــورى با ســابقه تاريخى 
مى شناســند كه تهديدات را همواره تبديل به فرصتى براى بالندگى، 
پيشــرفت و اقتدار كرده است و دشــمنان و مهاجمان رفته اند اما اين 

ملت و كشور همچنان هستند و خواهند بود.
2- ملت ايران در تاريخ معاصر تجربه هاى مشــترك زيادى از شادى 
و غم داشــته  است در اين سال ها برخى سال ها مانند سال 98 غم ها و 
بحران ها افزون بوده است، اما آنچه در اين بين مهم است اين است كه 
ملت ايران با همدلى، وحدت، سازگارى و تاب آورى اين سال ها را نيز 

پشت سر گذاشته و به خاطره اى تبديل كرده اند. 
3- مردم ايران همواره از بحران ها ســربلند بيرون آمده و با اســتفاده 
از فرهنگ غنى خود بر بحران ســوار شــده و توانســته اند به خوبى 

فرصت سازى كنند. 
تجربه هاى گرانسنگى چون دفاع مقدس، توان مردم و كشور در مقابله 
با بحران هاى مشابه و طبيعى را افزايش داده و مردم از اين فضاها براى 

هم افزايى، افزايش توانمندى و آمادگى بهره برده اند. 
4- به زعم بسيارى از صاحب نظران، بخشى از تحريم هايى كه بر ايران 
تحميل شده، كافى است تا ساختار هر كشورى از هم پاشيده و مردم 

آن به ناراضيانى بزرگ تبديل شوند. 
اما اين قدرت سازگارى و تجربه مردم ايران است كه تاب آورى ملت 
ايران را افزايش داده و اين ملت با تحمل فشــارهاى تحريم، شرايط 
زندگى خود را به اميد روزهاى بهتر و سربلندى روزافزون ايران تحمل 

مى كنند. 
5- مــردم ايران پس از انقالب بيش از مردمان ديگر كشــورها درگير 
بحران هاى طبيعى، انســانى و زيســتى در كنار توطئه هاى دشمنان و 
بدبينان بوده اند و تاب آورى خود را افزايش داده و ســازگارى باالى 

خود را اثبات كرده اند. 
مردم در حمايت از انقالب، اســالم و ايران هيچ كم نگذاشــته اند و 

همچنان در حفظ ارزش ها و آرمان ها در ميدان حضور دارند. 
حق اين مردم است كه از بهترين خدمات و امكانات بهره مند شوند و 

دولت ها در خدمت به آنها كوتاهى نداشته باشند. 
6- ســال 98، سال قدرتنمايى بحران ها در انواع گوناگون بود. با سيل 
شروع شد و اكنون با كرونا به پايان مى رسد تا سال 99 با كرونايى كه 

از سال پيش هديه گرفته است، آغاز شود. 
جغرافياى ايران بحران خيز است و عالوهبر بحران هاى طبيعى مختص 
اين جغرافيا، پذيراى بحران هاى مشــترك بشــرى همچون كرونا نيز 

مى شود. 
اين شرايط اقتضا مى كند تا ساختارها و امكانات دولتى همچون قدرت 

سازگارى و تاب آورى مردم تغيير كرده و افزايش و ارتقا يابد. 
7- بحران هاى ســال98 نشان داد كه مديريت بحران در ايران نيازمند 
آسيب شناســى جدى اســت و در مواردى چون بحران هاى زيستى 

نيازمند باز تعريف ساختار، امكانات و سياست ها است. 
اين آسيب شناسى و باز تعريف ها بايد با نگاه به گذشته و ضعف هاى 
موجود انجام شود اما تا آن زمان بايد تاب بياوريم و شرايط را مديريت 
كنيم زيرا در هر شــرايطى اين ملت و سرزمين بزرگ ايران است كه 

باقى خواهند ماند. 

تأييد صحت انتخابات استان همدان
 رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان از تأييد صحت انتخابات استان خبر داد 
و گفت: اعتبارنامه منتخبان حوزه ها براى 7 نماينده در استان همدان صادر شده كه براى 2

حوزه باقى مانده هم در روزهاى آينده انجام خواهد شد.
حجت االسالم جالل مرادى امروز با آرزوى سالمتى براى تمام مردم ايران از تأييد صحت 
انتخابات اســتان همدان خبر داد و اظهار كرد: از مردم واليتمدار استان تشكر مى كنم كه 
با وجود مشــكالت معيشتى، فضاسازى هاى روانى بى پايه و مخرب شبكه هاى اجتماعى 
كانال هاى ماهواره اى و شيوع ويروس كرونا در كشور كه منجر به اعالم نبود الزام به گرفتن 
اثرانگشت در زمان اخذ رأى شد حضور حدود 45 درصدى را در پاى صندوق هاى رأى 

به نمايش گذاشــتند. وى به فارس گفت: در همين جا الزم مى دانم از عوامل برگزاركننده 
انتخابــات اعم از عوامل اجرايى در رأس آن اســتاندار، رئيس ســتاد انتخابات اســتان، 
فرمانداران،  بخشداران،  هيأت هاى اجرايى و مجريان شعب، عوامل امنيتى، فرماندهى ناجا 
و سپاه استان و نيروى انتظامى و بسيجى مستقر در شعب، داوطلبان و نامزدهاى انتخاباتى 

كه موجب پرشور شدن فضاى انتخابات شدند، تشكر كنم.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات اســتان همدان افزود: از مجموعه دادگســترى استان و 
دادستان ها هم تشكر مى كنم كه عالوه بر حضور در هيأت هاى اجرايى، مسئوليت ستادهاى 
پيشگيرى از جرايم انتخاباتى را در استان و شهرستان ها و رسيدگى به جرايم انتخابات را 

بر عهده داشتند و دارند.
وى افزود: بايد از شــبكه نظارت اعم از هيأت هاى نظارت استان، شهرستان ها و بخش ها، 

ســرناظران، ناظــران مســئول و ناظران و همه اقشــار مردم شــريف و واليتمدار كه با 
مســئوليت پذيرى ســتودنى نظارت بر انتخابات را در همه سطوح و مراحل آن به خوبى 

انجام دادند نيز قدردانى كنم.
مــرادى ادامه داد: هماهنگى و هم افزايى بين عوامــل مختلف انتخابات به ويژه مجريان و 
ناظران منجر به اين شد كه نتايج تمام 7 حوزه انتخابيه با تجميع و تطبيق اجرايى و نظارت 

در روز شنبه سوم اسفندماه تأييد و اعالم شود.
وى گفت: پس از انجام انتخابات بر اســاس ماده 68 قانون انتخابات مجلس و هيأت هاى 
اجرايى مراكــز حوزه هاى انتخابيه موظفند ظرف 2 روز پس از اعالم نتيجه دريافت رأى 
انتخابات شكايات واصله را بپذيرند كه در اين راه در 2 حوزه انتخابيه شكايت هايى تقديم 

هيأت هاى اجرايى شد.

همه گير شدن بخشش اجاره ها در همدان

صاحب خانه ها هم به ميدان بيايند

سامانه بارشى وارد همدان مى شود
 يك ســامانه نه چندان قوى از عصر سه شنبه وارد همدان شده و به 

صورت بارش پراكنده باران در آسمان اين استان فعاليت مى كند.
كارشناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: به دنبال فعاليت اين سامانه، 
سرعت وزش باد در بيشتر نقاط استان از امروز افزايش مى يابد و براى 

روز پنجشنبه شدت وزش باد بيشتر مى شود.
محمدحسن باقرى شكيب به ايرنا گفت: بيشترين فعاليت اين سامانه تا 
پيش از ظهر امروز است و پس از آن بارش هاى پراكنده اى را در نقاط 

مختلف استان شاهد خواهيم بود.
وى ادامه داد: در پى فعاليت اين سامانه، دماى بيشينه بيشتر نقاط همدان 
بين 6 تا 8 درجه سانتى گراد كاهش مى يابد، اما دماى كمينه هوا تغييرات 

آنچنانى ندارد.
كارشناس اداره كل هواشناسى همدان با اشاره به اينكه در نخستين روز 
از عيد نوروز (جمعه) انتظار بارش باران نداريم، گفت: از روز شــنبه 
با ورود ســامانه جديد بارشــى، بارش باران و ريزش برف در همدان 

پيش بينى مى شود.

سينما را به خانه بياوريم
 در پى تعطيلى ســينماها به دليل شيوع بيمارى كرونا، پويش "سينما 
را به خانه بياوريم" براى دعوت مخاطبان به تماشــاى رايگان فيلم در 

خانه راه اندازى شد.
مدير ســينماهاى مؤسسه بهمن سبز همدان بيان كرد: تعطيلى سينماها 
به دليل شــيوع كرونا به عيد نوروز هم رســيد و در ايام تعطيالت هيچ 

فيلمى در سينماهاى همدان اكران نمى شود.
سعيد شرفى به ايرنا گفت: با تدابيرى كه انديشيده شده پويش "سينما را 
به خانه بياوريم" با همكارى سامانه فيلم گردى پويا شده و عالقه مندان 
مى توانند براى دريافت اشتراك رايگان به سايت "فيلم گردى" مراجعه 
كنند. وى گفت: مؤسسه بهمن سبز حوزه هنرى داراى بزرگترين زنجيره 
سينمايى در كشور است و در اقدامى مشترك در 25 سينماى خود اين 

پويش را اطالع رسانى كرد.
شرفى گفت: بر سردر سينما قدس همدان نيز پويش"سينما را به خانه 
بياوريم" نقش بست تا مردم از اين موضوع مطلع شده و در تعطيالت 
نوروز با ديدن فيلم هاى مورد عالقه خود سرگرم شده و در خانه بمانند.

دوستت دارم تا هر زمان ديگر
مهدى ناصرنژاد »

 كرونايــى آمد و شــايد تمــام معيارهــاى زندگــى و روابط و 
قرارومدارهــاى اجتماعى در روى كره خاكى را به هم ريخت. تا پيش 
از اين كار دنيا به هر طريقى كه در دادوســتدها و شــيوه هاى زندگى 
و ايده هاى شــخصى شــكل گرفته بود، پيــش مى رفت و هركس به 
كارى دست مى زد كه فكر مى كرد درست است و بايد انجام دهد؛ اما 
درحال حاضر كه حدود 3 مــاه از «پاندمى» كرونا در جهان مى گذرد. 
مى بينيم كه چيزى ســر جاى خود باقى نمانده و همه عوض شــده 
است؛ هواپيماها در هر كجاى دنيا سر جاى خود ميخكوب و زمين گير 
شده اند، سوت داورها در تمام رقابت هاى ورزشى از صدا افتاده است 

و جاده ها خلوت تر از هميشه در انتظار مسافرى هستند!
كرونا شايد آمده است تا ســرآغاز بدعتى تازه در تمام سازوكارهاى 
فعاليت و زندگى انســان ها باشد و در اين شروع تازه چه بسى مفهوم 
دلبســتگى ها و تعلقات انسانى و خالصه اين عشــق و مهربانى هم 
تغيير كند و در مسيرهاى ديگرى قرار بگيرد! فعًال كرونا با 2 دسته از 
آدم ها كار دارد؛ يكى آنان كه هدف آماج اين ويروس واقع مى شــوند 
و به بيمارى دچار مى گردند و يكى هم آنان كه بيشــتر از ظرفيت هاى 
حرفــه اى خويش به كار درمان قربانيان كرونا اشــتغال دارند و بهاى 
سنگينى هم از خود مى پردازند. حاال بماند حرف وحديث هاى فراوان 
درباره آن دسته اى كه در زمره هيچ دسته و گروهى نيستند و هميشه در 
كمين نشسته اند تا بلكه حادثه اى پيش آيد و بتوانند موج سوارى كنند. 
اينان دسته اى هستند كه هرگز از كار و انديشه خود عقب نشينى نكرده 
و لحظه اى از اعمال كثيف خود توبه مى كنند كه ديگر مرده باشــند و 

نامى و اثرى از آنان باقى نمانده باشد!
كرونا به گونه ديگرى هم عمل مى كند و با ترسى كه به جان ها انداخته 
است، مى رود تا زمينه ساز خيلى رفتارهاى جديد و ادبيات نوظهور در 
نوع تعامل بين افراد دور و نزديك بهم باشــد و اگرچه ممكن اســت 
چنين دگرديسى هاى اخالقى زمان بيشــترى ببرد اما آن اتفاقى كه به 

واسطه كرونا بايد بيفتد، مى افتد و هيچ كارش هم نمى توان كرد!
چند روز پيش براى تهيه مايحتاج روزانه خانواده به مغازه محل مراجعه 
كرده بودم. مغازه دار آداب دان محل براى رعايت اصول بهداشــتى در 
ارتباط با كرونا، اصرار داشــت تا از مشتريان خود به جاى وجه نقد، 
كارت بانكــى بگيرد. يكى از مشــتريان محترم كه به نظر مى آمد اهل 
محل هم نباشــد، يك قطعه اســكناس ارائه داد و گفت كارت ندارد. 
مغازه دار به همين منظور يك وسيله انبر مانند كنار گذاشته بود و وجوه 
نقدى را به وســيله آن انبر از مشتريان دريافت مى كرد و همين شيوه 
به آن آقاى غريبه برخورد و پرخاشگرانه خروشيد كه «مگر من كرونا 
دارم؟!» و آقاى مغازه دار با همان متانت پاســخ داد: «خير آقاى محترم، 

بنده كرونا دارم و نمى خواهم ديگران مبتال شوند!». 
اين ترس از كرونا و يا رعايت اصول بهداشتى در مراوده هاى دوستانه، 
در فعاليت هاى معمــول ادارات و حتى در بين خانواده و فاميل قطعًا 
باعث برخى ســوء تفاهم ها نيز خواهد شد و خداى ناكرده به نقطه اى 
از دلخورى برســد كه گفته اند «شيشه بشكسته را پيوند كردن مشكل 

است».
هيچ چاره اى هم نيســت، كرونا با توپ بســيار پر آمده اســت. حاال 
اين ويروس كرونا جنگ، تروريســم ميكروبى اســت يا يك اتفاق و 
جهش ويروسى، به عهده پزشــكان و دانشمندان است كه بگويند و 
شفاف نمايى كنند، اما ما مى گوييم حقيقت زندگى انسان از همان نقطه 
زاده شدن تا آخرين مرحله آموختن و به كار بستن در زندگى و نهايت 
مردن اســت، وليكن زندگى را عواطف انسانى و زشت و زيبايى آن 
شــكل مى دهد و نوع احساس و برداشت انسان از طرز بيان عواطف 
ديگران است كه شدت و ضعف دوستى ها و دلبستگى ها در همه قشر 

و گروه و نسبت ها را تعيين مى كند.
اين آخرين يادداشــت من براى روزنامه «همدان پيام» در سال 1398
بود. معلوم نيســت كرونا برايم فرصتى ديگر بگذارد يا نه! اما به همه 
همشــهريان و عالقه مندان و دوســتان كه يادداشــت هاى مرا مطالعه 

مى كنند، مى گويم: «دوستت دارم تا هر زمان ديگر».

1- آرايشــگران به دوران فعاليت سيار برگشــته اند. گويا با تعطيلى 
آرايشگاه ها براى پيشگيرى از گسترش كرونا، آرايشگران پس از تماس 
مشــتريان در منزل آنها حضور يافته و اقدام به اصالح مى كنند. گفتنى 
اســت تغييرات كرونايى صنوف ممكن است پس از كنترل ويروس 

جديد هم ادامه داشته باشد.
2- توزيــع ميوه نوروزى ناهماهنگى با سياســت هاى مقابله با كرونا 
عنوان مى شــود. گويا در شــرايطى كه تبليغ مى شود ديد و بازديد در 
نوروز انجام نشود، توزيع ميوه برخالف اين تبليغ است. گفتنى است 
برخى ســازمان ها در هماهنگ شدن با شرايط كرونا و سياست ها كند 

هستند.
3- پياده راه بوعلى شب هاى خلوتى را سپرى مى كند. گويا ممنوعيت 
دست فروشــى در همــدان دليل اين خلوتى اســت. گفتنى اســت 
در اســتان هايى كه براى مقابله با كرونا دست فروشــى ممنوع شــده 
حمايت هايــى از اين گروه زحمت كش توســط بنياد مســتضعفان و 

نهادهاى ديگر انجام شده است.
4- برخى شهردارى ها به برنامه هاى غيرحضورى براى نوروز روى 
آورده انــد. گويا اين برنامه هــا در ماه هاى پيش تدوين و اجراى آنها 
آغاز شده است. گفتنى است شهردارى ها از نهادهاى فعال در نوروز 

هستند.
5- هنرنمايى كرونايى در همدان مورد توجه قرار گرفته اســت. گويا 
كليپ هاى اين هنرنمايى ها در فضاى مجازى با اســتقبال مواجه شده 

است. گفتنى است كرونا بر هنرهاى خيابانى نيز تأثير داشته است.

 با شــيوع ويروس كرونا اگرچه اتفاقات 
دلخراش مــرگ و بيمارى جامعه را در يك 
هراس همگانى با خود همراه كرد اما در اين 
بيــن مودت و همدلى را نيز در بين اقشــار 
مختلف مــردم به ويژه اصناف و بازاريان نيز 
بيش از پيــش به جوش آورد تا جايى كه با 
همت اتاق اصناف اســتان مالكان و مديران 
برج هاى تجــارى و پاســاژ هاى همدان به 
پويــش «#هواتودارم»  پيوســتند و در يك 
اقدام هم نوع دوســتانه به بخشش يك ماهه 

اجاره بهاى از مستأجران خود رو آوردند.
از جملــه اين اماكن برج ســعيديه، مجتمع 
تجارى مهستان، زاگرس، ايران زمين و برخى 

مالكان برج پاستور و مجتمع ميالد هستد.
روز گذشــته نماينــدگان اتــاق اصناف و 
حــوزه علميه خواهران با حضور در مجتمع 
ايران زمين و برج زاگرس از ســرمايه گذران 
آن كه به بخشش اجاره اسفند ماه خود اقدام 

كرده بودند تقدير به عمل آورد.
ســعيد ترابيان، رئيــس هيأت مديره مجتمع 
تفريحى و توريســتى گنجنامه و از مالكان 
بــرج زاگرس در اين بــاره مى گويد: اعتقاد 
دارم وقتى اتفاقــات اين چنينى رخ مى دهد 
يك تلنگر است براى انســان تا از تعلقات 
و ماديات خود بگذرد و نگاه انسان دوستانه 

داشته باشد.
وى ادامه مى دهد: براى 500 نفر در همدان 
ايجاد اشــتغال كردم هميشــه نگاه اين بود 
كــه تعداد اين اشــتغالزايى حتــى يك نفر 
كاهــش پيدا نكند تا بتوانــم بارى از دوش 

جامعــه بردارم، نگاه ما بايد فراتر از يك ماه 
اجاره باشــد بايد هميشه نسبت به يكديگر 

اخالق محور و همدل باشيم.
مى گويــد:  ســرمايه گذار  ايــن 
ــكل  ــار مش ــر دچ ــك نف ــه ي ــا اگ قديم ه
بازاريــان  مى شــد  ورشكســتگى  و 
مى كردنــد  جمــع  پــول  بى ســروصدا 
حــل  را  مشــكالتش  معطلــى  بــدون  و 
ــروى يــك انســان حفــظ  ــا آب ــد ت مى كردن
و شــيرازه خانــواده اش از يكديگــر نپاشــد.
در همين راســتا عباســپور نماينــده مالك 
مجتمــع ايران زمين نيز گفت: در شــرايط 

اقتصادى پيش آمده كســبه بــه خودى خود 
در بازار با مشــكل مواجه هســتند حاال هم 
كه اين ويروس دامنگير جامعه شــده است 
بارى اضافه به دوش بازار و كسبه گذاشته، 
بر همين اساس تنها كارى كه براى دلگرمى 
اصناف و كسبه از دست ما برمى آمد بخشش 
اجاره يك ماهه براى آنان بود كه اميدواريم 

مثمرثمر باشد.
در ادامه دبير اتاق اصنــاف نيز اين اقدام را 
بسيار شايسته دانست و گفت: انتظار داريم 
در اين پويــش صاحب خانه ها هم به ميدان 
بيايند و اجاره مستأجرها را حداقل براى يك 

ماه ببخشند.
احمد گازرانى به باقيــات و صالحات اين 
اقدام خير خواهانه در بازار همدان اشــاره 
كــرد و افــزود: اميدواريم ايــن حركت 
مالكان براى ســاير فعاالن حوزه بازار نيز 
الگو شــود و همه در يك اقــدام همه گير 
بــه نيت هم نوع دوســتى و محبت به اين 

بپيونديم. پويش 
گفتنى اســت در اين بازديد با همت حوزه 
علميه خواهران و بســيج اصناف از مالكان 
و سرمايه گذاران اين پويش تجليل و تقدير 

به عمل آمد.

يادداشت 

توكل دارائى  »
 گفته مى شــود، قيامت كبراســت و معلوم 
نيســت بر سر بشــر چه مى آيد. اين جمالت 
فحواى سخن كوچك و بزرگ فرزندان آدمى 

از شرق تا غرب عالم، در اين روزهاست. 
حق هم دارند اين قدر نگران باشند. دست كم 
اين جمعيت ميلياردى چنين مصيبتى را به طور 
مشترك و در چنين گستره وسيعى در يك قرن 
گذشته تجربه نكرده است. كارشناسان سياسى 
و بهداشتى اما معتقدند كه منقرض نمى شويم 
اما درست مثل پس از طوفان عهد نوح، بشرى 
كه از كشتى سالم پا به بيرون گذاشت، زيست 

ديگرى را بنيان خواهد نهاد. 
اما مســأله اينجاست كه با وجود درصد پايين 
از كشــتگان اين ايلغار، چه كســانى از مهلكه 
جان به در مى كنند. از نظر ســنى و اثرگذارى 
بر انســان ها، آمارها از خطرناك بودن ويروس 
كرونا براى ســنين باالى 60 ســال و بيماران 
زمينه اى حكايت دارد. از آن طرف حكومت ها 
و دولت ها با همه فر و شــكوه هميشــگى و 
نازيدن بــه منابع و ثروت خويــش، در برابر 
ويروس تاج به ســر كاســه چه كنم به دست 
گرفته اند و يكى يكى مشكالتشان سر باز كرده 
است. بشرى كه هواى فتح كرات ديگر در سر 
دارد، از تدبير جان خويش ناتوان شده است و 
چون نمرود از آزار پشه اى به ستوه و اندوهى 

مرگبار رسيده است.  
اين ريز دشــمن كه از زير دست اطالعاتى ها 
و امنيتى هاى دنيا كه به خيال خويش امنيت و 
آسايش گيتى روى كاكل آنان مى چرخد، قسر 
در رفته، كمتر آينده پروژه و برنامه ريزى آن را 
در اين سطح گسترش، پيش بينى كرده و براى 
مقابله با آن، هشدار داده است. دست كم تاكنون 
هيچ يك از "هل من مبارز"طلبيدن هاى پيشين 
كه در مواجهه با مشكالت سر داده مى شد، در 

اين موضوع جواب نداده است. 
تــرس و واهمــه از آثار زيانبــار اين هيوالى 

كوچك چنــان كرده كه جانيان بالفطره اى مثل 
داعش فتواى حفاظت و خزيدن در پستو صادر 

كرده است. 
انگار اين حكايت كه آدمى به عطســه اى بند 
اســت، دارد درباره دولت ها نيز مصداق پيدا 

مى كند. 
برخى دولت ها اول انــكار كردند، اما بعد كه 
مسأله عيان شد، اعتراف كردند و ادعاى مهار، 
اما انگار اين عطسه ناچيز دارد خانمان همه را 

بر باد مى دهد. 
بگذريم كه ادعاى توطئه و دشــمنى و رقابت، 
خريدارانى بسيار در بين سران كشورها و افكار 

عمومى پيدا كرده  است. 
اما به نظر مى رســد كه جاى انكار باقى نمانده 
 است و باألخره از ترامپ تا جانسون و مركل 
يكى يكى، حضور قدرتمند كوچولوى سمج را 

پذيرفته اند و به دنبال راهكار مى گردند. 
شــبكه  هاى مجازى موى دماغ حاكمان شده  
اســت و تا حرفى را مى خواهند سانســور يا 
تغيير دهند ، در كسرى از ثانيه رسواى جهانيان 

مى شوند. 
برخى دولتمردان دنيا از كشــتار 2 تا حداكثر 
5 درصــدى مى گويند و با عــدد و رقم ثابت 
مى كنند كه هراسناكى بشر وجهى ندارد يا در 
خور اهميت موضوع نيست و زيادى بزرگش 

كرده اند. 
اما حرفشان تمام نشــده، خبرش مى رسد كه 
در دفترهاى تودرتو و اشــباع از ضدعفونى و 
نظافت، ويروس به دامشان انداخته  است و يا 
از ترسشان گريخته اند. حكايت برخى كشورها 
هم، بــه انبانى از كاش و اگرهــاى ناتمام كه 
مديرانشان را درگير كرده و مردمشان را گرفتار 

و سرگردان، تبديل شده  است. 
انگار كه صور اســرافيل دميده باشــند  ولى به 
قاعــده عكس، مردم به جــاى تجمع در خانه 

خزيده   اند و منتظر  روز حادثه اند. 
در اين ميان اما مثل هميشــه نظامى ها كه پول 

و ثروت جهان را در رقابت وحشــتناك براى 
تهيه اسلحه هاى مرگبار بلعيده   اند، براى نجات 
بشريت دست به كار شده اند و ميدان دار معركه. 
و اينجاســت كه بيراه نيســت اگر گفته شود 
ثروت هاى هنگفتى كه مى شــد خــرج رفاه، 
آسايش و ارتقاى بهداشــت بشريت شود، به 

جيب كارتل ها و دالالن اسلحه رفته  است.  
به يك كليپ منتشره از يك كشور اروپايى كه 
نگاه مى كنى تمدن مدرن از حركت افتاده  است 

و انگار در قرن پانزدهم است تا عصر فضا. 
در برخى كشــورها و از جملــه ايران، خيل 
خرافــات به جــاى فراهم كردن عــده و عده 
براى مقابله با ويروس، به ريشخند و تمسخر 
روى آورده اند و برخيشان هم مثل شاه سلطان 
حسين در مواجهه با افغانان مهاجم، به تعويذ و 

حرز روى آورده اند. 
روايتى كه گفته شد، با كم و زيادش، اين روزها 

در همه دنيا سارى و جارى است.  
بــا اين حال اما، دنيا به كام طراران اســت در 

لباس دوست. 
آنها كه از آب هم كره مى گيرند، اين بار نيز آب 
خالى تحويل خلــق ا... مى دهند به جاى دواى 
ضد عفونــت و جيبش را در اين معركه خالى 

مى كنند و جانش را نيز مى ستانند. 
جماعتى اندك از دينداران كه مناســك را در 
حد پرستش به جا مى آورند و در كليسا، مسجد، 
معابد و مشاهد، ويروس را به هيچ مى  انگارند، 
الابالى گريشــان بار گرانى بــر دوش دولت و 
ملت شده  است و رفتار مضحك و بى  منطقشان 

موجب وهن اديان شده  است. 
 خالصه اينكه، انگار يوم تبلى الســرائر شــده  
است و عيار حاكم، محكوم، دولت و ملت به 

محك مواجهه با كرونا رسيده  است. 
 وه، كه چه دماغ ها از اين سر دنيا تا آن سر دنيا 

به خاك ماليده شده  است. 
و اما از نظرى ديگر، اين خداســت كه دلبرى 
نموده  است. شــايد گفته شود اين چه دلبرى 

است كه دليرانه بشــر را به خاك سياه نشانده  
اســت و رنج همگانى بشر را به تماشا نشسته  

است. 
اما مگر نمى بينيد كه اســباب انســانى و لذايذ 
حيوانى چنان بشــر را درنورديــده كه ادعاى 

خودمستقل پندارى به سرش زده است. 
حتى كفگير بســيارى مدعيــان حامى ديانت 
به ته ديگ خورده  اســت و به جاى دعوت به 

خداى، بشر را به خويش مى خوانند. 
اما وعده خداى، نصرت دين و اثبات وحدانيت 
خويش اســت. چه معلوم شود ويروس كرونا 
محصــول آزمايش و خطاى انسانيســت و يا 
برآمده از طبيعت اســت، اين ويروس فرصتى 

براى قدرت نمايانى خالق است. 
ويروس كرونا، قواعد مرسوم ادارى، سياسى، 
تجارى و به ويژه روابط انسانى را نشانه گرفته  
است و موريانه  اى شــده براى به هم خوردن 
تنظيمات ظالمانه و حتى بروكراســى هاى بى 

سرو ته در روابط دولت و ملت ها. 
اين موريانه همانند عصر نبوى پيمان هاى ظالمانه 
را يكى  يكى مى  خورد و دست كم تا ايامى كه ترس 
بودنش وجود دارد، دولت ها را به تجديدنظرهايى 

هر چند از روى ناچارى، مى كشاند. 
گفته شده كه موريانه اى از خفاش تغذيه كرده 
و ويروس قصه ما را به وجود آورده و با تغذيه 

به بشر منتقل شده  است. 
حكايــت آن موريانه اى كه پيمان همبســتگى 
قريش را چنان خورده بود كه فقط نام خدا از 

آن باقى مانده بود، را شنيده ايد؟ 
با اين اوصاف، تشبيه كل ماجراى بشر از شرق 
تا غرب عالم و از جمــع دينداران تا الدينان، 
به اينكــه كرونا همه عهدهاى ســتمگرانه را 
خورده و تنها "نام خداى" از آن باقى گذاشــته  
است حرفى بيراه نخواهد بود. ويروس كرونا 
بســيارى از پرده هاى جهل، عنــاد و خرافه را 
پاره كرده  اســت. ويبقى وجه ربك ذوالجالل 

واالكرام.همين.

كرونا و باقى بقاى خدا 

مدير 
تعاون روستايى 

تغيير كرد
 رضا عباســى، مدير سابق سازمان تعاون 
روستايى اســتان امروز بازنشسته مى شود و 

مجيد مسلمى راد، معاون سابق وى جاى وى 
مى نشيند.

فوق ليســانس  ســاله،   48 مســلمى راد 
ــال 72 ــاورزى اســت و از س ــى كش مهندس
تاكنــون كارمنــد ســازمان جهــاد كشــاورزى 
ــا  ــدان اســت. وى از ســال 72 ت اســتان هم
85 معــاون جهــاد كشــاورزى شهرســتان 
ــازمان  ــس س ــا 89 رئي ــال 85 ت رزن، از س

ــال  ــتان رزن، از س ــتايى شهرس ــاون روس تع
89 تــا 94 معــاون ســازمان تعــاون روســتايى 
ــر  ــا 97 مدي ــال 94 ت ــدان، از س ــتان هم اس
حراســت ســازمان جهــاد كشــاورزى اســتان 
ــعه  ــاون توس ــم مع ــر ه ــال اخي و در يك س
ــتان  ــاورزى اس ــاد كش ــانى جه ــع انس مناب

ــوده اســت. ــدان ب هم
مسلمى راد در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام 

درباره مهمترين برنامه كارى خود براى سال 
آينده گفت: اســتفاده از ظرفيت تشكل هاى 
بخش خصوصى كشاورزى يكى از مهمترين 
اولويت هاى كارى من در دوران مديريت اين 

سازمان خواهد بود.
وى افزود: با توجه به اصل 44 قانون اساسى 
براى كاهــش تصدى گرى دولت بايد بتوانيم 

بخش هاى دولتى را كاهش بدهيم.
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6 ميليارد ريال به استحكام سازي سد 
ازندريان اختصاص يافت

 در جريان بارندگى هاى بى ســابقه فروردين ماه سالجارى، سد 
ازندريان با ظرفيت 300 متر مكعب دچار آســيب ديدگى شــد، در 
راستاى پيشگيرى از خســارات احتمالى در آينده، تعمير و تكميل 
ديواره سازى سد از اواسط بهمن با اختصاص 6 ميليارد ريال اعتبار 

در دستور كار قرار گرفت.
عضو شوراى اسالمى شــهر ازندريان از تخصيص اعتبار بيش از 
6 ميليارد ريال براى ريپ رپ (ســنگ چينى) ديواره ضلع شرقى 
آب بنــد بزرگ ســد ازندريان خبر داد و گفت: در اواخر ســال 
97 و ابتداى ســال 98 اين آب بند بر اثر بارش برف و باران در 
حدى آبگيرى شــده بود كه احتمال خطر شكستگى وجود داشت 
و مســئوالن استان و شهرســتان بخاطر شرايط بحرانى پى در پى 

از آن بازديد مى كردند. 
احســان غفارى در ادامه با اشــاره به پيگيرى ها و مكاتبات شوراى 
اســالمى شــهر براى اســتحكام اين ديواره بــه همدان پيام گفت: 
درحال حاضر پروژه ســنگ چينى ديواره ضلع شرقى سد ازندريان 
به طول حدوداً 350 متر توســط شــركت پارس اروند ايرانيان زير 
نظر شركت آب منطقه اى اســتان همدان در دستور كار قرار گرفته 

و درحال اجرا است.
وى ضمــن تشــكر از همــه مســئوالن به ويــژه مديرعامــل 
شــركت آب منطقــه اى اســتان همــدان تأكيــد كــرد: ديــواره ضلــع 
جنوبــى آب بنــد بــزرگ ازندريــان نيــز نيازمنــد استحكام ســازى 

اســت.
غفارى سد بزرگ ازندريان را در كنترل سيالب ها و تأمين آب مورد 
نياز بسيار مهم ارزيابى كرد و افزود : در مجموع براى استحكام سازى 
ديواره هاى ســد 8 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است كه 6 ميليارد 

آن تخصيص يافته است.
عضو شوراى اسالمى شهر ازندريان در پايان يادآورى كرد: اجراى 
سنگ چينى ديواره ها سبب تقويت و استحكام ديواره آب بند مى شود 

و از شستن ديواره و تخريب آن توسط امواج ممانعت مى كند.

توليد ساالنه 280 تن گياه دارويى در مالير
 رئيس اداره توليدات گياهى جهاد كشــاورزى مالير از توليد ســاالنه بيش از 280 تن 

انواع گياهان دارويى در مالير خبر داد. 
ســيدمهدى ميرباقرى با بيان اينكه بيش از 40 هزار هكتار از اراضى شهرستان زير كشت 
غالت است، اظهار كرد: 26 هزار هكتار از اراضى مالير زير كشت گندم ديم و 6 هزار و 

800 هكتار نيز زير پوشش گندم آبى قرار دارد. 
وى اراضى زير كشــت جو ديم را نيز در شهرستان مالير 4 هزار و 700 هكتار دانست و 

گفت: اراضى زير كشت جو آبى نيز 5 هزار و 100 هكتار است. 
رئيس اداره توليدات گياهى مالير با بيان اينكه با توجه به وضعيت بارندگى در سالجارى 

پيش بينى مى شود امسال محصوالت خوبى داشته باشيم به فارس گفت: در سال هاى اخير 
كشت هاى كم آب بر در مالير مورد توجه كشاورزان قرار گرفته است. 

وى 106 هكتار از اراضى شهرستان را زير كشت زعفران دانست و گفت: در اين زمينه 73 
هكتار در سال گذشته و 33 هكتار نيز امسال زير كشت زعفران رفته كه درحال حاضر 73 

هكتار آن بارور و 33 هكتار آن غيرباررور است. 
ميرباقرى با بيان اينكه از 73 هكتار بارور محصول برداشت شده و اراضى غير بارور براى 
ســال هاى آينده بارور مى شــود، تصريح كرد: درحال حاضر مالير در كشت زعفران رتبه 
نخســت اســتان را دارد. وى با بيان اينكه از اراضى شهرستان 300 كيلو زعفران برداشت 
شده است، گفت: با توجه به شرايط آب و هوايى مالير اراضى آن براى كشت محصوالتى 

از جمله زعفران بسيار مناسب است. 

رئيس اداره توليدات گياهى شهرســتان مالير از كشت 148 هكتار گل محمدى در مالير 
خبر داد و گفت: از اين ميزان 105 هكتار بارور و 43 هكتار غيربارور اســت كه اين 43 

هكتار امسال كاشته شده است. 
وى ميزان برداشــت گل محمدى در اراضى شهرستان را در سالجارى 210 تن دانست و 
گفت: همه ساله با توجه به استقبال كشاورزان حدود 30 هكتار به اراضى اضافه مى شود. 
ميرباقرى با بيان اينكه درحال حاضر 108 از اراضى شهرســتان زير كشــت انواع گياهان 
دارويى است، افزود: اين گياهان شامل نعنافلفلى، آويشن و بابونه است كه با توجه به آب 
و هواى شهرستان ميزان برداشت ساليانه توليدات گياهان دارويى شهرستان 284 تن است. 
وى با اشــاره به اينكه امسال نيز حدود 10 هكتار به اين اراضى اضافه شده است، گفت: 

55/5 هكتار از اراضى شهرستان زيركشت پسته رفته كه ميزان آن امسال 10 هكتار بود. 

شناسايى 417 انشعاب غيرمجاز
 آب روستايى در كبودرآهنگ

 مدير امور آب و فاضالب روســتايى شهرســتان كبودرآهنگ از 
كشــف 417 مورد انشعاب غيرمجاز در ســالجارى خبر داد و گفت: 
از اين تعداد 175 مورد مجاز شــده و مابقى قطع و به مراجع قانونى 

ارجاع شده است. 
به گزارش مهر، باقر پورقاســمى در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه 
آب شــرب 127 روستاى شهرســتان كبودرآهنگ از 155 حلقه چاه 
مكانيكى و دستى، 5 رشته قنات و 6 دهنه چشمه تأمين مى شود، بيان 
كرد: از اين تعداد 107 روستا تحت پوشش خدمات اين امور است. 

وى ضمن اشاره به افت آب هاى زير زمينى و كمبود آب در برخى مناطق 
شهرستان عنوان كرد: در راستاى كنترل شرايط موجود؛ در سالجارى، 
عمليات حفر چاه عميق و دســتى به عمق 520 متر در روســتاهاى 
آق تپه، عبدل آباد، دســتجرد، چهارســوق، اوزوندره وچالو به انجام 
رسيد.  پورقاسمى در ادامه اظهار كرد: همچنين عمليات اليروبى چاه 
در روستاهاى گمين قلعه، ناصرآباد، چورمق، شيخ جراح، سرايجوق و 
اميرآباد نيز با اعتبار 560 ميليون ريال در سالجارى عملياتى شد.  وى 
با اشــاره به اينكه در سال 98 در راستاى جلوگيرى از هدر رفت آب 
عمليات تعمير مخازن زمينى و هوايى در 7 روستا اجرايى شد، گفت: 
اين عمليات در روستاهاى كليك، مبارك آباد، آق تپه، پرورق، كردآباد، 
داق داق آباد و بشــيك تپه با صرف اعتبارى بالغ بر 480 ميليون ريال به 
انجام رسيد. مدير امور آب و فاضالب روستايى شهرستان كبودرآهنگ 
در بخش ديگرى از ســخنانش به عمليات اصالح و توسعه شبكه در 
روستاهاى طراقيه، چاله كند، خلعت آباد، كردآباد، داق داق آباد و قباق تپه 
به طول 5/5 كيلومتر با صرف 30 ميليون ريال اعتبار اشاره و بيان كرد: 
همچنين در بازه زمانى 12 ماهه ســالجارى، عمليات اجرايى شــبكه 
توزيع آب شــرب روســتاهاى اورياد، عين آباد و روعان به طول 21

كيلومتر با نصب و استانداردسازى انشعابات به مبلغ 19 هزار ميليون 
ريال ازمحل اعتبارات ملى انجام شد. وى همچنين از كشف 417 مورد 
انشعاب غيرمجاز در سالجارى خبر داد و عنوان كرد: از اين تعداد 175

مورد مجاز شده و مابقى قطع و به مراجع قانونى ارجاع شد. 

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

آگهي مناقصه شماره98/15

 روابط عمومي سازمان عمران وبازآفريني فضاهاي شهري

بوعلى  خيابان  جداره  مرمت  و  ساماندهى  عمليات  اجراي  نظردارد  در  همدان  شهرداري  شهري  فضاهاي  بازآفريني  و  عمران  سازمان 
پايين  ضلع شرقى (حدفاصل ميدان امام«ره» تا كوچه سريخچال) را ( با برآورد اوليه 5/323/411/715 ريال ) بر اساس فهارس بهاي سال 1398 ، 
برابر نقشه ها و جزييات اجرايي از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد، لذا مجموعه اسناد مناقصه جهت شركت كنندگان حقيقى و حقوقي و داراي 
رتبه بندي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوركه صالحيت در رشته مرمت آثار باستانى را دارا باشند  به شرح ذيل ارائه ميگردد:

1- مبلغ سپرده شركت در مناقصه كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير باشد :
الف - مبلغ 400/000/000 ريال ( چهارصد ميليون ريال ) بصورت فيش واريزي به حساب شماره 100827682450 بانك شهر شعبه مركزي  در وجه 
سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان ب-  اسناد خزانه يا اوراق مشاركت  پ-  ضمانت نامه بانكي به نام سازمان عمران و 

بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.
2- محل دريافت و تحويل اسناد و پيشنهادات:همدان -  ميدان آرامگاه بوعلي - طبقه فوقاني بانك سپه -  دبيرخانه سازمان عمران و بازآفريني 

فضاهاي شهري شهرداري همدان تلفن: 32514444-081 و نمابر:  081-32527999 
3- مهلت دريافت و تحويل اسناد و پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي( 98/12/28)  لغايت ساعت 14روزدوشنبه مورخ  ( 99/01/18 ) مي باشد.

4- زمان بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 17روز چهارشنبه  مورخ 99/01/20مي باشد.
5- مدارك شامل : تضمين( پاكت الف) ـ اسناد مناقصه ،مشخصات فني و رزومه كاري (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) مي باشد. 

تبصره 1 : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
تبصره 2 : كليه هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تبصره 3 : ساير اطالعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
تبصره 4 : بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ ، مشخص، معين و بدون ابهام بوده و مي بايستي در فرم مخصوص و با خط خوانا ،  بدون خط خوردگي و 
يا گذاشتن شرط و الك گرفتگي و با امضاء متعهد، تا پايان مهلت قانوني مناقصه مذكور در پاكت الك و مهر شده به سازمان تسليم شود و براي تعيين 

برنده مناقصه ارقامي كه به حروف نوشته شده مالك عمل خواهد بود.
تبصره 5 : مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابالغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان 

ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابالغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.
تبصره 6 : شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

تبصره 7 : ضمانت حسن انجام تعهدات مورد قبول كارفرما ، معادل 5٪  مبلغ پيشنهادي برنده مناقصه بوده كه پس از اتمام كار و تحويل موقت و ارائه و                                                                                                      
تصويب صورت وضعيت قطعي پروژه، عودت داده مى شود.

تبصره 8 : نحوه پرداخت از منابع و اعتبارات داخلى شهردارى منطقه دو همدان  مي باشد كه مطابق با درصد هاي فوق و پيشرفت پروژه قابل محاسبه 
و پرداخت است .

ضمنًا متن آگهي فوق در سايت شهردارى همدان و سازمان عمران وبازآفريني فضاهاي شهري شهرداري به آدرس ذيل موجود مي باشد.
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آگهي سرمايه گذاري شماره 98/14
 

روابط عمومي سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان 

سازمان عمران وبازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد ، سرمايه گذارى در خصوص فعاليت معدن آق حصار به مدت 10 سال 
، جهت توليد مصالح كارخانه آسفالت سازمان و تامين كليه وسايل و تجهيزات ، ماشين آالت و پرسنل مورد نياز از طرف برنده سرمايه گذاري را  با شرايط 

زير واگذار نمايد: 
1- معدن سنگ الشه آق حصار در شهرستان همدان - بخش مركزى - دهستان هگمتانه و در شمال غرب روستاى آق حصار واقع است 

2- معدن (سنگ الشه آهكى ) داراى پروانه بهره بردارى شماره 153416 مورخ 89/12/28 صادره از سوى سازمان صنعت,معدن و تجارت استان همدان 
مى باشد كه داراى اعتبار تا تاريخ 1407/07/28 است .

3- معدن داراى سينه كار مى باشد كه يك بار عمليات آتشبارى در آن انجام شده است ، اما مواد معدنى حاصل از آتشبارى در محل موجود مى باشد و تعدادى 
از چال ها نيز حفارى شده است كه در اطراف سينه كار مذكور قابل مشاهده است .

4- در كنار محدوده معدن سازمان داراى زمين (اجاره از امور اراضى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان )،تجهيز كارگاه به مساحت يك هكتار موجود 
است كه تاسيساتى شامل باسكول ،ساختمان نگهبانى ،ساختمان ادارى ،ساختمان اپراتورى ،كنترل و انبار به همراه تامين شبكه برق 20 كيلو وات و يك حلقه 

چاه آب به عمق 13متر موجود است .
5- با توجه به پيشنويس قرارداد سرمايه گذارى سازمان قصد دارد كه فعاليت در معدن را به مدت 10 سال جهت تامين مصالح را به سرمايه گذارى واگذار 

نمايد .
6- سرمايه گذار ضمن تامين كليه وسايل ،تجهيزات ،ماشين آالت ،پرسنل مورد نياز را براى حفارى ،آتشبارى ، استخراج ، برداشت ،خردايش و دانه بندى ، 

بارگيرى و حمل براى تامين مصالح مورد نياز و تخليه در كارخانه آسفالت سازمان را به عمل خواهد آورد . 
7- با توجه به هزينه هاى معدن شامل حفارى ،آتشبارى ،استخراج و برداشت و حمل ماده معدنى و هزينه هاى خط سنگ شكن و دانه بندى ماده معدنى و 
ساير هزينه هاى مترتبه براى هر تن ماده معدنى قابل فروش حدود150/000 ريال برآورد مى شود و همچنين قيمت متوسط هر تن ماده معدنى در بازار حدود 

240/000 ريال مى باشد . بنابر اين سود هر تن 90/000 ريال برآورد مى گردد. 
8- اگر از مبلغ سود حاصله از هر تن 30/000 ريال بابت سازمان عمران و 60/000 ريال براى سرمايه گذار منظور شود . در صد سهم سازمان عمران از قيمت 

فروش بابت هر تن ماده معدنى 12/5 در صد منظور مى گردد. 
نظريه پايه كارشناسي(در صد پايه):

با عنايت به موارد فوق الذكر و در نظر گرفتن جميع جهات ، سهم سازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى شهرى شهردارى همدان از ميزان فروش ماده معدنى 
12/5 در صد منظور مى گردد و هر ساله قيمت متوسط هر تن ماده معدنى از انجمن توليد كنندگان شن و ماسه استعالم شود و يا قيمت متوسط فروش سه 

واحد توليدى شن و ماسه همجوار معدن مالك قيمت فروش قرار گيرد .
شرايط پرداخت خريد مصالح سازمان: منابع مالي از اعتبارات داخلي و شرايط پرداخت بصورت 40٪ نقدي و 60٪ تبديل تعهد با امالك سازمان ( از طريق 
شركت در سرمايه گذاري مربوط به آن با استناد به ماده 292 قانون مدني ) مي باشد كه مطابق با در صد هاي فوق و پيشرفت تخليه مصالح برابر صورت 

وضعيت تاييد شده قابل محاسبه و پرداخت است . 
  مبلغ سپرده شركت در سرمايه گذاري:

1- مبلغ سپرده شركت در سرمايه گذاري  بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد سرمايه گذاري در پاكت الف و به صورت الك و مهر شده به 
دستكاه سرمايه گذاري گذار تسليم شود  :

الف : مبلغ 500/000/000ريال (پانصد ميليون ريال ) بصورت فيش واريزي به حساب شماره 0100827682450بانك شهر شعبه مركزي  دروجه سازمان عمران 
و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان  

ب:  اسناد خزانه يا اوراق مشاركت 
ج: ضمانت نامه بانكي به نام سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان

2- محل دريافت اسناد و ارائه  پيشنهادات: همدان -  ميدان آرامگاه بوعلي-  طبقه فوقاني بانك سپه -  دبيرخانه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 
شهرداري همدان تلفن: 32514444-081ونمابر:081-32527999  

3- مهلت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي( 1398/12/28 )  لغايت ساعت14 روزدو شنبه مورخ ( 1399/01/18 ) مي باشد.
4- زمان وتاريخ بازگشايي پاكت هاي سرمايه گذاري: ساعت17روز چهارشنبه مورخ 1399/01/20 مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع مي باشد.
5- مدارك شامل : تضمين ( پاكت الف) ـ مشخصات فني ، اسناد سرمايه گذاري ( پاكت ب) و پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) مي باشد.

تبصره 1 : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
تبصره 2 : كليه هزينه هاي درج آگهي بعهده برنده سرمايه گذاري مي باشد.

تبصره 3 : ساير اطالعات و جزييات مربوط به سرمايه گذاري در اسناد سرمايه گذاري مندرج مي باشد.
تبصره 4 : درصد پيشنهادي بايد از حيث مبلغ ، مشخص، معين و بدون ابهام بوده و مي بايستي در فرم مخصوص و با خط خوانا ،  بدون خط خوردگي و يا 
گذاشتن شرط و الك گرفتگي و با امضاء متعهد، تا پايان مهلت قانوني سرمايه گذاري مذكور در پاكت الك و مهر شده به سازمان تسليم شود.ضمناً درصد 
پيشنهادي مي بايست حداقل 60 روز پس از ارائه توسط پيشنهاد دهنده معتبر باشدو همچنين بعد از انعقاد قرارداد با برنده سرمايه گذاري تا پايان قرارداد 

ثابت باشد .
تبصره 5 : شركت در سرمايه گذاري و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد سرمايه گذاري مي باشد.

تبصره 6 : مبلغ سپرده شركت در سرمايه گذاري برنده اول، هرگاه پس از ابالغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان 
ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابالغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره 7: ضمانت حسن انجام تعهدات مورد قبول كارفرما ، معادل 10٪ مبلغ قرارداد و بر اساس موارد توضيح داده شده در قرارداد سرمايه گذاري  مي باشد.
ضمنا  - متن آگهي فوق در سايت شهرداري همدان و سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان موجود مي باشد.
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 نير احمدى- خبرنــگار همدان پيام: مدير 
روابط عمومــى اداره كل اوقاف و امور خيريه 
اســتان در گفت وگو با همدان پيام با اشــاره به 
اقدامات اداره اوقاف اســتان همدان در مقابله 
با كرونا گفت: از زمان شــروع بيمارى كرونا از 
ابتداى اسفندماه تاكنون بيش از 5 هزار سبد كاال 
و اقالم بهداشتى به ارزش يك ميليارد تومان در 

بين نيازمندان و بيماران توزيع شده است.
راميــن غالمى در ادامه اظهار كرد: بيشــتر اين 
كاالها در شهرستان همدان، مالير و كبودراهنگ 
بوده كه با توجه به وجود موقوفاتى مانند مرحوم 
مالير،  سيف الدوله  مرحوم  همدان،  بهاءالملك 
اميرنظام كبودراهنگ كه نيات ايشــان مرتبط با 
دارو و درمان و كمك به نيازمندان مى باشــد، 

توزيع گرديده است.
وى تأكيد كرد: همچنين مراســم پنجشنبه آخر 
سال در آرامســتان موقوفه همدان در روز 29

اســفند طبق مصوبه ستاد پيشــگيرى از شيوع 
كرونا تعطيل است و مراسم لحظه تحويل سال 

نو نيز در بقاع متبركه برگزار نمى شود.
وى در پايان گفت: بحــث ضدعفونى روزانه 
چنــد نوبــت در اماكن مذهبى اســتان و لغو 

تمامى برنامه ها و تجمعات هم در دســتور كار 
اوقاف اســتان تا به امروز بوده و اين اداره كل 

تابع تصميمات و دستورات ستاد پيشگيرى از 
كرونا است.

توزيع 5 هزار سبد كاال و اقالم بهداشتى 
توسط اوقاف استان 

كرونا مصرف آب روستاهاى 
اسدآباد را افزايش داد

 مدير امــور آب و فاضالب روســتايى 
شهرستان اســدآباد از افزايش مصرف آب با 

شيوع بيمارى كرونا خبر داد. 
احد احدى ايمان در جمع خبرنگاران، با اشاره 

به اينكه در ســالجارى 3 حلقه چاه عميق در 
روستاهاى موسى آباد، بادخوره و حسن آباد 
حفر شــد، اظهار كرد: اجراى شبكه داخلى 
كمك ســفلى و چنارعليا نيز در ســالجارى 

عملياتى شد. 
به گزارش فارس، وى با اشاره به اينكه اجراى 

خطوط انتقــال در مجتمع هاى آب رســانى 
النجه گنجه، جنت آبــاد و چنارعليا به انجام 
رســيد، عنوان كرد: در حوزه بهره بردارى نيز 
93 مخزن در راســتاى افزايش كيفيت آب، 
شست وشو شد، ضمن اينكه 340 متر شبكه 
آب رسانى نيز در روستاهاى تابعه شهرستان 

اسدآباد اصالح شــد.  مدير آب و فاضالب 
روســتايى اســدآباد به تعويــض 34 مورد 
الكتروپمپ در چاه ها و ايســتگاه هاى پمپاژ 
اشــاره كرد و گفت: در ســالجارى تعمير و 
تعويض 328 مــورد تابلو برق به همراه رفع 

650 مورد نشتى و شكستگى عملياتى شد. 
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آگهي حصر وراثت
ــوروزى گوهــر داراى شــماره شناســنامه  4031564211 بــه  آقــاى اســداله ن
شــرح دادخواســت كالســه 111/980264ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى 
حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان نوروزعلــى زيــورى 
عرب پــور بــه شــماره شناســنامه  209 در تاريــخ 1397 در اقامتــگاه دائمــى 
خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفــى منحصــر اســت 
ــر  ــى 04031564211 پس ــماره مل ــه ش ــر ب ــوروزى گوه ــداله ن ــه: 1- اس ب
متوفــى 2- علــى اوســط زيــورى بــه شــماره شناســنامه 791 پســر متوفــى 
ــى 4031566123  ــماره مل ــه ش ــر ب ــور پس ــورى عرب پ ــه زي 3- رحمت ل
ــه شــماره ملــى 4031567189  پســر متوفــى 4- زيــور زيــورى عرب پــور ب
پســر متوفــى 5- گلــزار زيــورى عرب پــور بــه شــماره ملــى 4031564651 
دختــر متوفــى 6- احمــد زيــورى عرب پــور بــه شــماره ملــى 4031568592 
ــه شــماره شناســنامه 105 همســر متوفــى.  پســر متوفــى 7- اثمرعبــدى ب
اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت 
آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي 
نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد 

واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 1995)
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بار دگر روزگار چون شكر آيد
مهدى ناصرنژاد»

  در اين ماه و ســال، روزگار سخت و دلهره آورى تجربه مى كنيم 
و هموطنان ايرانى درگير ويروس بيمارى خطرناكى هستند كه چند 
هفته اى بالى جان مردمان كشــورهاى بسيارى از جهان شده است. 
تمام حوادث دشــوار و دسيسه هاى شيطانى دشمنان خارجى در 40
ســال گذشته به كنار اما در همين سالى كه رو به پايان است، سختى 
براى مردم ايران به نهايت رســيد، سختى ها و حوادثى كه شايد هر 

يك به تنهايى مردم و دولت يك كشور را از پا بيندازد!
از نوروز گذشته كه با سيالب هاى مهيب و ويرانگر در شمال، جنوب 
و مناطق ديگرى از كشــورمان شروع شــد و زلزله هاى متعددى كه  
اتفاق افتاد تا حوادث تلخى كه به شهادت بهترين فرزندان اين آب و 
خاك انجاميد، خاطرات بدى را برايمان به يادگار گذاشــت تا همين 
بالى ناگهانى به نام ويروس كرونا كه به خودى خود عواقب بســيار 
بد و آسيب هاى جانى و مالى غيرقابل جبران و سنگين تر از آوار چند 

جنگ خانمانسوز براى هر كشورى دارد!
با وجود تمام تالش شبانه روزى و بدون وقفه توسط جامعه پزشكى 
با پشــتيبانى كامل دولت و قواى نظام كشــورمان كه به عمل مى آيد 
و بيشــتر مردم هم با جان و دل بسيج شده اند، معلوم نيست شر اين 
بيمارى ناشــناخته و مرموز كِى از ســر ملت ايران كنده شود و البته 
اين خطر آنچنان بزرگ و جدى اســت كه هــر آدم عاقل و متعهد 
مى داند اگر خودش نخواهد و در بسيج عمومى شركت نداشته باشد، 
به زودى زود روى زيباى آســايش نخواهيم ديد و به راســتى كه هر 
كس بى خيال و بى تفاوت باشــد، خيانت غيرقابل بخشــش در حق 
نه تنها مردم كشــورش، بلكه در حق نوع بشر در هر نقطه اى از اين 

جهان بى انتها مرتكب شده است.
يكى از بدى ها و گوشــت تلخى هاى ويروس كرونا براى هموطنان 
ايرانى اين اســت كــه از لحاظ زمان در بدتريــن موقع ممكن پاى 
شــومش را به اين آب و خاك گذاشــته اســت. ما ايرانى ها به دليل 
شرايط دشــوار اقتصادى و تحريم هاى غيرانسانى آمريكا عليه جان 
مــال و آســايش مردم در تمام مدت يك ســال گذشــته در مضيقه 
بوده ايم، اكثريت كسبه و صاحبان مشاغل آزاد به قول ايرانى ها منتظر 
بازار پررونق شــب عيدى بوده اند تا بلكه كمى جبران مافات كرده و 
بخشــى از چاله وچوله هاى اقتصادى خود را پر كنند كه اين كروناى 
لعنتى هم ناغافل مزيد بر علت شــد و تمام كاســه و كوزه هايمان را 

بهم ريخت.
از ســوى ديگر بيشتر ايرانيان كه يك ســال آزگار در تالش، كار و 
خدمت بوده اند، انتظار تعطيلى هاى نوروزى را كشــيده اند تا مگر با 
گشــت وگذار و سياحتى چند روزه كمى از خستگى هاى تن و جان 
خويــش را بكاهند كه آن هم نشــد و كارى غيرعقالنى اســت اگر 
عهدشكنى كنيم و با جابه جايى خودمان بين شهرها و حتى مكان هاى 
عمومى شهرى و دورهمى هاى فاميلى، هيزم بيار معركه كرونا بشويم!

با اين حال چندان بعيد نيســت كه هموطنان بخواهند با رعايت تمام 
جوانب در هواى خوش بهارى يك  گشت وگذارى كوچك در شهر 

خودشان بزنند. 
ــه  ــد ك ــار باش ــى به ــور و از خوش قدم ــن منظ ــه همي ــايد ب ش
ــار و  ــه در آســتانه به ــق يــك ســنت ديرين شــهردارى همــدان طب
ــرده  ــت ك ــار هم ــهر از گردوغب ــى ش ــه خانه تكان ــوروز ب ــد ن عي
اســت. گل كارى، شــهرآرايى، مبلمــان و اجــراى طرح هايــى بــراى 
زيبايــى بصــرى بــه بهانــه ايــام تعطيــل و گشــت وگذار، كار بــدى 
ــته جان  ــگ و خس ــردم دلتن ــود م ــه س ــان ب ــا چــون زم نيســت ام
عقربــه نمى چرخانــد، بعيــد نيســت چنيــن كارهــا خوشــايند 
قشــرهايى كــه آنهــم دغدغــه مســئوليت و امنيــت جــان و ســالمت 

ــد، نباشــد!  ــردم را دارن م
حال باز هم بر عهده خود مردم اســت كــه همت كنند و به گونه اى 
عمل نمايند تا مگر نه ســيخ بســوزد و نه كباب! شايد اگر خدا هم 
كمك كند و مردم در روزهاى دلتنگى اول بهار مثل آدم هاى خوب، 
عاقل و حرف گوش كن فقط بــه قصد هواخورى مختصر با رعايت 
احتياط و درك مســئوليت هاى فــردى و اجتماعى چند قدم دورتر 
از خانــه حظى از بهــار ببرند، براى تقويــت روحيه و اعصاب هم 

بد نباشد!
اين را گفتم و نوشــتم چون پرواضح است كه سنگ و كلوخ هم از 
آســمان ببارد، برخى از اين مخلوق دوپا طاقت خانه نشينى ندارند و 
دم و بازدم نفسشان در گروى خودنمايى ها و جلوه گرى هاى طبيعت 
اســت و به نوازش نسيم بهارى و صداى جيك جيك گنجشك ها بر 

شاخسارها به وجد مى آيند. 
شايد بهار با آمدنش مجالى با خود بياورد و اين تندباد مسموم هم از 
نفس بيفتد. اميد داشــته باشيم كه «بگذرد اين روزگار تلخ تر از زهر، 

بار دگر روزگار چون شكر آيد!».

بروجردى:
 با اقدام خودسرانه حرمت شكنان 

برخورد شود
 يك عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
اســالمى حرمت شــكنى به حرم حضرت معصومه(س) و حرم امام 
رضا(ع) را اقدامى خودســرانه و خالف همه موازين خواند و گفت: 
چطور اين افراد به خودشــان جرأت توهين و جســارت را مى دهند 
كه در مكان هاى مقدس را بشــكنند، بايــد جلوى اين ناهنجارى ها و 

خودسرى ها را گرفت. 
عالءالدين بروجردى در گفت وگو با ايسنا در واكنش به هتك حرمت 
حرم حضــرت معصومه(س) و حرم امام رضا(ع) گفت: اگر كســى 
حتى كمترين دقت نسبت به فرمايشات مقام معظم رهبرى داشته باشد 
متوجه مى شود كه ايشــان تأكيد كردند بايد تصميمات ستاد مقابله با 
كرونا با دقت اجرا شــود. هدف اصلى هم جلوگيــرى از انتقال اين 
ويــروس خطرناك به ديگر افراد و مقابله با ابتالى تعداد بيشــترى از 

مردم است. 
وى بــا بيان اينكه طبق آمارها همچنان رونــد ابتال به ويروس كرونا 
در ســطح ملى ســير صعودى دارد كه اجتماعات انتقال ويروس را 
تشديد مى كند، افزود: هر ساله ميليون ها نفر به حرم حضرت معصومه، 
حرم امام رضا، حرم حضرت عبدالعظيم حســنى و شاهچراغ مشرف 
مى شوند كه امسال به دليل تأكيد بر تجمع نكردن تصميم ديگرى گرفته 
شد، حال در چنين شرايطى عده اى خودسرانه به خود جرأت مى دهند 
به مكان هاى مقدس، حرم حضرت معصومه(س) و حرم امام رضا (ع) 

هتك حرمت كنند، اين كار چه توجيهى دارد؟
اين نماينده مجلس شــوراى اســالمى با بيان اينكه حرمت شكنان به 
شعور ده ها ميليون ايرانى هم توهين كردند، گفت: ده ها ميليون ايرانى 
پر از عشق، عالقه و ارادت به ائمه هستند پس اين چند ده نفر چطور 
بــه خود اجازه داده كه عالوه بر حرمت شــكنى به مردم توهين كنند 
و خود را تنها عاشــقان ائمه جلوه دهنــد. آن ها در مكان هاى مقدس 
را شكســته و با توهين وارد شــدند؛ بايد جلوى اين ناهنجارى ها و 
خودسرى ها گرفته شود كمااينكه چندى پيش هم نمونه ديگرى از اين 

حركات زشت را در ضريح مطهر ديديم. 
بروجردى در پايان تأكيد كرد: همه مى دانيم كه همه اقدامات صورت 
گرفته براى آن اســت كه از انتشار ويروس كرونا جلوگيرى شود ولى 
قطعا عشــق و ارادت مردم به امكان مقدس كم نمى شــود. اميدواريم 
هرچــه زودتر با رفتن ايــن ميهمان ناخوانده از ايــران عمر اينگونه 

تصميمات هم به پايان برسد و وضعيت به حالت عادى برگردد. 

الريجانى خواستار مديريت سفر 
در مسيرهاى مواصالتى شد

 رئيس مجلس شــوراى اسالمى در تماس تلفنى با فرمانده نيروى 
انتظامى جمهورى اسالمى، خواســتار مديريت كاهش سفر و جلب 

همكارى مردم براى تردد حداقلى در مسيرهاى مواصالتى شد. 
به گزارش ايرنا، على الريجانى با اشــاره بــه گزارش هاى دريافتى از 
وزارت بهداشت مبنى بر كاهش سفرها، از بيشتر مردم كه مسافرت هاى 
خود را لغو كرده اند، صميمانه تشكر و اظهار كرد: گزارش ها همچنان 
حاكى از انجام برخى سفرها و استمرار تردد در محورهاى مواصالتى 

است كه براى سالمت عموم، مخاطره آميز و زيانبار است. 
الريجانى همچنين در اين گفت وگو توصيه هايى براى جلب همكارى 
مردم و مديريت كاهش ســفر ارائه كرد و از پيگيرى پيشــنهادها در 

اين باره خبر داد. 

ايرادات شوراى نگهبان نسبت به اليحه 
بودجه سال 99 اصالح شد

 خوشــبختانه تمام ايرادات شوراى نگهبان نسبت به اليحه بودجه 
ســال 99 اصالح شــد و اميدوارم اين اصالحات در 2 روز آينده در 
شورا بررسى شود تا اين قانون مصوب توسط رئيس مجلس به دولت 

ابالغ شود. 
به گزارش ايرنا، سخنگوى كميسيون تلفيق بودجه مجلس گفت: عمده 
ايرادات شوراى نگهبان به موضوع اصالح قوانين دائم در اليحه بودجه 
بود، اعضاى شــورا معتقد بودند كه لوايح بودجه محلى براى اصالح 
قوانين دائم نيســت، بلكه اين لوايح، محلى براى انعكاس قوانين دائم 
هستند، از اين رو موارد مربوط به اصالح قوانين دائم در اليحه بودجه 

براى تأمين نظر شوراى نگهبان حذف شد. 
به گزارش خانه ملت، هادى قوامى گفت: همچنين شــوراى نگهبان 
نسبت به برخى واژه ها در اليحه بودجه ايراد گرفته بود كه در نشست 
امروز كميســيون تلفيق براى تأمين نظر شــورا، اصالحات عباراتى 
صورت گرفت. به طور مثال شــوراى نگهبان به واژه «نفت خام» ايراد 

گرفته بود كه كميسيون تلفيق واژه «خام» را حذف كرد. 
قوامى افزود: يكى از ايرادات شوراى نگهبان به اليحه بودجه سال 99، 
مربوط به اســتفاده از منابع اعتبارى صندوق توسعه ملى بود، اعضاى 
شورا اعالم كردند كه براى استفاده از منابع اين صندوق نياز به مجوز 
مقام معظم رهبرى اســت و مجوز مربوط تاكنون به شــوراى نگهبان 
ارسال نشده است كه با پيگيرى هاى انجام شده، مجوز به شورا ارسال 

و مصوبات مجلس تأييد شد. 

روزهاى سخت خواهد گذشت
 روزهاى سخت خواهد گذشت، با كمك مردم و همت پزشكان از اين روزهاى سخت عبور مى كنيم. 

رئيس جمهورى گفت: من به پزشكان، پرستاران و كادر درمانى و بهداشتى كه شبانه روز مشغول هستند، تالش مى كنند، جان 
بسيارى از مردم را نجات دادند و االن هم در حال درمان بيماران بسترى در بيمارستان ها هستند، خداقوت مى گوييم و در برابر 

آنها تعظيم مى كنيم و براى همه مريض ها آرزوى سالمت و شفا مى كنيم. 
به گزارش ايرنا، حجت االسالم و المســلمين  حســن روحانى با بيان اينكه اين روزهاى سخت خواهد گذشت و اين غم پايان 
خواهد رسيد، گفت: با كمك مردم و همت پزشكان از اين روزهاى سخت عبور مى كنيم. شفا دست خدا است، آينده و عظمت 
كشــور هم دست خدا اســت و توجه ما بايد كامال به خداوند باشد.  روحانى افزود: امسال جسم ما از امكان متبركه به داليل 
بهداشــتى فاصله دارد؛ اما روح ما از هرســال به آنها نزديكتر است؛ به ويژه امســال و روز نخست فروردين به نام ما موالى ما 
حضرت موسى بن جعفر (ع) است و فرزندان عزيز و بزرگوارش از امام هشتم تا حضرت معصومه و شاه چراغ از او هستند. 
وى با بيان اينكه خير و بركت براى مردم ما خواهد بود، گفت: دل هاى ما متوجه حق خواهد بود و خداوند ما را يارى خواهد 

كرد و ملت ما هميشه روزهاى سخت را گذرانده و ان شاا... از روزهاى سخت عبور خواهد كرد.

جزئيات تشكيل پرونده قضايى بين المللى ترور سردار سليمانى
 سخنگوى دستگاه قضا از تشكيل دو هيأت قضايى و مستشارى براى پيگيرى پرونده ترور سردار سليمانى خبر داد. 

به گزارش ايلنا، غالمحسين اسماعيلى با اشاره به ترور سردار سليمانى توسط آمريكا از پيگيرى قضايى اين پرونده خبر داد و 
گفت: قوه قضاييه جمهورى اســالمى ايران در دادســراى تهران پرونده ويژه اى براى تعقيب آمران، عامالن و معاونان اين اقدام 
ضدبشرى تشكيل داده است كه اين كار بازپرس ويژه با مأموريت ويژه به يكى از معاونان دادستان سپرده شده است كه تحت 

اشراف و نظارت دادستان تهران با يك دادگاه رسيدگى ويژه امور بين الملل هيأت قضايى پيگر پرونده خواهند بود. 
وى ادامه داد: در كنار تشكيل هيأت قضايى يك هيأت مستشارى از معاونت امور بين الملل قوه قضاييه، وزارت اطالعات، سپاه 
پاســداران انقالب اسالمى، ستاد حقوق بشر قوه قضاييه و نيروى قدس ســپاه تشكيل شده است كه اين موضوع را با جديت 

پيگيرى مى كند. 
اسماعيلى خاطرنشان كرد: ارتباطاتى با قوه قضاييه عراق انجام شده و آنها استقبال كردند؛ همچنين هيأتى از اين قوه به ايران آمده 
و مذاكراتى داشــته ايم؛ همچنين به زودى هيأت ما براى همكارى قضايى براى تعقيب اين اقدام جنايتكارى كه در كشور عراق 

اتفاق افتاده است، به اين كشور اعزام خواهد شد. 

عطا شعبانى راد »
 بهمن ماه ســال 98 وقتى به يك باره اعالم 
شد چند هزار پرنده مهاجر در تاالب ميانكاله 
به گونه اى مشكوك تلف شــده اند، كسى فكر 
نمى كرد شومى و بدشگونى اين اتفاق عجيب، 

اندكى بعدتر دامن انسان ها را هم بگيرد.
دربــاره وقايعى كه اين روزهــا رخ مى دهد 
هيچكس نسخه قطعى ندارد و روزنامه نگاران 
نيــز به عنوان بخشــى از آحــاد ملت بزرگ 
ايران، براى نخستين بار از صميم قلب آرزو 
مى كننــد كه وعده هــاى خوش بينانه مبنى بر 
پايان چندروزه و چندهفته اى شــيوع بيمارى 
با همــكارى مردم رنگ واقعيت بگيرد و اين 
بيمارى چه هيوال يا چيزى در حد آنفوالنزا، 
از اين مملكت رخــت بربندد، با وجود اين 
چنانچه  گفته اند ســپيده دمان شــكوهمند و 
تأللو روشــنايى طلوع، معموالً پس از پشت 
ســر گذاردن ســياهى مطلق شــب هويدا 

مى شود.
پيش از سال 98 كه حوادثى مانند آتش سوزى 
پالســكو، غرق شدن تانكر ســانچى، زلزله 
كرمانشــاه و ... بحث داغ صفحات مجازى 
بود و هشــتگ هاى «باز هم تســليت» و «به 
شادى نيازمنديم» پرشمار تبادل مى شد، كسى 
فكرش را هم نمى كرد در ســال 98 مسائلى 
رخ دهــد كه تمــام اين وقايــع در كنار آن 

كوچك و ناچيز جلوه كند.
نوروز 98 بــراى مردم ايران در 23 اســتان 
به ويــژه گلســتان، مازنــدران، لرســتان و 
خوزستان با سيلى مهيب آغاز شد و بسيارى 
از ما روزهاى نوروز گذشــته را به ياد داريم 
كــه صحنه هايى از ويرانــى منازل و آوارگى 
هموطنــان كام همه را تلخ كــرده بود و در 
كنــار آن جلوه هايى از همدلى و تالش براى 
آبادانى و بازسازى هم دل ايرانيان را به كنار 

هم ماندن گرم مى كرد.
در آن سيل نزديك به 70 نفر از هموطنان در 
لرستان و خوزســتان جان خود را از دست 
دادند و چندين جان باخته سيل دروازه قرآن 

شيراز هم تا مدت ها بحث محافل بود.
در همين ســال خبرى مبنى بر ابتالى جمعى 
از مردم روســتاى چنارمحمودى لردگان به 
ايدز منتشر شد كه گويا از حوالى شهريور تا 
مهرماه به طريقى به اين ويروس آلوده شــده 
بودند، هرچند كه به طور دقيق مشخص نشد 

كه عامل اين ابتالى جمعى چه بود.
اين روزها كه مقامات ارشــد كشور احتمال 
حمله بيولوژيك را جدى دانسته و كارشناسان 
از تغييرات انسان ساز ويروس خانواده كوويد 
به سمت شــاخص هاى ويروس ايدز سخن 
مى گويند شايد بازخوانى هر حادثه اى از قبيل 
آنچه در لــردگان اتفاق افتاد يــا موارد فوت 
و حتى اقداماتى از  N١Hتوسط آنفلوانزاى ١
قبيل جمع آورى مايع بزاق از ايرانيان با هدف 
كمك به برخى بيماران اهميت مضاعفى داشته 
باشد، حتى اگر اين سناريوها بسيار بدبينانه و 

دور از ذهن محسوب شود.
نيمه شب 24 آبان 98 سهميه بندى بنزين دوباره 
آغاز شد و قيمت هر ليتر بنزين سهميه اى هزار 
و 500 تومــان و نرخ هر ليتــر بنزين آزاد به 
3 هــزار تومان افزايش يافــت. به دنبال اعالم 
اين خبر، از شامگاه 24 آبان ماه اعتراضاتى در 
برخى شهرهاى كشور رخ داد كه متأسفانه به 

جان باختن تعدادى از هموطنان منجر شد.
دى مــاه 98، بــارش باران هاى سيل آســا در 
جنوب شــرق كشور آغاز شــد و استان هاى 
سيستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان را تحت 
تأثير قرار داد؛ اما اوضاع سيستان و بلوچســتان 

بدتر از 2 استان ديگر ارزيابى شد.
به دنبال باالگرفتــن تنش بين ايران و آمريكا، 
در همين ماه پرواز شــماره 752 هواپيمايى 
بين المللى اوكراين از مبــدأ تهران به مقصد 
كى يف هدف شــليك پدافنــد هوايى قرار 
گرفت و ساقط شد و همه 176 سرنشين اين 
پرواز جــان باختند؛ در ادامه ضمن برگزارى 
مراسم عزادارى در شهرهاى مختلف پاره اى 
اعتراضات نيز توســط گروه هايى رخ داد كه 
خوشبختانه به گونه اى قابل قبول مديريت شد 

و حواشى خاصى در پى نداشت.
بهمن ماه بيش از 10 هــزار پرنده  مهاجر كه 
براى گذران زمستان به تاالب ميانكاله، شرق 
اســتان مازندران،  آمده بودنــد، به كام مرگ 
فرو رفتند و ازآنجاكه متأســفانه در كشور ما 

پرونده هاى مختلف از اين قبيل تا سال ها در 
افــكار عمومى باز مى مانــد، در اين باره هم 
به طور دقيق مشــخص نشــد كه آيا همانند 
مرگ دســته جمعى عقاب ها در سروســتان 
فارس، دليل تلف شــدن پرندگان مسموميت 
بــود يا نوعــى بيمارى مرموز كــه همچون 
فيلم هــاى ژانر وحشــت پيش درآمد فجايع 

بزرگ تر بوده است.
در فهرســت مشكالت سال 98 بايد به ركود 
اقتصادى كه از ســال 97 آغازشــده بود نيز 
اشــاره كنيم كه اگرچه در بخش هايى از قبيل 
بى ثباتى  نرخ ارز كنترل شــد اما روند كاسته 
شدن قدرت خريد مردم ادامه پيدا كرد و در 
كنار مســائلى از قبيل تحريم ها، فشــار را بر 

طبقات مختلف افزايش داد.
اكنــون 98 دارد كوله بار خود را جمع مى كند 
كه برود و آنگونه كه از قرائن پيداست مردم 
ايران امسال نوروزى متفاوت خواهند داشت 
و «كرونا» به  مثابه نوبر سختى هاى سال 98 تا 
هفته هاى آينده ميهمان كوچه ها و خيابان هاى 

كشور خواهد بود.
با اين وصف اما مردم ايــران از زمان حمله 
مغول تا دوره معاصر، مصائب بسيار بزرگى 
را بــا اتحاد و همدلى پشــت ســر گذارده 
و هيچــگاه در برابــر رنج روزگار ســر خم 
نكرده اند، شيوع كرونا از سنخ مسائلى است 
كه شــايد قرنى يك بــار رخ دهد و افرادى 
كه شاهد آن هســتند در دهه هاى پس از آن 
به عنــوان حادثه اى ويژه ياد كرده و خاطرات 
اين روزها را براى فرزندان و نوادگان خويش 
نقل كننــد و به طورقطع در اين حادثه بزرگ 
تاريخى كه همــت و غيرت يك يك ايرانيان 

را به چالش خواهد كشيد نام ايران عزيز بار 
ديگر سترگ و سربلند خواهد درخشيد.

آرزوى همگانى ما اين اســت كه اوج كرونا 
در همين ســال 98 به اتمام برســد و امتداد 
آن روزهــاى زيادى از 99 را تباه نكند با اين 
وجود يك يك ما بايد بار ديگر به خود رجوع 
كنيم و تمام داشــته هاى فردى و جمعى مان 
را فارغ از هر ايده، مســلك و سليقه اى مرور 
كنيــم، اين داســتان رنگ، جريــان و گروه 
نمى شناسد و جز با همت همه ايرانيان پايان 
درعين حال  و  مظلــوم  مردمان  نمى پذيــرد، 
عزتمند ايران خوب مى دانند كه قطار در حال 
حركت ســنگ مى خورد و به قول فرنگى ها 
كسى به سگ مرده لگد نمى زند، رنج و سختى 

ذاتى هر رَوندگى است.
هر اتفاقى كــه بيفتد چند هفتــه يا چند ماه 
آينــده دوباره زندگى به روال پيشــين خود 
بازمى گــردد و ما بار ديگر با خيالى آســوده 
عزيزان خود را در آغوش مى گيريم و كار و 
تالش جريان معمول خود را بازمى يابد، آن ها 
كه شرافت و انسانيت خود را در اين امتحان 

بزرگ پاس بدارند پيروز ماجرا هستند.
مرگ همواره جزئى از زندگى بوده و خواهد 
بود و همه ما ســرانجام روزى به طريقى از 
اين جهان رخت برمى بنديم؛ بااين حال درك 
اين حقيقت كه زندگى در عين زيبايى، توأم 
با رنج، بيمــارى و مصائب مختلف اســت 
نه تنها شــور حيات را در دل ها نمى خشكاند 
كه ارزشى جاودانه به هرلحظه حيات انسانى 
ما مى بخشــد؛ همان گونه كــه از معصومين 
شنيده ايم انســان خردمند همواره به گونه اى 
زندگى مى كند كه گويى لحظه اى بيشتر زنده 

نيست و درعين حال انگار كه صدسال خواهد 
زيست.

 زندگى دوباره لبخند خواهد زد
درك فانى بودن فرصت حيات، انديشــه هاى 
نادرســت را از قلب و روح مى زدايد و انسان 
را به اين ترغيب مى كنــد كه در اين فرصت 
گذرا، آناتى از شــكوه و زيبايى را براى خود 
و ديگــران خلــق كند، در همــان روزى كه 
ثبت احوال تولد فرزنــدان و نوزادان جديد را 
ثبت مى كند، تعــدادى ديگر با غم و اندوه به 
خاك سپرده مى شوند، زندگى در هر شرايطى 
ادامه دارد چه بســيار افرادى كه پس از دست 
دادن عزيــزى يــا گزند حادثه اى ســخت يا 
پيدايــش بيمارى، معلوليــت، طالق و صدها 
رنج ديگر، هرگز فكر نمى كردند كمر راســت 
كنند اما در گذر زمان غم ها را فراموش كردند 
و بار ديگر خنديدند، عشق ورزيدند، دوستى 
و محبت را در پيرامون خود گســترش دادند، 
بارى از دوش ديگران برداشتند، در لحظه لحظه 
ارزشــمند حيات مأموريتى انسانى براى خود 
برگزيدند و در ادامه راه به پاسداشــت نعمت 
عمر دست افشانى كردند و رو در روى آفتاب 
گرمابخش زندگى، لبخندى از ســر استغنا و 

رضايت بر لب نشاندند.
در پايان تأكيد مى كنيم كه اين روزها يك ملت 
در غم خانواده هاى عزيز از دست داده شريك 
اســت و براى بدرقه سال سخت 98 به ابياتى 
از شاعر عارف و شوريده سر كشورمان اشاره 
مى كنيم: «كه بالى دوست تطهير شماست/علم 
او باالى تدبير شماست/در فنا جلوه شود فايده 

هستى ما/پس نبايد ز بال گريه و درچغزيدن»
* چغزيدن: زارى كردن

كرونا ابتالى بزرگ 98 بود

پايان سال بال

اينفوگرافيك روز

منبع: ايرنا

بيمه نامه خودرو سوارى هاچ بك به شماره بيمه نامه 
31221076/98/283به شماره پالك 347س65ايران 18به شماره 

شاسى NAAP٠٣EE٣FJ٢٢٣۴۵۵ به شماره موتور 165A0033679 به 
نام شيما روغنيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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نيش و نوش

خبر

درخواست اعتبار 250 ميليون يورويى براى درمان 
كرونا در كشور از سوى وزير بهداشت

 وزير بهداشــت و رئيس ســتاد ملى مديريت بيمارى كرونــا در نامه اى از رئيس 
جمهــور، 250 ميليون يورو ارز براى درمان بيماران كرونايى و تهيه لباس، ماســك و 
تجهيزات بيمارستانى براى حدود 20 هزار تخت بيمارستانى و پرسنل درخواست كرد. 
به گزارش ايســنا، در متن نامه سعيد نمكى به رئيس جمهور آمده است: همانگونه كه در 
هفتمين جلسه ستاد ملى مديريت بيمارى كرونا در محضر حضرت عالى به استحضار رسيد، 
امسال به رغم فشار ناشى از سيالب هاى بهار، 3/5 ميليون نفر زائران اربعين و آنفلوانزاى پائيزه 
N١H١ با صرفه جويى 600 ميليون يوروئى، قسمت عمده داروهاى درمان كرونا را نيز به 
محض خبر يافتن از تأثير نسبى آن در كشور چين از يك ماه گذشته با همان سهميه ارزى 

پيشين وارد كشور كرديم و درحال حاضر مصرف مى شود. 

افزايش نرخ ديه 99
 سخنگوى قوه قضاييه از تعيين ميزان ديه سال 99 خبر داد. 

غالمحســين اسماعيلى، در پاسخ به ســؤالى درباره مبلغ ديه در سال 99 اظهار كرد: 
به موجب قانون در پايان هر ســال براى ســال جديد قوه قضاييــه بايد نرخ ديه را 

اعالم كند. 
به گزارش ايلنا، وى گفت: اين موضوع در جلســه شوراى عالى قضايى مطرح و نرخ 
ديه در ماه هاى غيرحرام با رشــد 20 درصدى نسبت به امســال، 330 ميليون تومان 

تعيين شد. 
سخنگوى قوه قضاييه افزود: ديه سال 98 در ماه هاى غيرحرام 270 ميليون تومان بود 

كه به 330 ميليون تومان رسيد و از اول فروروين 99 الزم االجراست. 

حقوق بازنشستگان كشورى پرداخت شد
 صندوق بازنشســتگى كشــورى اعالم كرد: پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق 

بازنشستگى كشورى از ديروز  آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
ــى در  ــات بانك ــد و عملي ــاالى فرآين ــم ب ــه  حج ــه ب ــا توج ــا، ب ــزارش ايرن ــه گ ب
ــوق  ــت حق ــه  پرداخ ــورت گرفت ــاى ص ــا همكارى ه ــال و ب ــى س ــاى پايان روزه
اســفند 98 بخــش زيــادى از جمعيــت بازنشســتگان كشــورى از صبــح روز گذشــته 
آغــاز شــده و بــه تدريــج مابقــى حقــوق ايــن عزيــزان نيــز بــه حسابشــان واريــز 

ــد . خواهد ش
براساس اين گزارش، پرداخت حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران كشورى با اولويت 

حقوق هاى  پايين پرداخت شده يا در حال پرداخت است. 

شرق: بودجه در ايستگاه پايانى
 منتظر مسافراش نباشيد اونا با هواپيما رفتن!!

آفتاب: سين سالمتى 
 احتماأل سين سفره عيد امسال به 12 هم برسه!!

همشهرى: نوروزخانه به جاى نوروزگاه
 نوروز صرفه جو!! 

ابرار: انتقاد نمايندگان از مديريت بحران در كشور
 بزاريد انتقاد بمونه تو خونش مياريد برون كرونا مى گيره!!

تجارت: "سفره هايى كه آب مى رود
 پيشنهاد مى شه كال سفره توليد نكنيد
جام و جم: سود بانكى سروسامان مى گيرد

 تو واقعييت يا رويا؟؟! 
ايران: عروسك سازها به جنگ كرونا مى روند 

 دهن كجى اسباب بازى به كرونا  !!
تجارت: بازگشت صدها كارخانه به چرخه توليد با كمك دستگاه قضا

  كرونا اشتغالزايى مسئوالن را واقعى كرد؟!
شهروند: اكباتانى ها از پشت پنجره اى ايران خواندند

 از اين به بعد از پشــت پنجــره، اى ايران بخوانى پول مياد تو 
كارتت!!

جوان: فرار از كرونا با حيله هواپيما، تريلى
 اين هم از كلك هاى كرونا!!

كيهان: به چند حاجى فيروز نيازمنديم
 كرونا از دارندگان شيطنت استخدام مى كند!!

كسب و كار: سرپيچى بانك ها از تعويق اقساط
 بدون شرح

همشهرى: سهم مردم در مقابله با كرونا ماندن در خانه
 ايران كلن رفته تو فاز سهميه بندى!!

خراسان: پرستاران نگران از چهارشنبه سورى
 سنگربانانى كه همه تركش ها را دفع مى كنند!!

شرق: جزئيات بسته هاى حمايتى دولت
 همون كلياتشم تو راه مغازه وسط كوچه تموم مى شه!!

نقش ها و وظايف كادر مدرسه سراسر 
كشور در برابر كرونا

 كميتــه آموزش وپرورش ســتاد ملى مديريت بيمــارى كرونا با 
صدور بخش نامه اى نقش ها و وظايف كادر مدرسه سراسر كشور را 

به ادارات كل استان ها ابالغ كرد. 
 با توجه به شــرايط خاص كشــور در مواجهه بــا بيمارى كرونا و 
به منظور حفظ سالمت و ايمنى معلمان و همكاران پرتالش وزارت 
آموزش وپرورش كه همواره در شــرايط ســخت كشــور با تكيه بر 
شايستگى هاى خويش، پيشگام بوده اند و در اين برهه حساس كشور 
نيز با ايجاد نهضت ملى جهاد آموزشى، جلوه هايى زيبا از خالقيت و 
نوآورى را در آموزش وپرورش دانش آموزان به منصه ظهور كشاندند 
و يك بار ديگر جايگاه خويش را در ســبد تقاضاى اجتماعى جامعه 
رفعت بخشيدند، كميته آموزش وپرورش ستاد ملى مديريت بيمارى 
كرونا بخش نامه اى مبنى بر شــرح وظايف و مسئوليت هاى همكاران 
شــاغل در مدارس را به ادارات كل آموزش وپرورش استان ها ابالغ 

كرد. 
بــه گــزارش ايلنــا،در متــن ايــن بخش نامــه بــه تفكيــك بــه شــرح 
وظايــف مديــران و معاونــان مدرســه، آمــوزگاران و دبيــران، 
ــى  ــى، مرب ــى پرورش ــا مرب ــى ي ــى و تربيت بدن ــان پرورش معاون
ــوزى  ــكل هاى دانش آم ــه، تش ــاور مدرس ــه، مش ــت مدرس بهداش
ــى،  ــاى خدمات ــرايداران و نيروه ــالمت و س ــفيران س ــژه س به وي

ــه شــده اســت.  پرداخت
ــى  ــت تمام ــه الزم اس ــت ك ــده اس ــد ش ــه تأكي ــن بخش نام در اي
ــى  ــى و يكپارچگ ــم، هماهنگ ــور تحكي ــه به منظ ــكاران مدرس هم
اقدامــات در دســت اجــرا، متــن كامــل ايــن بخش نامــه را مطالعــه 

كننــد. 
بر اساس اين بخش نامه؛ دستگاه هاى اجرايى موظف هستند؛

■ دســتورالعمل هاى صادره از ســوى وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكى نســبت به تأمين امكانات بهداشتى از قبيل ماسك، 
دســتكش، مواد ضدعفونى كننده و نظير آن ها براى استفاده كاركنان 

خود اقدام كنند. 
■ ارائــه آموزش هــاى الزم بــه كاركنــان، نصب پيام هــا و عالئم 
هشــداردهنده براى آگاهى مراجعان براى تعامل مناســب با شرايط 
ويژه ناشــى از شــيوع بيمارى كرونا و رعايت نكات بهداشــتى در 

محيط ادارى
■ تمامى مكاتبات ادارى بين دســتگاه هاى اجرايى و واحدهاى تابعه 
دســتگاه ها بايد از طريق شبكه دولت و اتوماسيون ادارى انجام شود 
و از پذيرش اسناد و مدارك و مكاتبات ادارى كه به صورت فيزيكى 

و غير الكترونيكى ارسال مى شود، خوددارى شود. 
همچنين تمامى خدمات دستگاه هاى اجرايى به روش هاى زير ارائه 

خواهد شد:
■ ارائــه خدمــت به صــورت الكترونيكــى از طريــق ميز خدمت 
الكترونيكى، ســامانه هاى الكترونيكى، برنامه هــاى كاربردى دولت 

همراه و يا مراكز تماس
■  ارائه خدمت از طريق پست به آدرس ذى نفعان

همچنين اين بخش نامه، وظايف مديران، معاونان آموزشى- پرورشى 
و تربيت بدنى، آموزگاران و دبيران، مربى بهداشــت، مشاور مدرسه، 
تشكل هاى دانش آموزى به ويژه سفيران سالمت، سرايدار و نيروهاى 

خدماتى را مشخص كرده است. 

 دامنه گســترش كرونا روز به روز همه گيرتر 
مى شــود و در اين ميــان گروه هاى جهادى چون 
هالل احمــر داراى مســئوليت ويژه اى هســتند، 
به طورى كه از ابتداى شــروع طرح مبارزه با كرونا 
تــا امروز تعداد 25 هــزار و 932 خودرو متوقف 
و از 60 هــزار و 906 نفر معاينه و تب ســنجى به 
عمل آمده است كه تعداد 14 نفر از اين اشخاص 
عالمــت دار و بقيه بدون عالمت بوده اند و پس از 
معاينه توســط پزشــك معالج فقط 6 نفر به مركز 
درمانــى براى انجام مراحل تســت كرونا معرفى 

شده اند.
مديرعامل اين جمعيت در گفت و گو با همدان پيام، 
با اشــاره به اينكه از روزهاى ابتدايى شيوع كرونا 
در ايران و رســيدن آن به استان همدان، جمعيت 
هالل احمر اين اســتان بــا اســتقرار 8 پايگاه در 
7 شــعبه، شــروع به تب ســنجى و غربالگرى از 
اشخاص غيربومى كه به استان همدان تردد داشتند 
كرده اســت، گفت: در اين راستا تعداد 25 هزار و 
932 خودرو متوقــف و از تعداد 60 هزار و 906 
نفر معاينه و تب سنجى به عمل آمده است كه پس 
از معاينه نهايى فقط تعداد 6 نفراز اين اشــخاص 
عالمت دار براى انجام مراحل تست كرونا و انجام 

مراحل بعدى به مراكز درمانى معرفى شده اند.
دكتر بهــروز كارخانه اى افزود: از ابتداى شــروع 
طرح، 49 نفر روز پرسنل و 250 نفر روز نجاتگر، 
درمجمــوع به تعداد 299 نفر روز در پســت هاى 
مذكور فعاليت داشــته اند و نيــز روزانه 3 خودرو 
آمبوالنس و 3 خودرو كمك دار در اين پست ها به 

كار گرفته شده است.
وى با اشاره به مصوبات هفتمين جلسه ستاد مديريت 
بيمارى كرونا گفت: اين جمعيت تا پايان طرح مبارزه 
بــا كرونا در آمادگى كامل اســت و روزانه افزون بر 
آگاه سازى و اغناى عمومى درباره كرونا و نيز انجام 
اقدامات بهداشــتى و پيشگيرى در اين زمينه تست 

تب سنجى و غربالگرى را انجام خواهد داد.
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان افزود: چون 
گذشــته اكيپ ها در ورودى هاى شهر و محل هاى 
تعيين شــده فعاليت غربالگرى و تب ســنجى را 

به صورت شبانه روزى انجام خواهند داد.
وى با اشــاره به اينكه در پســت مشخص شده، 
غربالگرى و تب سنجى وظيفه نجاتگران است و به 
محض تشخيص بيمارى، فرد را بايد به كارشناسان 
مركز بهداشــت ارجاع دهند، عنوان كرد: مراحل 
انتقال به مراكز درمانى و انجام تست كرونا برعهده 
نجاتگران نيســت و طبق مصوبات ستاد مديريت 
بيمارى كرونا در جمعيت هالل احمر، پســت هاى 
غربالگرى بايد به دستگاه تب سنج و امكانات اوليه 
تشــخيص مجهز گردد و نجاتگران نيز مجهز به 
تجهيزات و لباس حفاظت فردى يا گان باشــند و 
نيز براى پيشــگيرى از هرگونه مقاومت و يا ايجاد 
درگيرى توسط افراد مشكوك يا مبتال به بيمارى، 
نيروهــاى نظامــى و انتظامى در كنــار نيروهاى 
هالل احمر و مركز بهداشــت در پست ها حضور 

خواهند داشت.
مديرعامــل جمعيت هالل احمر اســتان همدان با 
اشاره به درگير شــدن افراد پرخطر با اين بيمارى 
افزود: كه افراد مســن و همچنين افراد جوانتر كه 
داراى بيمارى زمينه اى مانند ديابت، بيمارى قلبى، 
بيمارى ريوى و يا افراد داراى نقســص سيســتم 
ايمنى به عنوان افراد پرخطر شناخته مى شوند و اين 
افراد بايستى بيشــترين مراقبت بهداشتى را داشته 

باشند و خانه را امن ترين مكان براى خود بدانند.
وى تشــريح كرد: افراد داراى عالئم بيمارى به 3
دسته تقسيم مى شود دســته نخست موارد قطعى 

كه وجود ويروس از طريق آزمايشــگاهى در بدن 
آنها اثبات شده است، دوم افراد مشكوك كه داراى 
عالئم تنگى نفس، لرز، ســرفه با تب يا بدون تب 
هســتند يا اينكه دچار عفونت ريوى شــده و در 
عكس قفســه صدرى آنها عالئــم عفونت وجود 
دارد و دسته ســوم افراد محتمل هستند كه شامل 
همان افراد مشكوك هستند كه در 14 روز گذشته 
با موارد قطعى ارتباط داشــته يا ســفر به مناطق 

همه گيرى نموده اند.
كارخانه اى با اشــاره به اينكه تاكنــون براى اين 
بيمارى واكسن يا دارو ساخته نشده و بهترين اقدام 
در خانــه ماندن و حضورنداشــتن در اجتماعات 
و رعايت بهداشــت فردى به ويژه شست وشــوى 
دست ها به مدت 20 ثانيه با آب وصابون يا ماليدن 
الكل 70 درصد به دســت ها است، گفت: افرادى 
كه مبتال به اين ويروس شــده باشند بايد در خانه 
بمانند و در صورت تشديد و تداوم عالئم به مراكز 
بهداشتى مراجعه كنند كه نشانه هاى تشديد كبودى 
لب و صورت و تنگى نفس شــديد و بى قرارى، 
خــواب آلودگى و گيجى اســت كه مى بايســت 
جدى تلقى كرد و فورى بيمار را به مراكز جامع و 

بيمارستان رساند. 
مديرعامــل جمعيــت هالل احمر اســتان همدان 
يادآورشد: از مراجعه به بيمارستان و درمانگاه ها تا 

آنجا كه مى شود بايستى پرهيز كرد كه در حال حاضر 
بيمارستان ها مى توانند محل آلودگى به اين ويروس 
باشــند و طبق گزارش ســازمان بهداشت جهانى 
كمبود تجهيزات و ماســك در ســطح جهان رخ 
داده و بنابراين استفاده از ماسك ساده صرفا براى 
كسانى كه سرفه دارند و يا در مراقب با افراد بيمار 
هستند ضرورت دارد و ماسك n٩۵ براى افرادى 
كاربــرد دارد كه در بخش هاى ويــژه به مداواى 

بيماران مشغول هستند. 
وى گفــت: خودبيمارانــگارى 
يعنى احســاس و تصور مبتال 
بودن بــه اين بيمــارى در اين 
روزها زياد بوده اســت و مردم 
بايد با حفظ آرامش و بى توجهى 
به شايعات و گزارشات ناصحيح 
صرفاً از طريق مراجع ذى صالح 
يا  دانشــگاهى  ســايت هاى  و 
جمعيــت هالل احمر اطالعات 

الزم را به دست آورند.
كارخانه اى همچنين تأكيد كرد: 
كليد مقابله بــا اين ويروس در 
خانــه ماندن، حضورنداشــتن 
شست وشــوى  اجتماعات،  در 
صحيــح و مكــرر دســت ها، 

ضدعفونى كردن سطوح، مراجعه نكردن بى دليل به 
مراكز درمانى، توجه به توصيه هاى غيرپزشــكى و 
در نهايت رعايت فاصله بيــن 1 تا 2 متر از افراد 
به ويــژه در ارتباط با افراد مشــكوك و يا محتمل 

است.
وى با بيان اينكه در راســتاى اجــراى مصوبات 
ســتاد كرونا معاونت منابع انسانى و پشتيبانى اين 
جمعيت اقدامات اختصاصى صورت گرفته است، 
گفت: اين معاونت دسترسى به خدمات ادارى را 

به صورت 24 ســاعته فراهم كرده است، همچنين 
به منظور حفظ سالمتى نيروهاى عملياتى و ستادى 
پك هاى بهداشــتى و مواد ضد عفونى و ماســك 
مورد نياز را با نظر دفتر ســتاد تهيه كرده و نسبت 
به ضدعفونى و تنظيف تمامــى واحدهاى ادارى 

اقدامات الزم به عمل آورده است.
 مشــاركت بيش از20 نفــر از اعضاء 
كانون هاى دانشــجويى و جوانان در طرح 

غربالگرى ويروس كرونا
مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان به اقداماتى 
كه از ســوى معاونت جوانان اين سازمان درباره 
مبارزه با كرونا انجام شده است اشاره كرد و افزود: 
اقدامات انجام شــده در پيشگيرى ازبيمارى كرونا 
كه شامل مشــاركت اعضاء در ضد عفونى معابر 
شهرستان به همت اعضا كانون جوانان شهرستان 
اسدآباد، شركت اعضا كانون دانشجويى هالل احمر 
دانشــگاه علوم پزشكى درســامانه پاسخگويى به 
ســؤاالت كرونايى، آموزش پيشگيرى از كرونا به 
كارمندان ادارات شهرســتان فامنين توسط اعضا 
جوانــان جمعيت هالل احمر شهرســتان فامنين، 
مشــاركت بيش از20 نفــر از اعضــاء كانونهاى 
دانشــجويى وجوانان در طرح غربالگرى ويروس 
كرونا، تهيه و ســاخت كليپ توســط دانش آموز 
همدانــى بــا موضــوع پيشــگيرى از كرونــا با 
شعار"كرونا را شكست مى دهيم"، مكاتبه با ادارات 
وانعكاس گسترده طرح ملى خدمات بشردوستانه 
در فضاى مجازى اســت كه به صورت گســترده 

انجام شده است.
كارخانه اى، به مهمترين دستاورده هاى اين معاونت 
نيز اشــاره كرد و افزود: كسب رتبه دوم كشورى 
در جشنواره ســرود و نمايش احسان و همچنين 
باالترين آمار مشاركت اعضا، كسب رتبه برتر در 
اجراى برنامه طرح ملى «يلدانه» با مشــاركت 56 
نفراز اعضا، اجراى طرح قرار مهربانى (اهدا خون) 
به تعداد 106، برگزارى ويژه برنامه هاى دهه مبارك 
فجر با مشــاركت هزار و 7 نفر از اعضا، كســب 
رتبه برتر كشــورى توسط دانشگاه پيام نور همدان 
در جشــنواره رويش، كســب رتبه برتر كشورى 
در پويش يك مســاوى ديگــر از جمله مهمترين 
رويداد هاى مثبت اين معاونت در ســال به اتمام 

رسيده 98 است.
وى همچنين به برگزارى هشــتمين مرحله طرح 
ملى «دادرس» اشــاره كرد و گفــت: در اين طرح 
با شــركت 5 هزار و 898 نفر از دانش آموزان پايه 
هشتم دوره نخت متوسطه هشتمين دوره خود را 
برگزار كرد، همچنيــن اجراى طرح ملى خدمات 
بشردوستانه شامل پويش ها و جشنواره  هاى متنوع 
در فضاى مجازى از ديگر فعاليت هاى اين معاونت 

به شمار مى رود.

نجاتگران جمعيت هالل احمر
در 4جبهه به مبارزه با كرونا مى روند

جمعيــت  فعاليت هــاى  مهمتريــن   
معاونت  در  همــدان  اســتان  هالل احمر 

داوطلبان
■ جمع آورى كمك هاى مردمى براى ســيل زدگان 
جنوب و جنوب شــرق كشور با برپايى 26 پايگاه 
(ثابت و ســيار) با حضور 105 نفــر از داوطلبان 
(كمك هاى نقــدى 985,968,000 ريال و ارزش 

كمك هاى غيرنقدى 2,770,355,000 ريال) 
■ اجراى 15 پــروژه داوطلبى با عنوان (يك روز كار 
داوطلبى، تهيه سيسمونى، جهيزيه و...) توسط داوطلبان 
براى ياررســانى به 3 هــزار و 809 نفر محرومان و 

نيازمندان به ارزش 1,965,660,000 ريال .
■ افتتاح 10 خانه هالل روستايى و خانه داوطلبى 

در تمامى شعب استان.
■ اجــراى طــرح فرشــتگان رحمت (بــا اهدا 
هزار و 507 ســبد هاى غذايى بــه 5 هزار و 842

نفــر از نيازمنــدان در آغاز ســال نو بــه ارزش 
2,627,201,507 ريال ) در تمامى شعب استان.

■ فراخوان و تحويل تجهيزات پزشــكى از جمله 
ويلچر، عصا، دستگاه اكسيژن ساز و... بانك امانات 

به صورت امانى به 300 مددجويان . 
■ تهيه و توزيع ماسك صورت و دستكش 5 هزار 
عدد در بين مردم توسط داوطلبان شهرستان نهاوند 

به ارزش 125,000,000 ريال
■ همكارى 40 نفر پزشــك و پيراپزشــك براى 
ارائه خدمات مشاوره اى براى پيشگيرى از ابتال به 

ويروس كرونا از طريق سامانه 4030. 
■ برگزارى جلســه آموزشى با موضوع پيشگيرى 
از كرونا و ضدعفونى ادارات شهرســتان ها توسط 

داوطلبان به منظور مقابله با اين بيمارى.
■ اهدا 3 دستگاه تب سنج به ارزش 27,000,000

ريال توسط داوطلب جمعيت شهرستان تويسركان 

براى غربالگرى مردم
■ ارائه خدمــات دارودرمانى به هزار و 351 مدد 

جويان به مبلغ 3,000,000,000 ريال
■ سركشــى مرحله دوم ازعملكرد شــعب براى 
بررســى 3 هزار و 451 پرونده اعضا و داوطلبان 
استان همدان و ساماندهى ورود به سامانه «ساجد» 
و صدور كارت عضويت براى آمادگى شركت در 

انتخابات مجمع عمومى جمعيت هالل احمر 
■ اجــراى برنامه هــاى مختلــف در دهــه فجر از 
جملــه (اعزام 4 كاروان ســالمت به مناطق محروم 
استان، ايســتگاه هاى سالمت، غبارروبى مزار شهدا، 
آموزش هاى مختلف، اجراى طرح نيابت، اهدا خون 

توسط 131 نفر داوطلب) توسط داوطلبان استان 
■ تهيه و توليد فيلم كوتاه با موضوع آموزش بستن 
زنجير چرخ ماشين در مواقع نياز توسط داوطلبان 

در شهرستان نهاوند 

توســط  شــده  انجام  اقدامات  اهم   
جمعيت  پژوهــش  و  آمــوزش  معاونت 
از  پيشــگيرى  درباره  همدان  هالل احمر 

شيوع ويروس كرونا
■ تهيه، تنظيم و توزيع بروشــور پيشــگيرى و 
مقابلــه با ويروس كرونا براى تمامى پرســنل 
هالل احمر اســتان همدان در مورخ 5 بهمن ماه 

98
■ تهيه پوســتر آمادگى، مقابله و پيشــگيرى از 
ويروس كرونا و نصب در محل ديد پرســنل و 

ارباب رجوع در مورخ 5 بهمن ماه 98
3. آمــوزش عمومــى از طريــق گروه هــاى 
مختلــف  گروه هــاى  بــراى  مجــازى 
مجــازى  گروه هــاى  ســاير  و  هالل احمــر 

مــورد  از 250  بيــش 
■ تهيــه 2 هزار نســخه اطالعيــه توصيه هاى 

بهداشتى كنترل شيوع ويروس كرونا و توزيع و 
نصب در تمامى نانوايى هاى استان

■ توزيع دســتورالعمل مراقبت تشــخيص و 
درمان ويروس كرونا توسط اتوماسيون ادارى 

■ برگزارى دوره ضمن خدمت مجازى درباره 
مقابلــه و پيشــگيرى از ويــروس كرونا براى 
پرســنل و آموزش بازآموزى براى نجاتگران و 

جوانان و داوطلبان 
■ مكاتبه با تمامى ادارات و سازمان هاى استان 
درباره اجــراى دوره ضمــن خدمت مجازى 

مقابله و پيشگيرى از ويروس كرونا 
■ برگــزارى دوره ضمــن خدمــت مجازى 
احتياطات و پيشگيرى هاى اوليه ويژه پزشكان 
و مراقبــان ســالمت تمامى پرســنل كاركنان 
پايگاه ها، درمانگاه و داروخانه تمامى پزشكان 

و كادر درمانى
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آگهــى تغييــرات شــركت درخشــان شــيمى همــدان شــركت ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 172 و شناســه ملــى 10820010069 بــه اســتناد صورتجلســه 

هيئــت مديــره مــورخ 1397/07/25 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 
1- ســمت اعضــاء هيئــت مديــره بــه قــرار ذيــل تعييــن گرديــد: آقاى ســعيد 
اصالنــى نيــا بــه شــماره ملــى 0055646492 بــه ســمت رئيــس هيئــت مديره 
آقــاى عبدالــه ذالــى قهــى بــه شــماره ملــى 0048094676 بــه ســمت نايــب 
رئيــس هيئــت مديــره آقــاى مرتضــى تيمــورى بــه شــمارملى 1290072051 

بــه ســمت مديــر عامــل و عضــو هيئــت مديــره 
2-  دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــركت 
ــاء  ــا امض ــالمى ب ــود اس ــا و عق ــروات ، قرارداده ــفته ، ب ــل چــك ، س از قبي
ــاى  ــره (آق ــت مدي ــس هيئ ــا رئي ــورى) ي ــى تيم ــاى مرتض ــل (آق مديرعام

ــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد.   ــا) همــراه ب ــى ني ســعيد اصالن
(م.الف805716)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها
 و موسسات غيرتجارى كبودر آهنگ

آگهي حصر وراثت
آقاى مصطفى رضايى داراى شماره شناسنامه  4040046854 به شرح دادخواست كالسه 111/980263ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدرضا 
ستارزاده اصل به شماره شناسنامه  4032091188 در تاريخ 1329/01/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 1- ليال رضايى به شماره شناسنامه 
437 به كد ملى 4031337884 متولد 1359 دختر متوفى 2- پريدخت رضايى به شــماره شناســنامه 452 به كد ملى 4031338041 متولــد 1362 دختر متوفى 3- مصطفى رضايى به كد ملى 
4040046854 متولد 1368 پسر متوفى 4- مرتضى رضايى به شماره شناسنامه 20 به كد ملى 4032372292 متولد 1364 پسر متوفى 5- ژاله ستارزده اصل به كد ملى 4020339813 متولد 1374 
دختر متوفى 6- آفرين راستجو به شماره شناسنامه 4 به كد ملى 4032091749 متولد 1339 همسر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 

كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 1994)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف گل تپه

ــهامى  ــركت س ــدان ش ــيمى هم ــان ش ــركت درخش ــرات ش ــى تغيي آگه
ــتناد  ــه اس ــى 10820010069 ب ــه مل ــت 172 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/07/25 
تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 1- اعضــاى هيــات مديــره بــه قــرار ذيــل براى 
مــدت دو ســال انتخــاب گرديدنــد: آقــاى مرتضــى تيمــورى بــه شــماره ملــى 
1290072051 آقــاى ســعيد اصالنــى نيــا بــه شــماره ملــى 0055646492 آقــاى 
ــى 0048094676 2- بازرســين شــركت  ــه شــماره مل ــى قهــى ب ــه ذال عبدال
بــراى مــدت يــك ســال مالــى بــه قــرار ذيــل انتخــاب گرديدنــد: موسســه 
ــى 10103907200 و  ــه مل ــه شناس ــان ب ــاب ايراني ــد حس ــى كارآم حسابرس
شــماره ثبــت 23794 بــه ســمت بــازرس اصلــى آقــاى يوســف باطومچــى بــه 
شــماره ملــى 0045324956 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل 3- ترازنامــه و 
حســاب ســود و زيــان شــركت منتهــى بــه ســال 1396/12/29 مــورد تصويب 
قــرار گرفــت . 4- روزنامــه كثيراالنتشــار همــدان پيــام جهــت نشــر آگهــى 

هــاى شــركت انتخــاب گرديــد.
(م.الف805714)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى كبودر آهنگ

تعويق 3 ماهه قبض آب و برق برخى 
كسبه و پرداخت بيمه كارفرمايان

 رئيس ســازمان برنامه و بودجه كشــور از تعويق 3 ماهه حق 
بيمه تأمين اجتماعى ســهم كارفرمايان خبــر داد و همچنين اعالم 
كرد كه پرداخــت هزينه قبوض آب و برق كســب وكارهايى كه 
پيش بينى مى شــود تا 3 ماه آينده با ركــود مواجه خواهند بود، به 

افتاد.  خواهد  تعويق 
محمدباقر نوبخت به ايســنا گفت: پيش بينــى مى كنيم كه بين 5 تا 6 
ميليارد تومــان از درآمدهاى ســازمان تأمين اجتماعى در اين بخش 
كاهش پيدا كنــد و دولت با پرداخت بخشــى از بدهى هاى خود به 
سازمان تأمين اجتماعى تالش مى كند كه اين كمبود را تاحدى جبران 

كند. 
وى با تأكيد مجدد بر اين نكته كه دولت در اين شرايط حساس با همه 
توان در كنار ملت خواهد ايستاد، افزود: پرداخت هزينه قبوض آب و 
برق كسب وكارهايى كه پيش بينى مى شود تا 3 ماه آينده با ركود مواجه 

خواهند بود، به تعويق خواهد افتاد. 
نوبخت با اشــاره به اينكه در دومين سال تحريم هاى ظالمانه آمريكا 
قرار داريم،  گفت: دولت ساالنه 24 هزار ميليارد تومان حقوق پرداخت 
مى كنــد و اجازه نداده كه حتى يك ماه حقوق كاركنان و كارمندان به 

تعويق بيفتد. 
وى تصريح كرد: سران آمريكا به رغم عوام فريبى در اين شرايط سخت 
ملــت ايران در مقابله با ويروس كرونا، حتى اجازه فروش نفت براى 

تأمين اقالم دارويى را به ما نمى دهند. 
طبق اعالم ســازمان برنامه و بودجــه، نوبخت در مورد بحث ماليات 
افزود: براى اين بخش ها نيز شــرايط ويژه اى را قائل شده ايم كه نياز 
است توسط كارشناســان ســازمان امور مالياتى براى افكار عمومى 
تشــريح شود.  وى درباره بخشــودگى مالياتى گفت: ماليات از محل 
درآمد اســت و به طور طبيعى تا درآمدى نباشد مالياتى هم پرداخت 
نخواهد شد، اما بايد به اين نكته توجه هم داشته باشيم كه نمى توانيم 
ماليات هاى گذشــته را مورد بخشــودگى قرار دهيــم، چون يكى از 

محل هاى تأمين منابع دولت، ماليات است. 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه كشور با تأكيد بر اينكه دولت با همه 
مشــكالت سرپا ايستاده است، گفت:  دولت در مقابله با كرونا فعاالنه 

حضور دارد و تحريم ها و كرونا را شكست خواهيم داد. 
بــه گفتــه وى، براى كارگــران مغازه هــا و افرادى كه مشــغول به 
دست فروشى بودند كه در زمان حاضر شغل خود را از دست داده اند، 
 از يك تا 2 ميليون تومان به صورت قرض الحسنه به حساب آنان واريز 
خواهد شد و اين افراد با يك تنفس 3 ماهه و به شكل اقساط 24 ماهه 

و با سود 4 درصد باى پول را برگردانند.

كشف انواع محلول ضدعفونى 
در يك شركت پخش دارو

 مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان از بازرســى انبار يك 
شــركت پخش دارو در همدان خبرداد و گفــت: 11 هزار عدد انواع 

محلول ضدعفونى موجودى انبار شركت بود. 
عليرضا حســن پور اظهاركرد: تيم گشت مشترك تعزيرات حكومتى 
همدان شركت پخش را ملزم به توزيع اقالم موجود براساس تشخيص 

دانشگاه علوم پزشكى با رعايت اولويت مصرف كرد. 
وى به ايســنا گفت: در اجراى بازرسى ونظارت برنحوه توزيع اقالم 
مقابله اى با ويروس كرونا در بازرســى از انبار يكى از شــركت هاى 
پخــش دارو مقدار 11 هزار عدد انواع محلول ضدعفونى ويژه توزيع 
در داروخانه ها شناســايى و با توجه به دستورالعمل هاى صادره مقرر 
شــد اقالم مذبور براساس تشخيص دانشگاه علوم پزشكى با رعايت 

اولويت هاى مصرف توزيع شود. 

نخستين بسته 200 تا 600 هزار تومانى 
ديشب واريز شد

 ساعت 24 ديشب نخستين بسته حمايتى كرونا با مبلغى بين 200
تا 600 هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار مشمول واريز شد. 

به گزارش ايســنا، در بســته اى كه با تصويب دولت براى حمايت از 
وضعيت معيشــتى افرادى كه در جريان ويروس كرونا دچار آســيب 

شدند، پرداخت نقدى به افراد با حداقل درآمد نيز وجود دارد. 
بر اين اساس، قرار شد تا براى حدود 3 ميليون نفر كه بين يك تا 1/5
ميليون خانوار را تشــكيل مى دهند، مبلغى در 4 ماه پرداخت شود كه 

نخستين مرحله واريز آن ساعت 24 ديشب انجام شد. 
 پرداختى براى اين 3 ميليون نفر به تناسب خانوار است و مبلغى ثابت 
براى هر نفر نخواهد بود؛ به طورى كه براى خانوار تك نفره 200 هزار 
تومــان، 2 نفره 300 هزار تومان، 3 نفره 400 هزار تومان، 4 نفره 500
هزار و 5 نفره و باالتر 600 هزار تومان بوده كه قرار اســت پرداخت 

اين كمك بالعوض در هفته جارى انجام شود. 

تعويق 3 ماهه اقساط جريمه ندارد
 نرخ ارز امسال فقط 15درصد افزايش يافته و اكنون هم ذخاير ارزى  

كشور فوق العاده است.
 رئيس كل بانك مركزى با بيان اين مطلب گفت: بر اساس تصميماتى كه 
در دولت و بانك مركزى درباره آثار شيوع كرونا بود، قرار شد پرداخت 
اقســاط تسهيالت كســب و كارهاى زيان ديده از كرونا 3 ماه به تعويق 

بيفتد و جريمه براى مشتريان لحاظ نشود. 
بــه گزارش ايســنا، عبدالناصر همتى افزود: فعاالن اين مشــاغل ديگر 
مراجعه نكنند و البته بانك ها هم مراعات كنند و افرادى كه تســهيالت 

قرض الحســنه گرفتند تا ســه ماه ضرورتى ندارد كه اقســاط خود را 
پرداخت كنند. 

وى ادامه داد: البته در فضاى مجازى نوشــته بودند كه از حساب افراد 
برداشت كردند؛ ولى از آنجايى كه 20 هزار شعبه داريم، تا بخش نامه ها 
ابالغ شــود، ممكن است طول بكشد. با اين حال اگر برداشتى از سوى 

بانك ها صورت گرفته باشد، موظف هستند آن را بازگردانند. 
رئيس كل بانك مركزى همچنين اظهار كرد: تصميم گرفته شد اگر چك 
كسى برگشت خورد، ســاير خدمات بانكى وى قطع نشود؛ زيرا شايد 
دليل برگشت چك مرتبط با مسائل مربوط به كرونا باشد؛ بنابراين چك 
كسانى كه از اول اسفند تا 31 ارديبهشت برگشت بخورد، 3 ماه از زمان 

برگشت خوردن مهلت دارند كه از خدمات بانكى استفاده كنند، ولى در 
رويه قضايى دخالت نمى كنيم. 

وى گفــت: بانك مركزى براى اســتفاده بيشــتر مــردم از خدمات 
بانكدارى الكترونيكى ســقف كارت بــه كارت را از 3 به 10 ميليون 
تومــان افزايش داده كه تأثير زيــادى در تراكنش هاى غير حضورى 

داشته است. 
همتى افزود: به منظور كاهش حضور مشتريان در شعب بانكى قرار شد 
سقف برداشت پول از خودپردازها 500 هزار تومان باشد. همچنين براى 
افــرادى كه بخواهند كارت هديه بدهند، ســقف آن به 2 ميليون تومان 

افزايش پيدا كرده است. 

 توزيع هزار و 300 تــن پرتقال و 550 
تن ســيب درختي در 55 غرفه سطح شهر 

آغاز شده است. 
معاون تجارت و توســعه امــور بازرگانى 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همــدان از آغاز عرضه ميوه شــب عيد در 
استان خبرداد و گفت: در شهرستان همدان 
55 غرفه ميوه شــب عيد را توزيع خواهند 

كرد. 
مجيد زرين دالور در گفت وگو با ايســنا، با 
بيان اينكه هزار و 300 تن پرتقال و 550 تن 
سيب براى استان همدان تأمين شده است، 
اظهار كرد: قيمت تنظيــم بازارى پرتقال 5 
هزار و 500 تومان و ســيب 6 هزار تومان 
در نظر گرفته شده كه قيمت مناسبى است. 
وى با اشــاره به اينكه قيمت ميوه شب عيد 
روز گذشته توسط ستاد تنظيم بازار مشخص 
شــده اســت، تصريح كــرد: قيمت گذارى 
براساس كيفيت ميوه بوده و متناسب با ستاد 

تنظيم بازار كشور است. 
زريــن دالور خاطرنشــان كــرد: توزيع تا 
زمانى كه متقاضى وجود داشــته باشد، ادامه 
خواهد داشت و مردم نگران موجودى ميوه 

نباشند. 
وى با بيان اينكه ميوه شب عيد با همكارى 
اتحاديه تعاونى هاى روستايى و اتحاديه ميوه 
و ســازمان مشاغل شهرى شهردارى عرضه 
مى شود، افزود: كيفيت ميوه شب عيد بسيار 
مناســب اســت و مردم مى توانند با خيال 

راحت تهيه كنند. 
معاون تجارت و توســعه بازرگانى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان تأكيد 
كرد: در حال حاضر برنج، گوشــت منجمد، 
مرغ و شــكر تنظيم بازارى در فروشگاه ها 

و واحدهاى صنفى اســتان در حال توزيع 
است. 

ــد  ــت منجم ــه داد: گوش ــن دالور ادام زري
ــا نــرخ كيلويــى 40 هــزار تومــان، برنــج  ب
دانــه بلنــد هنــدى 1121 بــا نــرخ 6 هــزار 
و 800 تومــان و برنــج پاكســتانى در 5 

ــود.  ــع مى ش ــه توزي مرحل
رئيــس اتحاديــه ميــوه و تــره بــار همــدان 
هــم بــه تســنيم گفــت: از صبــح روز 
ــى را  ــاى دولت ــه داران ميوه ه ــته غرف گذش
تحويــل گرفتــه و عرضــه آن در ســطح 

ــت.  ــده اس ــاز ش ــهر آغ ش
رضــا البرزى با تأكيد بــر اينكه غرفه ها در 
فضــاى باز و بــا بار ترافيكى كم بنا شــده 
اســت، ابراز كرد: با توجه به شــيوع كرونا 

در استان، رعايت موارد بهداشتى از جانب 
فروشندگان و مشترى بايد مورد توجه قرار 

گيرد. 
البــرزى با بيان اينكه قيمت ميوه هاى دولتى 
20 درصد ارزان تر از مغازه هاى سطح بازار 
به مردم عرضه مى شــود، عنوان كرد: ميوه 
دولتى فقط در غرفه هــاى زير نظر اتحاديه 

توزيع مى شــود و به هيچ عنوان در مغازه يا 
توسط وانت بارها عرضه نمى شود. 

وى با تأكيد بر اينكه شــايعه تعطيلى بازار 
ســرگذر صحت نــدارد، گفــت: در ايام 
واحدها  از  تعــدادى  نيز  نوروز  تعطيالت 
به صورت شــيفت و كشيك ارائه خدمت 

كرد.  خواهند 

 كارت هــاى جامانــده، در جايگاه 
مى مانند

مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقه همدان از اقداماتى در راســتاى 
تسهيل شرايط و كاهش تردد شهروندان 
به منظور انجــام امور پيرامــون كارت 

سوخت خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شركت پخش 
فرآورده هاى نفتــى منطقه همدان، امين 
روســتايى گفت: كارت هاى ســوخت 
جامانــده در جايگاه هاى ســوخت تا 
اطالع بعــدى در جايگاه ها نگهدارى و 
اعتبــار رمز پيش فــرض همه كارت ها 

تمديد شد.
وى با اشــاره به اينكه در شرايط كنونى 
نيز  سوخت رســان  بــزرگ  خانــواده 

كرونا  ويروس  شــيوع  از  درجلوگيرى 
سهيم هستند، افزود: براى حفظ سالمت 
مراجعان، كاهش مراجعات حضورى و 
سهولت دسترســى آنان، راه كارى اتخاذ 
شــده تا مردم با كمترين تعداد دفعات 
مراجعــه، به كارت هــاى جامانده خود 

دسترسى پيدا كنند.
روســتايى ادامه داد: پيــش از اين اگر 
خود  سوخت  هوشمند  كارت  شخصى 
را بر اثر فراموشــى جا مى گذاشت، آن 
در صنــدوق جامانده ها ضبط و پس از 
چند روز به ناحيه مربوط ارســال و اين 
كار ســبب مراجعه صاحــب كارت به 
جايگاه و ســپس ناحيه بــراى دريافت 

كارت مى شد.
مسئول  اكنون  كرد:  تصريح  روســتايى 

جايگاه موظف است مشخصات كارت 
جامانده و نــام كاربــر تلمبه چى را به 
شــركت اعالم كرده و آن را در محلى 
امن در جايگاه نگهدارى كند تا پس از 
مراجعه مالك خــودرو و احراز هويت 
آن با رويت كارت شناسايى و دريافت 

رسيد، كارت را به وى تحويل دهد.
مدير پخش منطقه همــدان همچنين از 
تمديد زمان و فعال شدن مجدد رمز پيش 
فرض كارت هاى هوشمند سوخت تا پايان 
فروردين ماه 99 خبر داد و خاطرنشــان 
كرد: افرادى كه رمز كارت سوخت خود 
را فرامــوش كرده ، براى حذف رمز ديگر 
نيازى بــه مراجعه حضــورى به نواحى 

شركت ملى پخش ندارند.
اين مقام مســئول يادآور شد: همانگونه 

كــه در اجراى طــرح مديريت مصرف 
سوخت عنوان شد 4 رقم سمت راست 
كد ملى فردى كه نام او بر پشت كارت 
ســوخت درج شــده، رمز پيش فرض 
كارت هاى هوشمند سوخت بوده كه تا 

پايان فروردين ماه سال99 فعال است.
امين روســتايى با اشــاره بــه نزديك 
نوروزى  تعطيالت  روزهاى  به  شــدن 
و ضــرورت كاهش تردد شــهروندان 
در معابــر براى قطع زنجيــره انتقال و 
كنترل شيوع ويروس كرونا اظهار كرد: 
اقدامات باال توسط شركت انجام شده 
تا شــاهد حذف يا به حداقل رساندن 
مراجعــات حضورى مردم به ســتاد، 
نواحــى و مركز ســامانه پخش منطقه 

همدان باشيم.

توزيع ميوه شب عيد 
در همدان آغاز شد
■  پرتقال كيلويى 5 هزار و 500، سيب 6 هزار تومان

اعتبار رمز پيش فرض كارت سوخت تمديد شد 
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ديدار دوستانه آلمان - اسپانيا لغو شد
 ديدار دوســتانه تيم ملى فوتبال آلمان برابر اسپانيا به دليل ويروس 

كرونا لغو شد. 
تيم هــاى بزرگ اروپايى قرار بود كــه در روزهاى پيش رو ديدارهاى 
دوســتانه اى را براى حضور قدرتمندانه در يورو 2020 برگزار كنند. 
شيوع ويروس كرونا در اروپا سبب شده تا نه تنها ليگ ها تعطيل شوند 

بلكه بازى هاى ملى هم برگزار نشود. 
تيم ملــى فوتبال آلمان قــرار بود كه در 26 مــارس (7 فروردين) در 
ديدارى دوســتانه به مصاف اســپانيا برود اما اين ديدار هم چنان كه 

پيش بينى مى شد، لغو شد. 
پيــش از اين هم ديدار تيم ملى فوتبال آلمان برابر ايتاليا كه قرار بود در 
31 ماه مارس(12 فروردين) جارى در نورنبرگ برگزار شود، لغو شد. 

بيرانوند نامزد بهترين پنالتى گير آسيا شد

 كنفدراســيون فوتبال آســيا دروازه بان تيم فوتبال پرســپوليس را 
به عنوان يكــى از 4 نامزد دريافت بهتريــن پنالتى گير معرفى كرد كه 

براساس آرا كاربران انتخاب خواهند شد. 
توييتر رســمى ليگ قهرمانان آســيا نام 4 دروازه بان را به عنوان نامزد 
بهترين پنالتى گير در آسيا معرفى كرد. نام «عليرضا بيرانوند» دروازه بان 

تيم ملى و پرسپوليس در اين فهرست قرار دارد. 
آنته كويچ (گلرولينگتون فونيكس اســتراليا)، محمد فرزال (جوهور 
دارالتعظيم مالزى) و سان تائه (كاشيما آنتلرز) رقباى بيرانوند در كسب 
اين عنوان هســتند.  بهترين پنالتى گير آســيا براساس نظرات كاربران 

انتخاب و معرفى خواهد شد. 

لغو آخرين جلسه هيأت  رئيسه فدراسيون 
فوتبال در سال 98

 با اعالم سرپرست دبيركلى فدراسيون فوتبال، آخرين جلسه هيأت  
رئيسه در سال 98 به دليل شيوع ويروس كرونا لغو شد. 

آخرين جلسه هيأت  رئيسه فدراسيون فوتبال قرار بود امروز 28 اسفند 
98 در محل فدراســيون فوتبال با حضور اعضا برگزار شــود اما اين 

جلسه لغو شد. 
ابراهيم شــكورى، در نامه اى به 7 عضو هيأت  رئيســه اعالم كرد كه 
جلســه پيش رو لغو شده اســت. در نامه مذكور خبرى از دليل اين 
ماجرا نبود اما بى شك به دليل شيوع ويروس كرونا بوده كه اين جلسه 

لغو شده است. 

فوتبال جزيره عليه ليورپول 
 بيشتر كاربران «اسكاى اسپورت» در نظرسنجى اينترنتى اين شبكه 

تلويزيونى به قهرمان نشدن ليورپول راى دادند. 
با شيوع ويروس كرونا در اقصى نقاط جهان مسابقات فوتبال در بيشتر 
كشــورها متوقف شده است و مشخص نيســت از چه زمانى شاهد 
از ســرگيرى رقابت ها خواهيم بود. همين مسأله سبب شده است تا 
برخى به اين نتيجه برســند كه مسابقات در برهه كنونى متوقف شود 

و به پايان برسد. 
اگر ايــن تصميم گرفته شــود تعيين تكليف تيم قهرمــان، تيم هاى 
ســقوط كننده و تيم هايى كه مجوز حضور در مســابقات بين المللى 
را كســب مى كننــد، بــا ابهاماتى مواجه مى شــود. حســاب توييتر 
«اسكاى اســپورت» انگليس از كاربران خود در يك نظرسنجى پرسيد 
كه در صورت توقف ليگ جزيره چه تصميمى بايد گرفته شــود؛ يك 
گزينه ملغى شــدن فصل بود، گزينه ديگــر قهرمانى ليورپول و عدم 
سقوط تيم هاى در منطقه سقوط بود و ديگر گزينه اينكه جدول فعلى، 

جدول نهايى باشد. 
كاربران اما نظر جالبى داشتند. 52/3 درصد به گزينه نخست راى دادند 
تا به نوعى قهرمانى از ليورپول گرفته شود. گزينه جدول كنونى ليگ 
26/6 درصــد رأى آورد و ديگر گزينه هم 21/1 درصد آرا را به خود 
اختصاص داد.  بايد ديد در نهايت چه تصميمى گرفته خواهد شــد، 
هم اكنون در ليگ برتر فوتبال كشور خودمان نيز ابهامات زيادى درباره 

قهرمان ليگ و تكليف مسابقات وجود دارد. 

ستاره هاى فوتبال عراق 
به جنگ كرونا رفتند

2 ستاره اســبق تيم ملى فوتبال عراق به سبك خود براى مبارزه با 
بيمارى كرونا به يارى هموطنان خود رفتند. 

شيوع ويروس كرونا سبب شده تا بســيارى از افراد شناخته شده در 
اقصى نقاط جهان به كمك هم وطنان خود بروند. 

در همين رابطه يونس محمود ســتاره و كاپيتان سابق تيم ملى عراق با 
پرداخت 100 ميليون دينار براى كمك به كنترل اين بيمارى و همچنين 

مبتاليان به كرونا قدم بلندى را براى مردم عراق برداشت. 
همچنين عماد محمدرضا بازيكن اســبق تيم ملــى عراق و همچنين 
باشگاه هاى ايرانى سپاهان و فوالد خوزستان با در اختيار قراردادن هتل 
خود در شهر كربال نشان داد براى كمك كردن به هموطنانش از هيچ 

تالشى مضايغه نخواهد داشت. 

4 سهميه كاراته ايران در المپيك قطعى شد
 با لغو ليگ جهانى (كاراته وان) مادريد، 4 ســهميه كاراته ايران در 

بازى هاى المپيك توكيو قطعى شد. 
رقابت هاى كاراته وان مادريد كه قرار بود اواخر فروردين ماه سال آينده 

برگزار شود به دليل شيوع ويروس كرونا، لغو شد. 
پيش از اين فدراســيون جهانى اعالم كرده بــود چنانچه رقابت هاى 
مادريد لغو شــود، مسابقات سالزبورگ اتريش كه چندى پيش برگزار 
شد به عنوان آخرين مرحله گزينشى المپيك از طريق رنكينگ سيستم 

محسوب مى شود. 
با اين اوصاف، كاراته ايران از طريق رنكينگ موفق به كسب 4 سهميه 

(2 سهميه مردان و 2 سهميه زنان) شده است. 
پيش از اين، سهميه بهمن عسگرى و حميده عباسعلى قطعى شده بود 

و اكنون سارا بهمنيار و سجاد گنج زاده نيز مسافر المپيك شدند. 

جودوكاران نابينا به انگليس مى روند
 با تصميم فدراسيون ورزش هاى نابينايان و كم بينايان، 3 جودوكار 

ايرانى براى مسابقات «گرندپرى» به انگليس اعزام مى شوند. 
مسابقات «گرنديپرى» انگليس كه مهم ترين تورنمنت براى كالس بندى 
بين المللى و افزايش رنكينگ جودوكاران نابينا و كم بينا اســت از 20 
فروردين ماه به مدت 2 روز در لندن برگزار مى شــود. وحيد نورى در 
وزن 90- كيلوگرم، محمدرضــا خيرا...زاده 100+ كيلوگرم و عليرضا 
خجســته در وزن 73 كيلوگرم جــودوكاران اعزامى به اين تورنمنت 

هستند كه هدايت تيم را محمدرضا حاج يوسف زاده بر عهده دارد. 
 وحيد نورى و حمدرضا خيرا...زاده 2 جودوكار نابيناى ايرانى هستند 
كه جواز حضور در پارالمپيك 2020 توكيو را كسب كردند. كميته ملى 

پارالمپيك از اين 2 ورزشكار به عنوان شانس اصلى مدال ياد مى كند. 

رقابت هاى تكواندو گزينشى المپيك 
خرداد ماه برگزار مى شود

 مسابقات تكواندو كسب سهميه المپيك در قاره آسيا خردادماه سال 
آينده به ميزبانى كشور اردن برگزار خواهد شد. 

با اعالم اتحاديه تكواندو آســيا، مســابقات كسب ســهميه قاره آسيا 
به منظور حضور در بازى هاى المپيك 2020 توكيو در 2 بخش تكواندو 
و پاراتكواندو از 16 تا 18 خرداد ماه سال آينده به ميزبانى اردن برگزار 

مى شود. 
مسابقات كسب سهميه المپيك قاره آسيا ابتدا قرار بود در چين برگزار 
شــود اما با شــيوع ويروس كرونا ميزبانى اين رقابت ها در 21 و 22
فروردين ماه ســال آينده به اردن واگذار شــد كه با توجه به وضعيت 
موجود اين تاريخ نيز تغيير كرد؛ در گروه زنان، ايران مى تواند 2 نماينده 

به اين رويداد براى كسب سهميه المپيك اعزام كند. 

براى حضور در المپيك 2020 
زمان اردوى تيم ملى واليبال ايران 

مشخص شد
 تيم ملــى واليبال ايران براى حضور در المپيك 2020، دو ماه و نيم 

زودتر از رقابت ها وارد اردو خواهد شد. 
تيم ملى واليبال ايران كه همراه با ژاپن سهميه هاى آسيا در المپيك 2020

توكيو را به دســت آورده اند، به رغم لغو شــدن ليگ ملت هاى واليبال 
هفته ها پيش از آغاز المپيك 2020 وارد اردو خواهد شد. 

بنابر اعالم امير خوش خبر سرپرست تيم ملى واليبال ايران، ملى پوشان 
واليبال ايران با حضور 30 بازيكن از نيمه دوم ارديبهشت ماه وارد اردو 
خواهند شــد تا آماده حضور در المپيك 2020 شــوند. البته براساس 
برنامه از پيش تعيين شده قرار است تيم ملى ايران پيش از آغاز المپيك 
در تورنمنــت واليبال واگنر به ميزبانى لهســتان حضور پيدا كند و در 
روزهــاى 19 تا 21 تير به ترتيب به مصــاف تيم هاى تونس، آرژانتين 

و لهستان برود. 
پيــش از اين قرار بود تيم ملى ايران از خرداد ماه وارد مســابقات ليگ 
ملت هاى واليبال جهان شــود اما به دليل شــيوع ويــروس كرونا، اين 
مسابقات از سوى فدراســيون جهانى والييال لغو و به پس از المپيك 

2020 منتقل شد. 

حمل مشعل المپيك 
چراغ خاموش راهى توكيو شد

 به دليل نگرانى از شيوع ويروس كرونا در يونان، ادامه حمل مشعل 
در اين كشور لغو شد. 

كميته المپيك يونان اعالم كرد ادامه مراســم حمل مشــعل بازى هاى 
المپيك 2020 توكيو به منظور جلوگيرى از جذب تماشــاگر و شيوع 

ويروس كرونا لغو شد. 
مشــعل بازى هاى 2020 در يونان روشن شد و قرار بود به مدت يك 
هفته در اين كشور حمل شــود.  اين مشعل19 مارچ تحويل مقامات 

برگزاركننده بازى هاى المپيك 2020 توكيو داده مى شود. 

كرونا، رقابت هاى واليبال آزمايشى المپيك 
2020 را لغو كرد

 رقابت هاى آزمايشى المپيك 2020 توكيو كه قرار بود در ماه آينده 
برگزار شود به دليل شيوع ويروس كرونا لغو شد. 

شيوع ويروس كرونا موجب شده مسابقات واليبال آزمايشى واليبال در 
توكيو لغو و به زمان ديگرى موكول شود. 

كميته برگزارى بازى هــاى 2020 در اين باره بيان كرد: توكيو با كميته 
بين المللى المپيك، فدراسيون جهانى واليبال و ديگر نهاد هاى ذى ربط 

در اين باره ارتباط خواهد داشت. 

پيام تبريك مديركل ورزش و جوانان استان 
همدان به مناسبت سال نو

 مديركل ورزش و جوانان استان همدان در پيامى فرا رسيدن سال نو 
را به مردم واليت مدار و به ويژه جامعه ورزش و جوانان اســتان همدان 

تبريك گفت. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان؛ متن اين پيام 

به شرح زير است:
َل الَْحْوِل َو  يَــا ُمَقلَِّب الُْقُلوِب َو اْألَبَْصــارِ يَا ُمَدبَِّر اللَّيِْل َو النََّهارِ يَــا ُمَحوِّ

ْل َحالَنَا إِلَى أَْحَســنِ الَْحاِل فرا رسيدن سال نو هميشه نويد  اْألَْحَواِل َحوِّ
بخــش افكار نو، كردار نو و تصميم هاى نو براى آينده اســت، آينده اى 
كه همه اميد داريم بهتر از گذشــته باشــد. بهار، نماد جلوه گاه الهى در 
باز آفرينش طبيعت است و نوروز، طليعه اين دگرگونى شگرف و پيامى 

است به آدمى براى از خود رستن و به او پيوستن. 
بدينوســيله فرا رسيدن بهار طبيعت و آغاز سال نو را به محضر تمامى 
ورزشكاران، مربيان، پيشكســوتان، داوران، روسا و اعضاء هيأت هاى 
ورزشــى ســازمان هاى مردم نهاد و به ويژه جوانان مؤمــن و متعهد، 
اصحاب رسانه و همكاران پرتالش در اداره كل ورزش و جوانان استان 

تبريك و تهنيت عرض نموده و از درگاه خداوند ســبحان، ســالمتى، 
بهروزى و توفيق همــگان را در راه خدمت به نظام مقدس جمهورى 
اســالمى ايران در ظل عنايات خاص حضرت ولى ا... االعظم (عج) و 
زعامت داهيانه رهبرى معظم انقالب مســالت نموده و سالى سرشار از 
موفقيت و ســربلندى آرزومندم. اميد اســت با يارى خداوند متعال و 
عبور از روزهاى سخت سال 98، سال 99، سالى توأم با ثبت توفيقات 
بيشتر در عرصه هاى ملى و بين المللى براى ورزش و سالى پر از صفا 
و صحت در پرتو عنايات و بركات الهى براى همه شــما تالشگران بى 

ادعا باشد. 
* محسن جهانشير مديركل ورزش و جوانان استان همدان

هرگونه فعاليت 
صخره نوردى و 

غارنوردى  در همدان 
ممنوع است

 با توجه به شــيوع ويروس كرونا، هرگونه 
فعاليت صخره نوردى و غارنوردى در اســتان 

ممنوع است.
رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشى 
همدان بــه ايرنا گفت: با وجود هشــدارهاى 

اعالم شــده، برخى افراد همچنان به صورت 
آزاد فعاليــت مى كننــد كه در واقــع مغاير با 
اطالعيه صــادره از ســوى وزارت ورزش و 

جوانان است.
عليرضا گوهرى افزود: با اين حال گزارش هايى 
مبنى بر فعاليت برخى صخره نوردان به صورت 
خودجوش در ارتفاعات منطقه خورزنه رسيده 
است اما مسئوليت برخورد با اين اقدام برعهده 

نهادهاى نظارتى است.
وى خاطرنشان كرد: وظيفه ما اعالم هشدارها و 
اطالعيه ها است و اكنون عده اى از سنگنوردان 

در منطقــه خورزنه فعاليــت دارند اما قدرت 
منع آنها را نداريــم. رئيس هيأت كوهنوردى 
و صعودهــاى ورزشــى همدان با اشــاره به 
ممنوعيت صــادره براى فعاليــت غارنوردان 
نيز گفت: كميتــه غارنوردى و غارشناســى 
فدراســيون كوه نوردى و صعودهاى ورزشى 
بارها اعالم كرده كه بــا توجه به ايزوله بودن 
فضاى غارها و آســيب  پذير بودن موجودات 
داخل غــار و همچنين از بين نرفتن باكترى ها 
و ميكروب ها در فضاى غارها از ورود به اين 

مناطق خوددارى شود.

وى بــا قدردانى از گروه هــاى كوهنوردى در 
پرهيز از انجام صعود به ارتفاعات در راستاى 
پيشــگيرى از ويروس كرونا گفت: گروه هاى 
كوهنــوردى و طبيعت گــردى از ايــن قانون 
تبعيت كرده و اكنون خود نيز مروج پيشگيرى 

از كرونا هستند.
گوهريــان افزود: كوهســتان و طبيعت زيباى 
همــدان در هفته هاى آينده از اين بحران عبور 
خواهــد كرد و بار ديگر پذيراى دوســتداران 
خواهد بود، ضمن اينكــه خادمان پناهگاه ها 

آماده هرگونه همكارى هستند.

■ قسمت دوم
 موضوع مهــم ديگر در مــورد تمرينات 
ايزومتريــك اين اســت كه آن ها نيــازى به 
تجهيزات خاصى ندارند، شــما مى توانيد اين 
تمرينــات را فقط با بدن خــود انجام دهيد و 
با فشار دادن عضالت به يكديگر مانند زمانى 
كه كف دست خود را به سختى فشار مى دهيد 
تمرينات ايزومتريك را داشته باشيد و يا به طور 
مثال مى توان با بــدن، ديوار، درخت و يا يك 

صندلى نيز آن را انجام دهيد.
 در هر كجا قابل انجام است

يك مزيت ديگر درباره  تمرينات ايزومتريك 
اين اســت كه اجــراى آن ها در هــر مكانى 
امكان پذير است، شما مى توانيد در خانه خود، 
پارك، سالن بد  ن ســازى يا حتى در محل كار 
خــود در اين نوع ورزش ها شــركت كنيد، از 
آن جا كه براى انجام اين تمرينات به تجهيزات 
خاصى احتياج نداريد، بنابراين مى توانند بسيار 
متنوع باشند؛ براى مثال فقط روى صندلى در 
محل كار خود بنشينيد و شكم خود را منقبض 

كنيد، اين خود يك تمرين ايزومتريك است.
 همــه گروه هاى عضالنى شــما را 

هدف قرار مى دهد
از تمرينات ايزومتريــك واقعا لذت خواهيد 
بــرد آن ها همــه گروه هاى اصلــى عضله در 
بدن را درگير مى كننــد، از آن جا كه تمرينات 

ايزومتريك شامل فشار عضالت در مقابل يك 
جسم ثابت است، يعنى مى توانيد هر عضله اى 
را در بــدن خود فعال كنيد و تا زمانى كه يك 
جسم محكم براى مقابله با آن داشته باشيد كه 
در برخى مواقع مى تواند بدن خودتان باشــد، 
مى توانيــد هر عضله اى را در بدن خود تمرين 

دهيد. 
 افزايش انعطاف پذيرى

مزيــت ديگــرى كــه دربــاره تمرين هــاى 
ايزومتريك واقعا خارق العاده بوده اين است كه 
آن ها به افزايش انعطاف پذيرى كمك مى كنند. 
برخى از اين تمرينات مانند اسكوات مى تواند 
به شــما كمك كند تا دامنه حركتى بيشــتر و 
انعطاف پذيرتــرى به دســت بياوريد و به طور 
زمانى كه شــما چمباتمــه مى زنيد، بدن خود 
به عالوه گرانش زمين به عنــوان مقاومت در 
برابر عضالت ســاق پا عمل مى كند، بنابراين 
به عنــوان يك تمريــن ايزومتريك حســاب 
مى شــود، بنابراين هرچه بتوانيــد در حالت 
چمباتمه بدن خود را نگه داريد سبب مى شود 
كه انعطاف پذيرى شــما افزايش يابد و كشش 
عضالت شما انعطاف پذيرى را افزايش مى دهد 
و از آن جا كــه تمرينات ايزومتريك شــامل 
كشش عضالت نيز هست، به همين دليل آن ها 
به تحرك و انعطاف پذيرى بيشــتر شما كمك 

مى كنند.

 افزايش سالمت روانى
مزيت ديگر تمرينات ايزومتريك اين است كه 
مى تواند به شما كمك كند سالمت روانى شما 
افزايش يابد، مانند همه تمرين هاى ورزشــى، 
تمرينات ايزومتريك نيز سبب مى شوند كه مغز 
شما به آن ها واكنش نشان دهد و فعاليت بدنى 
سبب مى شود مغز شما مواد شيميايى موسوم به 

اندروفين را آزاد كند.
آزاد شــدن اين مواد شــيميايى در مغز سبب 
مى شــود كه ما احساس خوشــبختى، شادى 
و سرخوشــى كنيــم و بــدون آندورفين ما 
خوشحال نمى شــويم و كم وبيش كيسه هاى 
خالى گوشت متشكل از افسردگى و اضطراب 
خواهيم بود، بنابراين تمرين بدنى، به داليلى 
كه به آن وارد نمى شــويم، اين اندورفين ها را 

آزاد كرده و احساس خوشبختى مى كنيم.
افــرادى كه از اضطــراب و افســردگى رنج 
مى برند، مى توانند با ورزش كردن تا حد زيادى 
تسكين پيدا كنند و انجام تمرينات ايزومتريك 
در واقع مى تواند به شــما در خالص شدن از 
افســردگى، اضطراب و ساير مشكالت روانى 
كه مربوط به احساس غم و اندوه، اضطراب يا 

استرس است كمك كند.
 ك نمونــه از تمرينات ايزومتريك 

در منزل
از  ترتيــب  بــه  بنشــينيد،  صندلــى  روى 

ــا روش زيــر شــروع كنيــد و  ــا ب عضــالت پ
ــد. ــاال بيايي ــب ب ــه ترتي ب

1- پنجه پا روى زمين و پاشــنه پا را از زمين 
جدا كنيد. در اين حالت عضالت پشت ساق پا 
را كامال منقبض كنيد و براى 5 ثانيه نگه داريد 

و سپس رها كنيد.
2- به حالت نخســت برگرديد، ســعى كنيد 
عضــالت باالى زانو را منقبض كنيد و براى 5

ثانيه نگه داريد و سپس رها كنيد.
3- به حالت اول برگرديد، حال ســعى كنيد 
عضالت باسن را منقبض كنيد و براى 5 ثانيه 

نگه داريد و سپس رها كنيد.
4- حال نوبت به عضالت شــكم است، سعى 
كنيــد آن ها را براى 5 ثانيه منقبض كنيد و بعد 

رها كنيد.
5- بعد از آن نوبت عضالت ســينه، سرشانه، 
بازوها و دست ها است. آن ها را با هم منقبض 
كنيــد و براى 5 ثانيه نگه داريد و ســپس رها 

كنيد.
6- در انتهــا نوبت به عضالت گردن اســت، 
دست راست را روى شقيقه سمت راست سر 
قرار دهيد، با كف دســت به ســر و با سر به 
سمت دست خود فشار وارد كنيد و همين كار 

را با دست چپ انجام دهيد.
على شريف نژاد- سرپرست پژوهشگاه تربيت 

بدنى و علوم ورزشى

سواركار جوان همدانى در راه شكوفايى
 اميررضا رضايى 19 ســاله از ســواركاران 
جوانى اســت كه با اســب وســواركارى از 7

سالگى آشنايى پيدا كرد.
رضايــى زير نظر بختيارى ، وهابيان وبخشــى 
آموزش سواركارى را فرا گرفت و در اين مدت 

عناوينى را نيز كسب كرد.
وى مقــام نايــب قهرمانــى در رده بنــدى 
قهرمانى كشــور نوجوانان سال 96 و 97 را 
كســب كرد ودر مســابقات ديگر نيز خوش 
درخشــيد.و به اردوى تيم ملــى جوانان نيز 

دعوت شد.

مهاجم شهردارى همدان زير تيغ جراحان
 محمد كاظمى مهاجم تيم فوتبال شهردارى 
همدان كه در طول فصل از ناحيه كشــاله ران 
و زير شــكم مصدوم شده بود، كشاله و شكم 

مصدوم خود را به تيغ جراحان سپرد.
كاظمى از تعطيالت پيش آمده نهايت سود را 
برد وبه مداواى خود اقدام كرد.شنيده مى شود 
كاظمــى به ادامه رقابت هاى ليگ دســته دوم 

مى رسد. 
اميدواريــم اين مهاجم گلــزن هرچه زودتر 
ســالمتى خود را باز يابد ودوبــاره به ميدان 

فوتبال برگردد.

ورزش در خانه براى مقابله با كرونا

با تمرين هاى ايزومتريك شاداب شويد

 مربى تيم ملى دختــران هوپس و نوجوان 
تنيس روى ميز كشور از همه قهرمانان و مربيان 
ملى خواست به عنوان الگوى شهروندى نسبت 
به ترويج بهداشت فردى در پيشگيرى و مقابله 

با ويروس كرونا اقدام كنند.
زهره ابوطالبيان به ايرنا گفت: ما به عنوان فردى 
كه با خيلى از مردم جامعه در ارتباط هســتيم، 
بهترين فرصــت را براى انتقــال توصيه هاى 
بهداشــتى در اختيار داريم و بايد به اين اصل 

كمك كنيم.
وى افــزود: قطع زنجيره ويــروس كرونا تنها 
بــا رعايت آموزه هاى بهداشــتى و درمانى به 
ثمر خواهد نشســت و مهمترين اصل در اين 
وضعيت ماندن در خانــه و پرهيز از هرگونه 

فعاليت غيرضرورى در سطح جامعه است.
ابوطالبيان خاطرنشان كرد: بهتر است مردم فقط 

براى خريدهاى ضرورى از منزل خارج شوند 
و حتى در اين شرايط رعايت بهداشت فردى 
و تجهيز شــدن به ماسك و دستكش نيز مهم 

است.
مربى ســازنده تنيس روى ميز همدان افزود: 
حتى پس از ورود به منزل نيز بهتر است تمامى 
لباس ها، كفش و جوراب افراد زيرنور آفتاب 

قرار بگيرد.
خــودرو،  ســوييچ  كردن  ضدعفونــى  وى 
دستگيره ها  همراه،  تلفن  گوشى  عابربانك ها، 
و ســاير ابزارى كه با آنها ارتباط برقرار شده 
را ضرورى دانســت و گفت: شست وشوى 
روزانه دهان و گلو با آب گرم و غرغره كردن 
آب و نمك پيش از خواب را به مردم توصيه 

مى كنم.
ايــن مربى تيم ملى تجمع مــردم در خيابان ها 

و معابــر را يكى از مهمترين راه هاى شــيوع 
ويروس كرونا دانســت و گفــت: اگر مردم 
سطح شهر را خلوت كنند، نيروهاى خدماتى 
و بهداشتى بهتر مى توانند نسبت به سم زدايى و 

ضدعفونى كردن اماكن اقدام كنند.

وى تمرين ورزشــى در طول روز را يكى از 
مهمتريــن نيازهاى ضرورى مانــدن در خانه 
دانســت و گفت: با ورزش نه تنها مى شود از 
استرس به دور بود بلكه نشاط و آمادگى بدنى 

را همراه خواهد داشت.

مربى هوپس كشور:

 الگوى شهروندى 
در بهداشت فردى 
باشيم



 روز دوشــنبه پس از كناره گيــرى مديرعامل 
شــركت سياحتى عليصدر از سمت خود، «مهدى 
مجيدى» به عنوان سرپرســت اين شركت معرفى 
شد. پس از استعفاى «غالمحسين تقوى» و با نظر 
استاندار همدان، با استعفاى وى موافقت و نهايتًا 
مجيــدى كه از اعضاى هيأت مديره اين شــركت 
است، به عنوان سرپرست موقت شركت عليصدر 
معرفى شد و در 2 يا 3 ماه آينده، مديرعامل جديد 

معرفى خواهد مى شود. 
آنگونه كه مديرروابط عمومى عليصدر مى گويد، 
با توجه به شيوع ويروس كرونا، تعطيلى مجموعه 
سياحتى عليصدر و نبودن پيك سفر، زمان مناسبى 
اســت كه سرپرســت جديد خود را با شــرايط 
مجموعــه وفق دهد و به امور شــركتى عليصدر 

اشراف پيدا كند. 
حميد امامى با تأكيد بر اينكه ســالمتى هموطنان 
و همكاران در مجموعه ســياحتى عليصدر براى 
ما در اولويت اســت، مى گويد: در شرايط فعلى، 
عالوه بر مجموعه عليصــدر، اقامتگاه هاى مجتمع 
تفريحى عباس آباد نيز تعطيل هســتند و هيچ گونه 

خدماتى ارائه نمى دهند. 
غالمحســين تقوى كمتر از يك ســال گذشــته 
به عنوان هجدهمين مديرعامل شــركت سياحتى 
عليصدر منصوب شــده بود و به دليل مشــكالت 

شخصى استعفا كرد. 
از آنجا كه مديران اســتانى حساب ويژه اى براى 
غار عليصدر باز كرده اند و اين غار سهم به سزايى 
در جذب گردشــگر براى همــدان دارد، همواره 
حساسيت بســيارى نيز در تعيين مديرعاملى اين 

مجموعه به كار مى گيرند. 
صنعت گردشــگرى و توريســم نقش مؤثرى در 
اقتصاد دنيا دارد و سال ها است كه با هدف توسعه 
مورد توجه مســئوالن اســتان قرار گرفته است. 
غار عليصــدر يكى از نادرترين آثار طبيعى جهان 
خلقت است كه مديران مى توانند با بهره گيرى از 
اين ظرفيت، اقتصاد گردشــگرى استان را متحول 
كنند، اما گويا بســتر از اين هــدف تغيير مديران 

گردشگرى در استان همدان مهم شده است. 
وقتى اســفندماه 1398 در كمــال ناباورى فعاالن 
گردشــگرى همدان، مديرعامــل موفق عليصدر 
كه تازه از ميزبانى اجالس جهانى گردشگرى در 
همدان فارغ شــده بود بركنار شد همه معادالت 

برهم خورد. 
در همان تغيير پيش بينى رســانه ها و كارشناسان 
بــر اين محور بود كه تــوازن فعاليت هدفمند در 
عليصدرى كه حاال در عرصه جهانى حرف براى 
گفتن داشــت برهم خواهد خــورد كه به واقع با 
ســكوت كارى در اين مجموعه اين مهم محقق 

شد. 
به گونــه اى مى تــوان گفت در بدتريــن زمان كه 
عليصدر رو به رشــد بود مديرعامل اين شركت 

تغيير كرد و مجيد درويشى به جاى او نشست. 

 مديريت يارى و عليصدر 
در زمينــه جايــگاه مديريت حميدرضــا يارى 
در عليصــدر هميــن بس كــه معــاون عمرانى 
اســتاندار همــدان در روز توديــع وى گفــت: 
ميزبانى از چهلمين اجالس جهانى گردشــگرى 
(UNWTO) حاصــل تالش يــارى مديرعامل 
سابق شركت ســياحتى عليصدر بود البته عراقى 
وعــده داد وى به زودى با پســتى جديد به جمع 

مديران استان باز مى گردد كه اين 
مهم هرگز محقق نشد. 

در 5 ســال مديرعاملــى يــارى، 
3 رســتوران در محوطــه غــار 
عليصدر ســاخته شــد، همچنين 
مجتمــع  ويال هــاى  ســاخت 
تفريحى گردشــگرى عباس آباد و 
جمله  از  منطقه  اين  محوطه سازى 
اقدامات اين شــركت محســوب 

مى شد.
در آن زمان بازارچه اى در محوطه 
ساخته شد كه براى  عليصدر  غار 
اشــتغالزايى كرد  نفر  از 80  بيش 
و همچنين پاركينگــى با ظرفيت 
2 هزار خــودرو در ايــن منطقه 

گردشگرى ساخته شد. 
برگزارى چهلمين اجالس جهانى 
 (UNWTO) گردشــگرى 

مهمترين رويداد گردشــگرى كشور در سال هاى 
اخير بود كه ردپاى آن تا سال هاى سال در اذهان 

گردشگرى همدان خواهد ماند.
در آن زمان تبليغات گســترده اى در شــبكه هاى 
اجتماعى، تابلوهاى تبليغاتى در ســاير اســتان ها 
و صداوســيما براى معرفى بيشــتر غار عليصدر 
به عنــوان بزرگترين غار آبى جهان صورت گرفته 

است. 
البته حميدرضــا يارى ســابقه مديريت مطلوبى 
در شركت نمايشــگاه هاى بين المللى و اداره كار 
و تعاون استان داشته اســت كه اينها مى توانست 
جايگاه تثبيت شده اى به حضور وى در عليصدر 

ببخشد.

 مديرعامل و فرماندارى 
ارديبهشــت 1398 اســتاندار همدان در حكمى 
مجيد درويشــى را كــه پيش از اين در ســمت 
معاون اقتصادى و مالى شــهردار همدان مشغول 
به خدمت بود، به عنوان مديرعامل جديد شركت 
ســياحتى عليصدر همدان معرفى كرد. اما ديرى 
نپاييــد كــه ايــن مديرعامل منتخب هم ســر از 

فرماندارى اسدآباد درآورد. 
وى كــه پيش از اين ســابقه مديريــت منطقه 4 

شهردارى همدان و معاون خدمات شهرى و امور 
مالى شــهردارى را در كارنامــه كارى خود دارد 
رفت تا در حوزه گردشــگرى همــدان نيز ايفاى 
مســئوليت كند اما گويا ايفاى مسئوليت در نقش 
فرماندار بودن در حوزه گردشــگرى غالب شد و 

اين مدير هم نيامده رفت... 
خيلى زود هجدهمين مديرعامل شركت سياحتى 
عليصدر از راه رسيد تا جاى درويشى مدير پيشين 
اين شــركت را كه عمر مديريتش بيش از 2 ماه و 

10 روز به طول نينجاميده بود، قرار گيرد. 
 از روزى كه مجيد درويشى 
اســدآباد  فرماندار  به عنوان 
معرفــى شــد، گزينه هــاى 
متعــددى از جملــه مهدى 
سازمان  مديرعامل  مجيدى، 
شــهردارى هاى  هميــارى  
جانشــين  به عنوان  اســتان 
وى در شــركت عليصــدر 
مطرح شــدند، اما برخالف 
غالمحسين  شــنيده ها  تمام 
تقوى، به عنــوان هجدهمين 
مديرعامل شــركت سياحتى 
از  شــد.  منصوب  عليصدر 
ســوابق تقوى مى تــوان به 
جهادكشــاورزى  معاونــت 
شوراى  رياســت  اســتان، 
اسالمى شهر مالير و رياست 
ســازمان نظــام مهندســى 

شهرستان مالير اشاره كرد. 
در بين مديران عامل عليصدر، حســن اسالميان با 
66 ماه ســابقه مديريت، طوالنى ترين مديريت را 

تجربه كرد. 
بيشــترين اتفاقــات مرتبط با ارتقــاى وضعيت 
گردشــگرى عليصدر در زمان يارى رقم خورد و 

كمترين برنامه ها در زمان مديران عامل اخير. 
تقوى به عنوان مديرعامــل عليصدر معتقد بود 
 اقصــى نقاط ايــران اســالمى از ظرفيت هاى 
ويــژه اى بــراى ســرمايه گذارى برخــوردار 
هســتند امــا در اين ميــان اســتان همدان با 
توجه بــه موقعيت راهبــردى و بهره مندى از 
زيرساخت هاى بســيار، گنجينه اى ارزشمند از 

است.  سرمايه گذارى  فرصت هاى 
از نــگاه وى اســتان همــدان داراى ظرفيت هاى 
بسيارى براى ســرمايه گذارى است كه بايد براى 
جذب ســرمايه گذار و رشــد و توسعه اقتصادى 
اســتان اين ظرفيت هــا به خوبى معرفى شــوند 
و بــر ضــرورت رفع موانــع موجود در مســير 
ســرمايه گذارى هاى جديد در همــدان همه بايد 
تالش كنيم تا ســرمايه گذاران مشكالت كمترى 
داشــته باشــند. اما تمام اين مــوارد ماند و اين 

مديرعامل هم نيامده از عليصدر رفت... 

 

مديرى از هيأت مديره
حاال مهدى مجيــدى عنوان مديرعامل نوزدهم را 

در عليصدر به خود اختصاص داده است 
وى متولــد 1355 داراى تحصيالت كارشناســى 
ارشد مهندسى معمارى و دكتراى مديريت كسب 
و كار DBA است و در يك سال گذشته به عنوان 
مديرعامل ســازمان هميارى شهردارى هاى استان 
همدان مشــغول به فعاليت بود. در سوابق اجرايى 
وى تدريــس در مراكز آموزش عالى، تدريس در 
مدارس آموزش وپرورش، شهردار شهرهاى رزن و 
جورقان، شهردار منطقه 3 همدان، شهردار منطقه 2 
همدان، معاون شهرسازى و معمارى شهر همدان، 
شــهردار منطقــه 1 همدان، مدير عامل ســازمان 
فاوا، معاون ادارى مالى شــهردارى همدان، عضو 
هيأت مديره ســازمان فرهنگى ورزشى شهردارى 
همدان، عضو هيأت رئيســه هيأت تكواندو استان 
همدان، رئيس هيأت اسكيت استان همدان، عضو 
هيأت مديره مركز كارشناســان رسمى دادگسترى 
استان همدان، عضو هيأت مديره شركت سياحتى 
عليصدر و عضو هيأت مديره نمايشگاه بين المللى 

همدان مطرح است. 
از آنجا كه ســازمان هميارى ها داراى 40 درصد 
سهام در شركت ســياحتى عليصدر است، به نظر 
مى رســد مى توان بر مديريت آگاهانه مجيدى از 

اين پس در عليصدر خوشبين بود. 
گفتنى اســت شركت ســياحتى عليصدر كه از 
ســال 1370 با همكارى ســازمان ايرانگردى و 
شــهردارى هاى  هميارى  ســازمان  جهانگردى، 
اســتان و شــهردارى همدان و با هدف ايجاد 
بســترهاى مناسب براى ارائه خدمات بهتر براى 
جذب گردشــگران داخلى و خارجى در منطقه 
عليصدر ايجاد شــد و تاكنــون به عنوان متولى 
غار عليصــدر فعاليت كرده؛ اكنون براى دومين 
بــار به عنوان نماينده ايران، يك كرســى از 12 
كرســى هيأت رئيسه سازمان جهانى توريسم را 
به خود اختصاص داده است. عضويت عليصدر 
در هيأت رئيسه ســازمان توريسم جهانى، امتياز 
بزرگى براى صنعت گردشگرى ايران محسوب 

مى شود. 
با اين اتفــاق، ظرفيت ها و داشــته هاى طبيعى و 
گردشــگرى ايــران مى توانــد در مجامع جهانى 
در حــوزه گردشــگرى مطرح شــود و صنعت 
گردشگرى كشورمان را متحول كند. عضويت در 
هيأت رئيسه ســازمان توريسم جهانى مى تواند در 
زمينه رشد شــاخص هاى فرهنگى ايران نيز مؤثر 
باشــد، عضويت در اين سازمان زمينه اى را فراهم 
مى كند تا ايران در حوزه گردشــگرى به جايگاه 
واقعى خود دســت يابد و در اين زمينه شــركت 
سياحتى عليصدر به عنوان نماينده ايران به وظيفه 
ملى خود عمــل مى كند و طرح هاى خود را ارائه 

مى دهد. 
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ادامه تخلفات شركت هاى 
هواپيمايى و اعتراض 
معاون گردشگرى

 معاون وزارت ميراث فرهنگى و گردشــگرى از 
رئيس سازمان هواپيمايى درخواست كرد به تخلفات 
شــركت هاى هواپيمايى از اســترداد وجــوه مردم 

رسيدگى كند. 
ســازمان هواپيمايى كشورى، چند روز پس از تأييد 
ســرايت ويروس كرونا به ايران و به دنبال مسدود 
شــدن مرزهاى هوايى و تعليــق پروازها، در پنجم 
اسفندماه در بخش نامه اى به ايرالين ها ابالغ كرد وجوه 
كنســلى بليت ها را بدون كسر جريمه بازگردانند. از 
آن زمان روى اجراى اين دســتور، مكرر تأكيد شده 
است؛ درحالى كه سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان گزارش كرده شركت هاى هواپيمايى و 
آژانس هاى مسافرتى متعهد به اجراى اين بخش نامه ها 
نبوده و در استرداد وجوه، تعلل و بدتعهدى كرده اند. 
انجمن  آژانس هاى مســافرتى هــم در چند نوبت 
نامه نگارى به ســازمان هواپمايى كشورى و حمايت 
مصرف كننــدگان و توليدكننــدگان، اعالم اعتراض 
كرد كه اگر آژانس ها تاكنون وجوه مردم را مســترد 
نكرده اند به دليل ســرپيچى شركت هاى هواپيمايى و 
البته هتل ها بوده اســت. از طرفى برخى آژانس هاى 
مسافرتى هم گفته اند به دليل عمل نكردن شركت هاى 
هواپيمايى به تعهداتشان، در بازگرداندن وجوه مردم 
دچار مشكل شده اند و تعزيرات حكومتى هم آن ها 
را به پلمب تهديد كرده اســت. برخى شركت هاى 
هواپيمايى هم خريد تجهيزات و خالى بودن حساب 
مالى شان را بهانه كرده اند و هنوز پولى پس نداده اند. 
رئيــس ســازمان هواپيمايى كشــورى هــم پيرو 
اعتراض هاى آژانس ها و بهانه و تعلل شــركت هاى 
هواپيمايى، در تاريخ 22 اسفندماه نامه ديگرى نوشت 
با ايــن محتوا: «پيرو ابالغيه هــا و توصيه هاى قبلى 
درباره همكارى با مسافران و دفاتر خدمات مسافرت 
هوايى مبنى بر ابطال بدون كســر جريمه، به منظور 
كمك در كاهش ســفر و ترددهــاى غيرضرورى و 
در راســتاى كمك به جلوگيرى از بيمارى ناشى از 
شــيوع گســترده ويروس كرونا در كشور، براساس 
بررســى هاى به عمل آمده و گزارش هاى دريافتى، 
برخى شــركت ها مبالغ استرداد شده توسط دفاتر به 
مسافران را پرداخت نكرده اند و اعالم كرده اند مبالغ 
به عنوان اعتبار براى خريد بليت در آينده است، اين 
در حالى اســت كه دفاتر موظــف به پرداخت وجه 
بليت به مسافران هستند و اين موضوع مشكالتى را 

براى دفاتر و مسافران ايجاد كرده است. 
ضمن درك شــرايط موجود ناشــى از ركود بازار و 
مشكالتى كه براى همه ذى نفعان صنعت حمل و نقل 
و به ويژه شركت هاى هواپيمايى به وجود آمده است، 
مجددا تأكيد مى شــود بر اســاس بخش نامه پيشين 
نسبت به ابطال بليت بدون كسر جريمه و پرداخت 
مبالغ به مسافران و دفاتر خدمات مسافرتى در اسرع 

وقت اقدام شود.»
اما ظاهرا آن نامه تأثيرى در روند استرداد وجوه مردم 
نداشــته است؛ زيرا ولى تيمورى، معاون گردشگرى 
3 روز پس از اين تأكيد سازمان هواپيمايى كشورى، 
در نامــه ديگرى به تاريخ 26 اســفندماه خطاب به 
عابدزاده، معــاون وزير راه و شهرســازى و رئيس 
سازمان هواپيمايى كشورى نوشت: «شيوع ويروس 
كرونا موجب پذيرش نشــدنت اتباع ايرانى توســط 
تعداد بسيارى از كشورها و تعليق برخى از پروازها 
شده است. همچنين به دنبال گسترش اين بيمارى در 
سطح كشور، بســيارى از بسته هاى سفر كه از پيش 
توســط دفاتر خدمات مسافرتى و گردشگرى براى 
اجرايى شــدن در ايام نوروز برنامه ريزى شده بود، 

لغو شده است. 
در هميــن راســتا به منظور رعايت حقــوق متقابل 
گردشگران و فعاالن اين حوزه، اين معاونت با ابالغ 
بخش نامه اى، مورخ ششم اسفندماه سال 98 (فورس 
مــاژور) به ادارت كل ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى اســتان ها تأكيد كرد دفاتر خدمات 
مســافرتى و گردشگرى و تأسيســات گردشگرى 
موظف به استرداد مبالغ دريافتى از گردشگران بدون 
ديافت جريمه هســتند. اين در حالى است كه بنابر 
گزارش هاى واصلــه، با وجــود بازگرداندن وجوه 
دريافتى توســط دفاتر مذكور، برخى شــركت هاى 
هواپيمايى بر خالف بخش نامه ابالغى آن ســازمان 
(در 5 اســفندماه سال 98) از مســترد كردن وجوه 
دريافتى به دفاتر فوق اســتنكاف كرده كه اين مسأله 
ســبب بروز مشــكالت عديده اى براى مسافران و 
ذى نفعان شده و عمال دفاتر خدمات مسافرتى را در 
تنگنا قرار داده و اجراى بخش نامه را دشــوار كرده 
اســت. على هذا با توجه به مراتب فوق خواهشمند 
است دستور فرماييد به منظور برون رفت از مشكالت 
به وجود آمده در راســتاى همكارى شــركت هاى 

هواپيمايى اقدامات عاجل را به عمل آورند. »
تيمورى، معاون گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى در گفت و گو با ايسنا 
هم تأكيد كرد كه بيشــترين شــكايت هاى مردم از 
شركت هاى هواپيمايى بوده كه از بخش نامه سازمان 
هواپيمايى ســرپيچى كرده اند و وجــوه را نزد خود 

حفظ كرده و عودت نداده اند. 

سفر اينترنتى به 399 نقطه گردشگرى
ايرانگردى خانگى در عيد 99

■ آدرس دولتى و خصوصى براى «گردشگرى مجازى»
 سازمان جهانى گردشگرى و سازمان بهداشت جهانى به عنوان 2 نهاد 
معتبر در حوزه سالمت توريست و كارشناسان سالمت و بهداشت همگى 
توصيه كرده اند: «در دوره شــيوع كرونا و تا زمانى كه موجبات ابتال به اين 
ويروس مرگبار فروكش نكرده از ســفرهاى درون شــهرى، بين شهرى و 
خارجى پرهيز كنند.» در اين توصيه تأكيد صريح به تعليق سفرهاى تفريحى 

خانوارها شده است. 
به گــزارش دنياى اقتصاد، تعطيالت نوروز 99 عمال از پس فردا شــروع 
مى شــود و با توجه به توصيه ها درباره سفر نكردن، اما درحال حاضر يك 
مســير و راه براى سفر ايمن و محافظت شــده در برابر كرونا وجود دارد 
كه «دنياى اقتصاد» براى تعطيالت عيد نوروز آن را پيشــنهاد مى كند كه در 
كشور امكانش وجود دارد. در واقع اين روش امكان سفر ايمن و محافظت 
شــده در برابر ابتال به ويروس كرونا را فراهم كرده اســت. با اين روش 
مى توانيد به 399 نقطه گردشــگرى ايران درحالى كه در منزل هستيد سفر 
كنيد. اين شــكل سفر كه ايمن و محافظت شــده در برابر كرونا است در 
واقع ايرانگردى از منزل محسوب مى شود. بنابراين درحالى كه خانوار هاى 
ايرانى در تعطيالت نوروز خود را قرنطينه خانگى خودخواسته كرده اند تا 
ميزان احتمال ابتال به كرونا را كاهش دهند، در تعطيالت عيد با اين سبك 
گردشگرى از سفر محروم نخواهند بود، زيرا به جاى گردشگرى فيزيكى 
مى توانند (گردشگرى الكترونيكى) داشته باشند و به مراكز ديدنى، تفريحى 
و گردشگرى كل كشور بروند. اين نوع گردشگرى با گردشگرى فيزيكى 
يك فرق عمده دارد؛ شما با برنامه ريزى دقيق در ايام عيد و در نظر گرفتن 
زمان و هزينه فقط مى توانيد به 2 استان برويد و از مناطق توريستى آن لذت 
ببريد، در صورتى كه با استفاده از گردشگرى مجازى شما مى توانيد هرروز 

دست كم به يك استان سفر اينترنتى داشته باشيد. 
در واقع هر خانوار ايرانى در هر نقطه از ايران كه ســاكن باشــد، مى تواند 
با يك جست وجوى ســاده با استفاده از كليدواژه «گردشگرى مجازى» و 
«گردشگرى 360 درجه» ســايت هاى مربوطه را شناسايى و سفر خود را 
آغاز كند. عالوه بر سايت هاى خصوصى فعال در اين زمينه، دو سايت مرجع 
كه يكى سايت رسمى وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
و ديگرى با نام «ويزيت ايران» اســت در ايــن زمينه فعاليت مى كنند. در 
ســايت وزارت  گردشگرى بايد در بخش «پيوندهاى مرتبط» روى «گزينه 
تــور مجازى» كليك كرده و پــس از آن از تصاوير 360 درجه موجود در 
آن استفاده كرده و تمامى امكان فرهنگى هنرى جذاب هر استان را ببينيد. 
در قســمت سمت راست ســايت مى توانيد يكى از استان ها را انتخاب و 
سپس روى يكى از آثار ثبت شده در آن كليك كنيد. اين سايت به گونه اى 
طراحى شــده كه در زمان ديدن اين تصاوير، قابليت چرخش 360 درجه 
را به هر كاربرى مى دهد و شما مى توانيد به راحتى تمام جزئيات آن منطقه 
را به خوبــى و با كيفيت باال ببينيد و با دنبال كردن ردپاهاى موجود در هر 
تصوير به راحتى از يك نقطه به نقطه ديگر، از اين اتاق به اتاقى ديگر يا از 
حياطى به حياط ديگر حركت كنيد. به گونه اى كه گويا در همان لحظه در 
آن مكان در حال قدم زدن هستيد. عالوه بر اين قابليت360 درجه بودن اين 
تصاوير به شما اين امكان را مى دهد كه بتوانيد آسمان، زمين و ديوارها را 
نيز به صورت مملوس ببينيد. در اين سايت روى برخى تصاوير كارشناسى 
بــراى معرفى آن مكان تاريخى و تاريخچــه آن وجود دارد كه به صورت 
تصويرى براى گردشــگران آن نقطه را معرفى كرده و توضيحات كامل را 
شرح مى دهد. همچنين زمانى كه روى يكى از تصاوير كليك مى كنيد و وارد 
تصوير مربوطه مى شويد يك گزينه و آيكن در قسمت سمت چپ پايين 
عكس وجود دارد كه با كليك روى آن به شما نقشه هوايى منطقه موردنظر 
را نشان داده و به شــما اجازه انتخاب نقاط مختلف مكان موردنظر براى 
بازديد مجــازى را مى دهد. همچنين زير تمامى تصاوير و عكس هايى كه 
بــاز مى كنيد عالمت + و - (مثبت و منفى) وجود دارد كه با كليك بر آنها 
مى توانيد روى نماهاى موجود در عكس نزديك  يا دور شويد. عالوه بر آن 
شما مى توانيد با استفاده از موس نيز اين كار را انجام داده يا اينكه با كليك 
كردن و حركت دادن موس (درگ كردن) مى توانيد به نقاط مختلف عكس 

رفته و به راحتى آن را با جزئيات ببينيد. 
اما اين سايت يك نقص دارد كه آن هم وجود تنها آثار تاريخى ثبت شده 
جهانى اســت كه شامل 12 اســتان و 24 اثر تاريخى، هنرى، فرهنگى و 
طبيعى مى شــود. آدرس دوم مربوط به سايت ويزيت ايران (پرتال جامع 
گردشگرى) است كه اين سايت داراى دو بخش اصلى جاذبه گردشگرى و 
نقشه گردشگرى ايران است. در بخش جاذبه  گردشگرى 280 اثر از جمله 
بناها، مراكز و نقاط تاريخى معرفى شده كه براى درك بهتر محيط و آشنايى 
بصرى با اين اماكن از عكس، فيلم و اعالم ساير جزئيات نيز استفاده شده 
است. همچنين 29 روستاى گردشگرى به همراه عكس، تصاوير و اطالعات 
مربوط به غذاهاى ســنتى و فرهنگ بومى نيز وجود دارد كه عالقه مندان 
مى توانند از آنها بازديد كنند. در اين سايت 90 نقطه اكوتوريسمى (مناطق 
طبيعى گردشگردى) به توريســت ها و عالقه مندان به گردشگرى معرفى 
شده است. در واقع در سايت ويزيت ايران شما مى توانيد درمجموع به 399 

منطقه از ايران به راحتى از طريق فضاى مجازى سفر كنيد. 

■ دوبيتى باباطاهر 
خمار آلوده با جامى بسازد دل عاشق به پيغامى بسازد  
رياضت كش ببادامى بسازد مرا كيفيت چشم تو كافيست  

■ حديث:
امام على(ع):

با وجود سه چيز، به سه چيز چشم مدار : با وجود پرخورى به شب زنده دارى، با وجود همه شب 
را خوابيدن به نورانيت چهره، و با وجود همنشينى با فاسقان به در امان بودن از دنيا .     
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امكان بازديد مجازى از 13 موزه پايتخت 
فراهم شد

 بازديــد از 350 خانه تاريخى و 13 موزه تهران به صورت مجازى 
در ايام نوروز فراهم شد. 

رئيس ستاد گردشگرى شــهردارى تهران گفت: امكان بازديد مجازى 
درحال حاضــر از 13 موزه تهران فراهم شــده و ايــن اقدام از طريق 
مراجعه شــهروندان بــه ســايت http://visit. tehran. irقابل 

مشاهده است. 
به گزارش ايرنا، مهرشاد كاظمى افزود: تورهاى مجازى در 48 ساعت 
آينده روى همين ســايت برگزارى مى شــود و مسابقاتى نيز مرتبط با 

همين تورها با محوريت آموزشى خواهيم داشت. 

رئيس ســتاد گردشگرى شــهردارى تهران از راه اندازى سامانه جامع 
گردشگرى خبر داد و گفت: فاز نخســت اين سامانه راه اندازى شده 
كه تا 2 روز آينده رونمايى خواهد شــد كه از طريق اين سامانه 350 
خانه تاريخى و همچنين 70 نقطه تاريخى پايتخت قابل مشاهده است. 
به گفته وى در ايام نوروز هر شــب نيز قصه هاى تهران در 100 ثانيه 
به صورت پادكست ارائه مى شود و معرفى كتاب تهران نيز به صورت 

مجازى خواهيم داشت. 
كاظمى ادامــه داد: دفترچه بازى خانگى با محوريت گردشــگرى با 
همكارى دانشــگاه تهران و ميراث فرهنگى عرضه مى شــود و به طور 
كلى در ايام نوروز همه امكان تاريخى مذهبى و گردشگرى به صورت 

آنالين قابل ارائه خواهد بود. 
به گفته وى، مسابقاتى نيز كه به صورت مجازى برگزار مى شود جوايز 

آن تورهــاى يك روزه پس از پايان بيمارى كرونا در پايتخت خواهند 
بود. 

*تشكيل گروه هاى داوطلبى سالمت در محله هاى پايتخت
مديركل سالمت شهردارى تهران نيز در اين نشست خبرى از تشكيل 
گروه هاى داوطلبى 5 نفره در حوزه سالمت در محالت مختلف شهر 

براى مقابله با ويروس كرونا خبر داد. 
زينــب نصيرى در اين باره اعــالم كرد: يكــى از اقدامات پراهميت 
ضــرورت مراقبت از افــراد پرخطر از جمله ســالمندان، افراد داراى 

بيمارى هاى زمينه اى، معلوالن و افراد ديابيت بود. 
به گفته وى، در 352 محله شــهر تهران با افرادى كه عضو كانون ها در 
حوزه ســالمندان، معلوالن و بيمارى هاى ديابتى بودند تماس گرفتيم 
و ضمن آموزش تلفنى، نيازهاى اين افراد نيز احصا و بررســى شد و 

خدمات حمايت هاى روانى اجتماعى ارائه شد. 
مديركل سالمت شهردارى تهران با اشاره به پوشش افراد با ريسك باال 
در سطح محالت نيز گفت: تاكنون با 14هزار و 714 نفر تماس گرفته 
شــده و از اين تعداد 6هزار و 212 نفر سالمندان هستند، 4هزار و 11 
نفر افراد داراى معلوليت و 4هزار 491 نفر افراد ديابتى هستند كه اين 

تماس ها در سطح محالت ادامه دارد. 
وى تأكيد كرد: مجموعه خانه هاى ســالمت در سطح 352محله شهر 

تهران آموزش هاى الزم را به اين افراد ارائه مى دهند. 
رئيس مركز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت اعالم كرد: 
تاكنون 14 هزار و 991 نفر در كشــور به طور قطعى به ويروس كرونا 
مبتال شده، 853 نفر بر اثر ابتال به اين ويروس فوت كرده و 4 هزار و 

996 نفر نيز بهبود يافته اند. 

عليصدر در تالطم جابه جايى مديرعاملى، جايگاه جهانى گردشگرى را از دست ندهد 

از عليصدر تا مديريت به قصد هركجا 
■ قطار تغيير مديران در عليصدر در حركت است

مديران  كــه  آنجــا  از 
ويژه اى  حساب  استانى 
باز  عليصدر  غــار  براى 
غار  ايــن  و  كرده انــد 
سهم به سزايى در جذب 
گردشــگر براى همدان 
حساسيت  همواره  دارد، 
تعيين  در  نيز  بســيارى 
مديرعاملى اين مجموعه 

به كار مى گيرند


